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УДК 657.429(476)
Авдевич Н.Ф., к.э.н., доцент
УО «Белорусский государственный экономический университет»
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
В словаре по экономике и финансам дано следующее определение
понятию «нормальная дебиторская задолженность — это задолженность
подотчетных лиц по выданным авансам на командировки и
операционные расходы в пределах сроков, установленных для сдачи
отчетов, а также задолженность поставщиков и подрядчиков по оплате
товаров».
Согласно постановлению Министерства финансов Республики
Беларусь от 31.10.2011 г., № 111 «Об утверждении инструкции о порядке
составления бухгалтерской отчетности» в редакции от 10.12.2013 г., № 84
сумма долгосрочной дебиторской задолженности отражается в первом
разделе бухгалтерского баланса «Долгосрочные активы» по строке 170,
краткосрочной — во втором разделе «Краткосрочные активы» по строке
250. Следует подчеркнуть, что данная классификация дебиторской
задолженности по срокам погашения не противоречит Международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО), в частности IAS 1
«Представление финансовой отчетности». Однако вышеуказанный
стандарт МСФО допускает расположение активов в отчете о финансовом
положении (бухгалтерском балансе) по степени ликвидности. В
последнем случае это значительно облегчит расчет показателей
промежуточной и текущей ликвидности.
В МСФО отсутствует отдельный стандарт, регулирующий учет
дебиторской
задолженности.
Принципы
учета
дебиторской
задолженности приводятся в отдельных стандартах для каждого
конкретного случая. Однако общие критерии признания активов и
обязательств можно распространить и на признание дебиторской
задолженности: существует высокая вероятность получения в будущем
экономических выгод, связанных с данным активом и стоимость актива
может быть надежно оценена.
В соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и
расходов, утвержденной постановлением Министерства финансов
14

VІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 27 червня 2014 р.)

Республики Беларусь от 30.09.2011 г., № 102 (в редакции от 31 декабря
2013 г. № 96), организации, определяющие выручку методом начисления,
что соответствует IAS 18 «Выручка», имеют право начислять резерв по
сомнительным долгам (резерв под обесценение дебиторской
задолженности). В этом случае информация в бухгалтерском учете и
отчетности организации будет строиться таким образом, чтобы активы и
доходы не были завышены, а обязательства и расходы не занижены. В
бухгалтерском балансе величина дебиторской задолженности будет
показана за вычетом резерва по сомнительным долгам.
Согласно (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и
измерение»
после
первоначального
признания
дебиторская
задолженность должна быть оценена по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки.
Эффективная процентная ставка — это ставка, обеспечивающая
точное дисконтирование ожидаемой суммы будущих денежных выплат
или поступлений вплоть до наступления срока погашения по данному
финансовому инструменту.
Например, в организации имеется дебиторская задолженность в
сумме 50 000 денежных единиц, которая будет погашена через два года.
Необходимо отразить величину дебиторской задолженности в
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эффективная процентная ставка
взята в размере ставки рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь — 22,5%. Следовательно, необходимо
продисконтировать величину дебиторской задолженности (50 000
*1/(1+0,225)^2=33 333). Таким образом, величина дебиторской
задолженности составит 33 333 денежных единиц.
УДК 330.322
Алейникова Ю.А., ассистент,
Ефремчина Я.М., ассистент
Могилевский государственный университет продовольствия
РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Лизинг сравнительно молодой для белорусского рынка вид
деятельности. Но на сегодняшний день в стране имеется достаточно
полная и развитая нормативная база для осуществления лизинговой
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Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

деятельности, а на рынке работают довольно большое количество
лизинговых компаний.
В настоящее время лизинговая форма инвестиций составляет
около 1% от общей суммы инвестиционных вложений в стране.
Структура объектов лизинга: 45% —- компьютеры и офисное
оборудование, 34% — промышленное оборудование, 10% —
автомобили, 11% — прочее оборудование.
К основным параметрам, характеризующим уровень развития
лизинга в нашей стране, относится объем нового бизнеса, который
равен суммарной цене договоров лизинга с НДС.
Прослеживается тенденция роста объема нового бизнеса.
Исключение составляют 2009 и 2011гг. Спад в 2009 г. явился
следствием мирового финансового кризиса.
Объем нового бизнеса в рублевом эквиваленте к 2010 году
вырос и составил 69%, в валютном — упал на 16%. Доля лизинга в
общем объеме инвестиций в основной капитал выросла на 0,1% и
составила 7,6%. В валовом внутреннем продукте доля лизинга
осталась на прежнем уровне и составила 2,5%.
Существенные изменения претерпела и структура предметов
лизинга. Впервые за все годы наблюдений доля лизинга транспортных
средств превысила 50% общего объема и составила 62,1%.
Рост объемов лизинга транспортных средств произошел
благодаря появлению нового для нашей страны предмета лизинга —
железнодорожных вагонов. Это также объясняется тем, что
транспортная отрасль в стране одна из самых жестких по уровню
конкуренции. Чтобы не только выжить, но и преуспеть, транспортной
компании необходимо инвестировать в постоянное обновление
собственной технической базы и постоянное обновление автопарка.
Относительно невелика доля недвижимости в структуре предметов
лизинга (исключением являлся 2009 г., когда наблюдается сильный
всплеск – 17,9%, но уже в 2011 г. – 6,4%). Экономически выгодно,
чтобы рынок лизинга недвижимости развивался активно. Так, многие
компании арендуют помещения. Если соотнести арендную плату и
размер лизингового платежа, то окажется, что приобрести
недвижимость в лизинг выгоднее. К тому же после истечения срока
лизинга
объект
лизинга
переходит
в
собственность
к
лизингополучателю.
В настоящее время в Беларуси в сфере лизинга работают 150
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компаний, и эта цифра примерно стабильна на протяжении последних
лет. Отмечается снижение доли банков-лизингодателей в общем
объеме лизинговых операций. Если в 90-е годы банки контролировали
75% рынка, то в 2007 г. - 39%, а в 2011 г. - 4%. В то же время
некоторые банки создали свои лизинговые компании и таким образом
кредитуют их лизинговые сделки. В результате лизинговые компании,
являющиеся дочерними компаниями банков, контролируют почти 70%
лизингового рынка.
Продолжает снижаться уровень просроченной задолженности по
лизингу. В 2009 г. он составлял 13%, в 2010 г. - 10%, в 2011 г. - 8%.
Основная масса задолженности приходится на лизинг сельхозтехники,
реализуемой по госпрограммам. По оценке экспертов, такая
проблемная задолженность невысока и примерно равна той, что есть у
банков. Почти 90% белорусского лизинга сконцентрировано в Минске.
В Республике Беларусь отмечается отставание от европейских
стран по уровню инвестиций в оборудование. В странах Евросоюза на
лизинговые сделки с недвижимостью в структуре рынка приходится
13 %, на транспортные средства — 56 %. Объем бизнес-инвестиций в
оборудование посредством лизинга в Европе, в зависимости от
страны, составил в 2011 г. 20—30 %, в Беларуси же только 7,6 % . Это
говорит о перспективности белорусского рынка лизинга для
инвестиций. Государство все активнее развивает этот вид
деятельности. Так как лизинг, обладая рядом преимуществ, может
стать для субъектов хозяйствования существенной альтернативой
традиционным методам инвестиционного финансирования. Особенно
это актуально в условиях, когда изношенность основных
производственных фондов предприятий достигает 70-80%. Получение
лизингового кредита будет способствовать ускорению технического
перевооружения предприятия и обновлению его производства.
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УДК 658.012.32
Алпатикова С.В., Колядная В.С., гр. 6 УФФ,
Тунин С.А., к. э. н., доцент
Ставропольский государственный аграрный университет
ДОГОВОРНАЯ ПОЛИТИКА КАК БАЗИСНЫЙ КОМПОНЕНТ
ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время, учетные работники, которые используют свои
профессиональные суждения и знания, способны выбирать различные
методологические приемы и формировать финансовые итоги своей
компании. Согласно этому, бухгалтеру необходимо владеть знаниями в
области управления юриспруденции и экономики, помимо налогового и
бухгалтерского учета. Комплексность данных сведений позволяет
формировать приемлемо работающее информационное обеспечение
управленческих
решений,
которые
способны
обеспечивать
результативное функционирование хозяйствующего субъекта.
Договорная политика является одним из инструментов налогового
планирования, который позволяет застраховаться от образования новых
налоговых обязательств. Аудиторы, юристы и бухгалтеры уделяют
настоящему элементу финансовой политики слишком мало внимания.
Беспрерывное взаимодействие юридической и бухгалтерской служб
именно в этом направлении очень важно, потому что условия и тип
договора, как и правовой статус партнеров соглашения, от них зависит
строй схемы налогообложения и бухгалтерского учета, которые имеют
огромное значение.
Пути улучшения учетного отображения условных отношений
нереально анализировать в рамках индивидуальных блоков договорной,
налоговой и учетной политики, потому что последние являются выводом
из первой. Договорная политика подразумевает способность составлять
соглашения такими договорами, которые гарантируют максимально
полезные условия для предприятия.
В рамках общей фискальной политики большую роль играет
договорная политика, прежде всего, именно она воздействует на
показатели прибыльности, обложение налогами и на фискальное
положение предприятия. На практике, заключения, которые связаны с
расторжением и разрешением договоров, допускает не главный
бухгалтер, а руководитель.
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УДК 330.142.211.4
Анісімова М.В., аспірант
Швед Л.Р., аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»
ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Якщо аналізувати кількість літературних джерел, які стосуються
процесу відтворення основних засобів, то можна встановити таку
тенденцію: протягом 2003 – 2008 років основну увагу в більшості
досліджень приділялось обґрунтуванню різних методів розрахунку
амортизаційних відрахувань. Особливо багато публікацій стосувалось
популяризації різних методів розрахунку ―прискореної амортизації‖.
Однак поступово ця прихильність до прискорених методів розрахунку
амортизаційних відрахувань почала згасати. Економісти практики, а за
ними і теоретики, почали розуміти, що в період спаду економіки цей
метод нарахування амортизації не покращує, а навпаки, погіршує
фінансовий стан підприємства, оскільки збитковість його ще більше
зростає і амортизаційний фонд при цьому практично не поповнюється.
Більшість дослідників не враховували загального стану економіки в
Україні. А для досвідчених практиків і значної частини теоретиків
було очевидним, що застосування прискореної амортизації в період
загального спаду економіки – нонсенс. Це призведе до того, що
частина прибуткових підприємств, у яких прибутковість незначна,
може перетворитись у збиткові (з усіма негативними наслідками).
Тепер більшість економістів (особливо практиків) це зрозуміли і
почали масово відмовлятись від цього ―модного‖ методу розрахунку
амортизаційних відрахувань. Внаслідок цього більшість підприємств
знову перейшли на традиційний ―рівномірний метод‖ розрахунку
амортизаційних відрахувань.
Класичними видами відтворення є: просте і розширене, яке
стосується балансової (первісно) вартості основних засобів. Ці два
види відтворення є найбільш дослідженими.
Та постає практична і теоретична проблема розширити
економічний зміст поняття ―відтворення ОЗ‖.
―Звужене відтворення‖ - це новий вид відтворення основних
засобів, на який в економічній літературі чомусь не звертають увагу. А
для умов України цей вид відтворення має важливе значення. Це
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зумовлено тим, що в радянський період було збудовано багато
великих промислових підприємств. Для умов Радянського Союзу, в
склад якого входило шістнадцять окремих республік (держав),
діяльність таких підприємств була ефективною, оскільки їх потужність
відповідала тодішньому попиту. Однак після розвалу Радянського
Союзу і втрати багатьох економічних зв‘язків діяльність цих
підприємств значною мірою була майже зупинена. Причиною цього є
те, що, з одного боку, було порушено постачання окремих матеріалів,
деталей і комплектуючих виробів, які здебільшого виготовлялись на
спеціалізованих підприємствах, що знаходились в різних республіках,
а з другого, значно скоротився попит, оскільки в різних республіках,
які стали окремими державами, почали користуватись більш
конкурентною продукцією, яку виготовляли в економічно розвинених
країнах.
Економісти і менеджери, які працювали в реальному секторі
економіки, до такого розвитку подій були не готові. В економічній
теорії також не існувало чітких відповідей, що треба робити, щоб
вийти з цієї кризової ситуації з найменшими втратами. Все це
призвело до того, що значна кількість потужних підприємств тепер
практично втрачена. А, на нашу думку, одним із методів вирішення
цієї проблеми є застосування ―звуженого відтворення ОЗ‖.
Звужене відтворення ОЗ – це такий вид відтворення, коли
кількість і вартість ОЗ підприємства поступово зменшується (зайві ОЗ
реалізуються, передаються в оренду, лізинг тощо).
Цей вид відтворення доцільно застосовувати у таких основних
випадках: довготермінове зменшення попиту через будь-які екзогенні
чинники (політичні, екологічні тощо); моральне старіння виготовленої
продукції або перехід у завершальну стадію життєвого циклу її
виготовлення. Таке звужене відтворення ОЗ доцільно проводити разом
з такими іншими економічними заходами: диверсифікацією
виробництва; активною маркетинговою політикою з просування
виготовленої продукції на нові ринки збуту; застосування
кооперування, комбінування або спеціалізації, виходячи з нових
можливостей виготовлення продукції і умов попиту. Реалізувати ці
заходи в практичній діяльності є складним завданням. Але як свідчать
факти і виконані нами дослідження, в результаті їх впровадження
більшість підприємств із збиткових перетворюються на прибуткові.
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Асенов Емил, доктор по икономика, доцент
Университет за национално и световно стопанство
ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПОЛИТИКИТЕ И
ПРАКТИКИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И СЛУЖИТЕЛИ В
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
Една от основните причини за възникването на глобалната
финансова криза може да бъде открита в неадекватните и рискови
практики на финансовите институции.Ефектите от финансовата криза
ясно показаха че политиките за възнагражденията, които стимулират
склонността към прекомерно поемане на риск, могат да подкопаят
разумното и ефективно управление на риска от страна на кредитните
институции.
Ето защо държавните ръководители на страните от групата Г-20
на срещата си в Питсбърг през 2009 год. поеха ангажимент за
прилагане в глобален мащаб на „Принципите на Съвета за
финансова стабилност (СФС)“ относно разумни практики за
възнагражденията и стандарти за тяхното прилагане. Принципите бяха
разработени с цел да се „сложи край на структурите за
възнаграждения, насърчаващи поемането на прекалено големи рискове
или отслабващи финансовите институции―.
Тази политика получи своето развитие в Европейския съюз чрез
приемането на „Директива 2013/36/ ЕС относно достъпа до
осъществяването на дейност от кредитните институции и относно
пруденциалния надзор върху кредитните институции―,чрез която в
рамките на съюза се въведе „изричното задължение за кредитните
институции .. да създават и поддържат политики и практики за
възнагражденията, които да са в съответствие с ефективното
управление на риска, по отношение на категориите служители, чиито
професионални дейности имат съществено въздействие върху
рисковия профил на кредитните институции...―.
Политиката
за
прилагане
разумни
практики
за
възнагражденията трябва да се гарантира, че финансовите институции
са въвели „надеждни политики за възнагражденията, чрез прилагането
на ясни принципи по отношение на управлението и структурата на
политиката за възнагражденията―. За тази цел оценката на зависещия
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от резултатите елемент на възнаграждението следва да се основава на
„резултати, получени в дългосрочен план, и да отчита текущите и
бъдещите рискове, свързани с тези резултати―.
Общият размер на променливите възнаграждения в банките
не трябва да ограничава поддържането и подобряването на
капиталовата база.За тази цел е необходимо те да определят
подходящо съотношение между постоянните и променливите
възнаграждения в зависимост от различните категории персонал.
Съотношение
между
постоянното
и
променливото
възнаграждение е важно условие за елемент на разумни политики за
възнагражденията Практиката обаче сочи ,че често тези високи
резултати са свързани с поемането на по-високи и неоправдани
рискове. По тази причина постоянните и променливите елементи на
общото възнаграждение следва да бъдат подходящо балансирани.
Обхватът на принципите и изискванията към политиките и
практиките за възнагражденията включва всички банки, които
извършват дейност чрез клон в Република България.в него се
включват всички форми на възнаграждения, като заплати и други
финансови и материални стимули, включително облаги, свързани с
пенсиониране, за следните категории персонал:
1.висшия ръководен персонал. В тази категория попадат изпълнителните членове на банката и на нейните дъщерни дружества.
2.служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове.
3.служители, изпълняващи контролни функции. .
Според нормативните изисквания най-малко 50% от
структурата променливото възнаграждение трябва представлява
съвкупност от следните елементи:
1. акции, други инструменти, свързани с акции, а ако банката не е
публично дружество – и равностойни непарични инструменти;
2. инструменти , които отразяват по подходящ начин кредитното
качество на банката в условията на действащо предприятие.
Разсрочване на променливите възнагражденията е ключов
фактор за засилване на ефектите от отчитане на риска в цялостната
програма за възнагражденията, защото позволява част от
възнаграждението да бъде коригирано спрямо постигнатите с течение
на времето резултати чрез последващи корекции за риск.
Разсрочването се включва следните елементи:
1. Времеви хоризонт на разсрочване. Периодът на разсрочване
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започва от момента, в който е изплатена неразсрочената част на
променливото възнаграждение и завършва приключва с придобиването
на последната част от променливото възнаграждение. Периодът на
разсрочване е с минимална продължителност от три до пет години.
2. Относителен дял на разсроченото променливо
възнаграждение.
Относителният
дял
на
променливото
възнаграждение, което задължително се разсрочва, е между 40% и 60%,
в зависимост от влиянието, което може да окаже съответният
служител (или категория персонал) върху рисковия профил на банката
и неговите отговорности и задачи.
3.
скоростта
на
придобиване
на
разсроченото
възнаграждение
(процес
на
придобиване)
друга
важна
характеристика на прилагането на политиката на разсрочване на
възнагражденията .Предоставянето на разсрочено променливо
възнаграждение се извършва пропорционално или чрез постепенно
нарастване през периода на разсрочване..
4. времето от момента на атестация до изплащането на
първата разсрочена сума. За да се гарантира правилна оценка на
резултатите от дейността и по този начин да се приложи подходяща
последваща корекция за риск, първата разсрочена част не може да
бъде изплатена непосредствено след момента на атестация.
С оглед осъществяването на контрол върху политиките на
банките централната банка трябва да продължи да следи внимателно
нивото на банковия риск и за наличието на симптоми,които сочат
влошаване качеството на активите.Ако се наблюдава влошаване на
банковите активи и повишена склонност към прекомерно поемане на
риск, могат да бъдат въведени още по-строги правила за определянето
на възнагражденията определено ,което несъмнено ще има
превантивен и дисциплиниращ ефект върху поведението банковия
мениджмънт.
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Луцький національний технічний університет
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ ЯК
СКЛАДОВА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
Одним із пріоритетних завдань держави в умовах загострення
кризових явищ у розвитку національної економіки є налагодження
ефективної системи державного податкового контролю. В умовах
кардинальних системних змін законодавчої бази оподаткування
спостерігається значне відставання системного врегулювання норм
податкового контролю, наукового обґрунтування його методології та
процедур проведення контрольних заходів. Невідповідність
організаційної структури податкової служби сучасним вимогам
вимагають вдосконалення методологічних та організаційних засад
податкового контролю.
Основна мета податкового аудиту — сприяння реалізації
податкової політики держави в процесі формування і використання
бюджетів різних рівнів і цільових державних фондів. Від його
ефективності в значній мірі залежить економічний добробут держави
та її безпека, тому дослідження даного виду контролю набуває
особливої актуальності. Проте реальних зрушень в цьому напрямі не
відбулося, що значною мірою пояснюється відсутністю єдиної
методології визначення сутності й специфіки реалізації фінансовоконтрольної функції держави, розмежування можливих засобів її
втілення в різних сферах господарювання. Нині спостерігається
неухильне зростання інтересу вітчизняних науковців і практиків до
зазначеного кола проблем – адекватне розв‘язання цих питань може
слугувати потужним імпульсом розвитку системи державного
податкового аудиту в цілому. При цьому однозначного розуміння
критеріїв розмежування форм і методів здійснення уповноваженими
органами державної влади необхідних контрольних заходів,
особливостей їх запровадження у сучасній науковій літературі не
існує. Відсутність чітких критеріїв виокремлення форм і методів
податкового аудиту, опису їх найбільш суттєвих характеристик не
сприяє формуванню чіткого уявлення про систему запровадження
відповідної державно-управлінської діяльності в сфері оподаткування,
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що призводить до зниження її ефективності.
Податковий контроль як елемент керування процесом
оподатковування є необхідною умовою існування ефективної
податкової системи. Він покликаний забезпечити зв'язок платників
податків з органами державного управління, що наділені особливими
правами і повноваженнями з усіх питань оподаткування.
Ефективне адміністрування сум нарахованих та сплачуваних
податків органами Міністерства доходів і зборів повинно бути
основане на науково - обґрунтованих методах проведення перевірок.
Метод - це спосіб дослідження явищ, процесів створених
людиною систем і сукупність прийомів, за допомогою яких
оцінюється стан об'єкта, що вивчається. Методи будь-якої науки
поділяють на загальнонаукові і спеціальні. Податковий аудит, як одна
із форм фінансового контролю, має свій метод дослідження, який
ґрунтується на основних положеннях діалектичного методу пізнання і
на законах економічної теорії.
Економічні процеси, що відбуваються в процесі функціонування
підприємства та впливають на формування об‘єктів оподаткування,
являють собою дещо ціле, узагальнене, без відмінності окремих
частин та властивостей.
Методичні прийоми, притаманні податковому аудиту, як
складовій частини науки про державний фінансовий контроль, можна
об‘єднати в три групи:
- органолептичні прийоми (інвентаризація, спостереження,
експертизи, обстеження та ін.) або методи фактичного контролю;
- документальні методичні прийоми (перевірка документів по
формі, суті та за змістом, камеральна перевірка, зустрічна перевірка,
сканування, групування недоліків, узагальнення результатів та ін.);
- розрахунково-аналітичні методичні прийоми (арифметична
перевірка, економічний, статистичний, фінансовий аналіз).
Методичні прийоми податкового аудиту як практичної
діяльності являють сукупність способів, прийомів для дослідження
стану об'єктів, що вивчаються, зокрема, платників податку на
прибуток, їх господарських операцій, які формують оподатковувані
обороти. Ці методи можна об‘єднати в наступні групи:
- прийоми першої групи дозволяють визначати кількісний і
якісний стан об'єкта;
- друга група прийомів дозволяє визначити відхилення дійсного
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стану об'єкті від діючих норм і нормативів, планових показників та
інших правил;
- прийоми третьої групи пов'язані з оцінкою стану об'єкта (в
минулому, теперішньому й майбутньому).
Отже методами податкового аудиту розрахунків з бюджетом є
визначення реального дійсного якісного і кількісного стану об'єктів
оподаткування, виявлення відхилень від базового або нормативного
його стану і оцінка цих відхилень за критеріями доцільності й
законності.
Підвищення ефективності проведення податкового аудиту
вимагає зростання якості аналітичної роботи, зокрема розробки чітких
методичних рекомендацій щодо проведення податкового аудиту
розрахунків з бюджетом за основними податками для працівників
податкових органів із визначенням конкретних методів і принципів.
Форми та методи податкового аудиту сьогодні можуть бути
ефективними лише за умов реформування податкової системи України
в цілому, яке має включати створення максимально придатних до
сучасних умов та дієвих фіскальних служб в Україні, наділення
податкових органів функціями, які прямо пов‘язані з податковою
роботою та податковим контролем, створення ефективної
інформаційної бази щодо платників податків за певними критеріями
відбору та забезпечення її постійного оновлення, забезпечення
здійснення на високому рівні масово-роз‘яснювальної та
консультаційної роботи серед платників податків та інше. Реалізація
цих заходів допоможе оптимізувати процес адміністрування податків,
посилити контроль за нарахуванням і сплатою податків. Важливість
підвищення ефективності форм та методів контролю випливає з того,
він повинен сприяти стимулюванню економіки та стриманню
кризових явищ у бізнесовому середовищі.
Податковий аудит розрахунків з бюджетом у якості складової
частини державного управління економікою має певну специфіку
практики застосування і цільову спрямованість, що відрізняє його від
інших складових податкового контролю. Він повинен провадитись
шляхом застосування науково - обґрунтованих методів встановлення
ступеня відповідності практики оподаткування положенням
розробленої податкової політики в контексті Податкового кодексу
України.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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В 2008-2013 ГОДЫ
В
концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года значительное внимание
уделено развитию человеческого потенциала, что предполагает
осуществление системных преобразований, которые «охватывают
среднесрочные и долгосрочные цели, приоритеты и основные
направления демографической политики, политики модернизации
здравоохранения и образования, развития пенсионной сферы и
социальной помощи, развития культуры, формирования эффективных
рынков труда и жилья». В связи с этим в настоящее время расходы на
социальную сферу являются приоритетными для бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Под расходами на
социальную сферу понимают расходы, осуществляемые на
образование,
культуру,
кинематографию,
здравоохранение,
социальную политику, физическую культуру и спорт, средства
массовой информации. Рассмотрим структуру расходов федерального
бюджета за 2008-2013 годы. Так, финансовое обеспечение социальной
сферы увеличилось с 1015,71 млрд. рублей (в 2008 году) до 5286,77
млрд. руб. (в 2013 году). При этом, общая сумма расходов на
социальную сферу составила 18,43 трлн. рублей, из которых почти 12
трлн. – это финансовое обеспечение образования.
Проведенный анализ также показал, что расходы на финансовое
обеспечение социальной сферы в общей структуре расходов
федерального бюджета в последние годы составляют более 40% (в
2011 году – 40,00%, в 2012 – 41,03%). Ожидается, что в 2013 году
расходы на социальную сферу составят 39,49%. В 2008-2010 годах
наибольшую долю в структуре расходов федерального бюджета на
социальную сферу занимает финансовое обеспечение образования (в
2008 – 34,95%; в 2009 – 34,68%; в 2010 – 35,12%). С 2011 года
значительно возросло финансовое обеспечение социальной политики с
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27,36% (от общей суммы расходов на социальную сферу в 2010 году)
до 71,58% (от общей суммы расходов на социальную сферу в 2011
году).
В целях изучения финансового обеспечения социальной сферы в
регионах рассмотрим областной бюджет Калужской области. Так, за
период с 2008 по 2013 годы суммарный объем расходов на
социальную сферу превысил 84 млрд. рублей, из которых практически
30 млрд. рублей – расходы на образование, более 28 млрд. рублей – на
здравоохранение и свыше 19 млрд. рублей – на социальную политику.
Следует отметить, что в 2008 году доля расходов на социальную
сферу составляла 23,22%, а в 2012 году она уже превысила 62%.
Несмотря на то, что в 2013 году произошло снижение доли расходов
на социальную сферу до 58,24%, эти расходы остаются
приоритетными для региона. Более того, в 2012 году расходы на
социальную сферу на душу населения составили 25,38 тыс. рублей.
Отметим также, что в Калужской области реализуется ряд
региональных целевых программ, направленных на социальную
защиту населения, стимулирование его занятости, улучшение качества
здравоохранения и образования в регионе, а также повышение
культуры калужан.
Анализ итогов реализации социально ориентированных целевых
программ показал, что фактическое финансирование по некоторым из
них было ниже запланированного. Несмотря на это, все
вышеперечисленное указывает на то, что бюджет Калужской области
является социально ориентированным.
Особое внимание в региональных целевых программах
уделяется вопросам организации досуга и отдыха калужской
молодежи, а также его оздоровлению, патриотическому воспитанию,
поддержанию одаренных детей и подростков. Нельзя не сказать, что
существует комплекс региональных целевых программ, направленных
на модернизацию дошкольного, общего, начального и среднего
профессионального, а также дополнительного образования.
На основании проведенного исследования представляется
возможным вывод о том, что в последние годы финансовое
обеспечение социальной сферы не утратило своей значимости, ей попрежнему уделяется огромное внимание. Это находит свое
подтверждение в постоянно растущем объеме расходов на различные
направления, а также в успешной реализации различных
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государственных, федеральных и региональных целевых программ,
направленных на развитие различных направлений социальной сферы
в Российской Федерации и ее регионах.
УДК 336.5
Балынин И.В.,студент 4 курса
Калужский филиал Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ:
ПЛАНЫ НА 2014-2016 ГОДЫ
Финансовое обеспечение социальной сферы в настоящее время
является одним из наиболее важных и ключевых вопросов, что
подтверждается проводимыми в стране мероприятиями. Под расходами
на социальную сферу понимают расходы, осуществляемые на
образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную
политику, физическую культуру и спорт, средства массовой информации.
Как известно, 07 мая 2012 года Президентом Российской
Федерации были подписаны следующие указы («майские указы»), из
содержания которых видно, что серьезное внимание уделено вопросам
социальной сферы, повышению качества и уровня жизни россиян. В
связи с этим, важно проанализировать объем и структуру финансового
обеспечения социальной сферы в ближайшие годы на федеральном и
региональном уровнях.
Планируется, что объем расходов федерального бюджета на
социальную сферу в 2014-2016 годах составит 15,73 трлн. рублей (что
составит 34,42% от общей запланированной суммы расходов).
При этом, наибольшую долю в структуре расходов на социальную
сферу занимают расходы на социальную политику (73,46% - в 2014;
76,82% - в 2015; 77,76% - в 2016), наименьшую – средства массовой
информации (1,43% - в 2014; 1,01% - в 2015; 0,88% - в 2016).
Важно отметить, что доля финансового обеспечение образования и
здравоохранения в общем объеме расходов на социальную сферу в 20142016 годы останется достаточно высокой: в 2014 – 11,83% и 9,61%; в
2015 – 10,93% и 7,54%; в 2016 – 10,62% и 7,26% соответственно).
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Следует также отметить, что в Российской Федерации реализуется
целый ряд государственных программ в области социальной сферы. Так,
например, в рамках государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы прогнозируемый объем
финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета 3992,22 млрд. рублей, 1293,57 млрд. рублей из которых планируется
выделить в 2014-2016 годах (что должно составить 32,4% от общей
суммы за весь период реализации государственной программы).
В целях изучения финансового обеспечения социальной сферы в
российских регионах рассмотрим областной бюджет Калужской области.
Анализ позволяет сделать вывод о том, что в ближайшие три года свыше
60% расходов областного бюджета Калужской области будут направлены
на финансовое обеспечение социальной сферы (в 2014 – 62,76%; в 201565,64%; в 2016-65,67%), что в денежном выражении составит 88,52 млрд.
руб. Так, в 2014 году будет выделено 30,54 млрд. рублей, в 2015 – 29,08
млрд. рублей, в 2016 – 28,9 млрд. рублей.
Анализируя структуру расходов на социальную сферу необходимо
отметить, что на образование планируется выделить 34,50 млрд. рублей
(38,97% от общего суммы расходов на социальную сферу), на культуру и
кинематографию 1,11 млрд. рублей (1,25% от общей суммы расходов на
социальную сферу), на здравоохранение 24,88 млрд. рублей (что
составляет 28,11% от общей суммы расходов на социальную сферу), на
социальную политику 26,03 млрд. рублей (что составляет 29,41% от
общей суммы расходов на социальную сферу), на физическую культуру и
спорт 1,51 млрд. рублей (что составляет 1,71% от общей суммы расходов
на социальную сферу), на средства массовой информации 0,49 млрд.
рублей (что составляет 0,55% от общей сумы расходов на социальную
сферу).
Анализ также показал, что в 2014 году расходы на социальную
сферу на душу населения превысят 30 тысяч рублей. Следует также
отметить, что несмотря на то, что несмотря на снижение расходов на
душу населения в целом более чем на 4 тысячи рублей к 2016 году,
снижение расходов на социальную сферу составит всего лишь 1,68 тысяч
рублей.
Таким образом, на основании проведенного исследования следует
сделать вывод о приоритетности и значимости финансового обеспечения
социальной сферы. Как показал проведенный анализ, в ближайшие три
года планируется выделение значительного объема средств по различных
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УДК 657
Безверхий К.В., к.е.н., головний бухгалтер
ТОВ «Нью-Паріс»
ГЕНЕЗИС ЗАРОДЖЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
Нові вимоги господарювання в умовах постінформаційного
розвитку суспільства потребують забезпечення системи управління
якісною обліково-звітною інформацією і особливо її заключною
складовою – фінансовою звітністю.
Запровадження нового національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» (надалі –
НП(С)БО 2) [1] у 2013 р. потребує належного теоретичного та
організаційно-методичного забезпечення формування показників
консолідованої фінансової звітності.
Для того, щоб зрозуміти історію і причини виникнення інституту
консолідованої фінансової звітності, розглянемо генезис її зародження в
табл. 1.
Таблиця 1
Генезис зародження консолідованої фінансової звітності та
вплив великого приватного бізнесу та фінансового ринку на її
розвиток [2, с. 10]
Період
становлення
практики
складання
консолідова
ної
фінансової
звітності

Розповсюд
ження
великого
приватного
бізнесу

Наявність
розвинутог
о
фінансовог
о ринку

№
з/п

Країна

Час
зародження
консолідова
ної
фінансової
звітності

1

США

Кінець ХІХ
ст.

1920-ті р.

Високе

Так

2

Великобританія

1920-ті р.

1940-ві р.

Високе

Так
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Продовження табл. 1
3
4
5
6

Голандія
Германія
Франція
Японія

1920-ті р.
1930-ті р.
1940-ві р.
1970-ті р.

1940-ві р.
1960-ті р.
1970-ті р.
1980-ті р.

Високе
Високе
Низьке
Високе

Так
Ні
Ні
Ні

Як видно з табл. 1, наявність саме двох факторів: великого
приватного бізнесу та розвиненого фінансового ринку ‒ стало
основним моментом для появи інституту консолідованої фінансової
звітності.
В процесі проведеного дослідження розглянуто генезис
зародження консолідованої фінансової звітності та вплив великого
приватного бізнесу і фінансового ринку на її розвиток, що стало
основним моментом для появи інституту консолідованої фінансової
звітності.
1. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
«Консолідована фінансова звітність»: Наказ Міністерства фінансів України від
27.06.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/l6234z.
2. Алиев З. М. Формирование консолидированной финансовой отчетности холдингов в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности: автореф. дис. на
соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет,
статистика» / З. М. Алиев. – М., 2011. – 28 с.

УДК 65.012.32
Бесарабов В.О., ст. гр. ОА-10А,
Пальцун І.М., к.е.н., доцент
Донецький національний університет економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського
МЕДІАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ
У результаті масштабної приватизації, яка мала місце в нашій
країні, сформувалася структура акціонерного капіталу, яка,
здебільшого, базується на розпорошеній власності дрібних пакетів
акцій серед великого кола акціонерів, а також наявності
неформальних,
специфічних
відносин
між
мажоритарними
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акціонерами та менеджментом таких підприємств.
Поряд з корпоративним управлінням тісно пов'язане поняття
поведінки усіх без винятку зацікавлених сторін задля задоволення
власних інтересів (не рідко це може відбуватися на шкоду акціонерам).
Проблемам корпоративного управління присвячені праці
закордонних і українських вчених, серед яких І. Ансофф, Дж. Блайзі,
А. Шлейфер, Д. Голубков, Т. Долгопятова, А. Радигін, В. Мокряк,
Д. Задихайло, П. Круш та багатьох інших.
Серед науковців, що зробили значний внесок у дослідження
проблематики корпоративних конфліктів, можна назвати: Н. Арабову,
С.В. Васильчака, М. Грачову, М.І. Іоргачову, Н.Л. Клик,
Л.С. Резнікову, В.В. Холод та ін. Корпоративне управління є
складною, багатофункціональною категорією, що потребує глибокого
та комплексного підходу, активізації досліджень в цьому напрямі,
стратегічна перспективність якої в сучасній глобальній економіці є
очевидною.
Медіація (від лат. Mediare – бути посередником) – форма
позасудового вирішення спорів за допомогою залучення третьої
нейтральної, неупередженої сторони – медіатора (посередника).
Головними принципами, які становлять основу медіації, є
нейтральність посередника та самовизначення сторін: сторони самі
мають знайти взаємоприйнятний варіант вирішення конфлікту або
суперечки
Стосовно медіації для вирішення корпоративних конфліктів, то
можна запропонувати використовувати її в межах:
роботи акціонерного товариства;
поза акціонерним товариством.
У першому випадку для підвищення якості взаємовідносин між
акціонерами і менеджерами акціонерного товариства, є доцільним
запропонувати введення в структуру управління компанією
корпоративного секретаря, який у більшості країн світу є ключовим
посадовцем.
У межах другого напряму медіації посередником буде
незалежний, сторонній консультант. Недоліком цього напряму є
строки та вартість вирішення корпоративних конфліктів, а також
відсутність в Україні інституту професійних медіаторів. Однак цей
напрям забезпечить повну нейтральність посередника.
Важливим буде також використання наведених вище напрямків
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медіації при вирішенні корпоративних конфліктів між акціонерами
акціонерного товариства. Зі згоди акціонерів, що є сторонами
конфлікту, посередником при вирішенні корпоративного конфлікту
може бути корпоративний секретар акціонерного товариства або, знов
ж таки, незалежний експерт. При цьому, зі згоди акціонерів, що є
сторонами конфлікту, органи товариства (їх члени) також можуть
брати участь у переговорах між акціонерами, надавати акціонерам
інформацію та документи, що стосуються конфлікту, пояснювати
норми акціонерного законодавства та положення внутрішніх
документів товариства, надавати поради і рекомендації акціонерам,
готувати проекти документів про врегулювання конфлікту для їх
підпису акціонерами, від імені товариства, у межах власної
компетенції приймати зобов‘язання перед акціонерами тією мірою,
якою це може сприяти врегулюванню конфлікту.
Зі згоди акціонерів, що є сторонами конфлікту, посередником
при вирішенні корпоративного конфлікту може бути нейтральний,
незалежний посередник, який співпрацює з акціонерною компанією. У
такому випадку органи акціонерного товариства тільки рекомендують
посередника акціонерам, що є сторонами конфлікту.
Таким чином, сформована система корпоративного управління в
Україні особливо в сучасних умовах потребує доопрацювання та
вдосконалення в аспекті ефективного вирішення конфліктних
ситуацій. Одним із факторів гармонійного функціонування суб‘єкта
господарювання має бути належна система корпоративного
управління, що дозволяє акціонерам і менеджерам гідно вирішувати
конфліктні ситуації, які виникають як зсередини, так і ззовні.
УДК 336.22:330.342.146
Блоха А.М.,ст. гр. 31-КРМ,
Глазко Н.Д., доцент
Вінницький національний аграрний університет
РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В РИНКОВИХ УМОВАХ
Податкова система кожної країни має свої особливості. В
Україні її розвиток пов‘язаний з багатьма проблемами та
суперечностями,проте податки є основним важелем забезпечення
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стабільної економіки.
В Україні зародження податкової системи почалось з прийняття
25 червня 1991 року Закону України "Про систему оподаткування".
Система оподаткування являє собою сукупність податків, зборів,
платежів до бюджету та внесків до бюджетних цільових фондів. що
стягуються у визначеному порядку.З 1 січня 2011 року виділили 18
загальнодержавних та 5 місцевих податків та зборів.
Значний вклад у дослідження питання формування системи
оподаткування України та визначення основних напрямів її розвитку
зробили Андрущенко В.Л., Бурик О.Н., Василик О.В., Єфименко Т.У.,
Крисоватий А.І., Субтельний О.К., Ярошенко Ф.О. та інші вчені.
Податкова система України має тенденцію до розширення
переліку податків та зборів. Це явище є неминучим зі зниженням
ставок найбільш ефективних у фіскальному відношенні податків,
велика кількість яких ускладнює податкову систему та демонструє
низьку ефективність їх адміністрування. Тому насамперед слід
звернути увагу на покращення економічної ефективності основних
бюджетоутворюючих податків.[1]
Питання вдосконалення оподаткування знаходяться в центрі
уваги наукової і громадської думки з отримання незалежності України.
Особливо сьогодні, в пошуках шляхів виходу з економічної кризи,
постала необхідність податково-бюджетного регулювання в Україні
замість проведення суто фіскальної податкової політики. Крім цього,
сьогодні на державному рівні визнано гостроту проблеми
оподаткування, пов'язаної з надмірністю податкового тягаря.
Також відсутній глибокий аналіз фінансових зв‘язків в
економіці, потреб держави у фінансових ресурсах для виконання нею
функцій регулювання темпів і пропорцій розвитку економіки,
підтримання на належному рівні суспільного добробуту,
обороноздатності, систем державного управління.
Тож серед найголовніших принципів сучасного податкового
законодавства виділимо такі: рівність усіх платників перед законом;
нейтральність оподаткування; презумпція правомірності рішень
платника податку; стабільність; єдиний підхід до встановлення
податків і зборів.[2]
Сфера матеріального виробництва має найбільше податкове
навантаження , що приводить до скорочення оподатковуваних
оборотів, а отже, до зменшення бюджетних надходжень. Отже,
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податкова система не стимулює виробництво, а спричиняє його
скороченню, що в результаті зменшить дохідну частину бюджету .
Законодавці і виконавча влада не повинні керуватися тільки
принципом максимального наповнення бюджету,що відбувається за
рахунок податкового навантаження,оскільки це не стимулює ділову
активність юридичних та фізичних осіб та в таких умовах економіка
працює неефективно, робить невиправдані витрати, тим самим
поглиблюючи економічну кризу та формуючи зловживання.
В економіці ринкового типу особливе значення набуває
стабільність податкової системи, що дає змогу товаровиробникам
прогнозувати результати господарської діяльності [3].
Для зменшення витрат бюджету, на наш погляд, потрібно
ліквідувати всі нерентабельні податки, частка яких у податкових
зборах України дуже мала. Крім того, система сплати податків в
Україні повинна мати обов‘язковий характер для всіх суб‘єктів
господарювання несплата або несвоєчасна сплата податків були менш
вигідні платникові, ніж вчасне і чесне виконання зобов‘язань перед
бюджетом. Також скасування частини неефективних пільг призведе до
зменшення податкового навантаження на платників податку шляхом
рівномірного розподілу доходів між суб'єктами оподатковування.
1. Вишневський В.П. Дослідження шляхів розвитку податкових систем. // Економічна
теорія та історія економічної думки -2012.-№10.2. Міністерство доходів і зборів України [Електронний ресурс] // Режим доступу:
htp://www. http://minrd.gov.ua.
3. [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://stud24.ru/tax/podatkova-sistema-ta-rozvitok/452659-1712584-page5.html.
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МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ АУДИТУ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Комплексність та ефективність аудиту хлібопекарського
підприємства неможливі без аудиту облікової політики. Перш ніж
приступити до аудиту принципів, методів та процедур обліку, що в
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сукупності являють облікову політику, доцільно визначити мету,
завдання та цілі такого аудиту.
Метою
аудиту
облікової
політики
хлібопекарського
підприємства є: перевірка її відповідності чинному законодавству та
вітчизняним нормативно-правовим актам, а також, у разі необхідності,
МСБО; з‘ясування доцільності окремих положень облікової політики з
огляду на галузеву приналежність, масштаби та характер діяльності
підприємства; надання рекомендацій щодо її приведення до
стратегічних цілей підприємства.
Науковці виділяють наступні завдання аудиту облікової
політики: встановлення концепції, яка покладена в основу організації і
методики бухгалтерського обліку; виявлення направленості облікової
політики підприємства з точки зору інтересів системи управління;
аналіз відповідності концепції облікової політики меті, характеру та
умовам діяльності підприємства; встановлення наявність наказу
керівника про прийняття облікової політики на підприємстві;
визначення відповідність прийнятої облікової політики вимогам
законодавства та П(С)БО; вивчення порядку дотримання під час
розроблення Наказу про облікову політику припущень і вимог,
встановлених нормативними документами; дослідження повноти
розкриття вибраних при формуванні облікової політики способів
ведення бухгалтерського обліку, що істотно впливають на оцінку і
прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності; перевірка
наявності посадових інструкцій, наявності та ефективність
затвердженої системи документообігу, вибору форми ведення
бухгалтерського обліку, встановленого порядку проведення
інвентаризації майна та зобов'язань, затвердженого робочого плану
рахунків бухгалтерського обліку; аналіз та оцінка загальних та
конкретних елементів облікової політики та послідовності
застосування облікової політики; виявлення наявність методів і
процедур обліку, відмінних від встановлених нормативними
документами, але таких, що дають змогу підприємству достовірно
відображати його майновий стан і фінансові результати; оцінка
дотримання облікової політики. [1, с.20; 2, с.472; 3, с.110-111; 4, с.71]
Виходячи з поставлених завдань при аудиті облікової політики
хлібопекарського підприємства можна виділити наступні цілі:
ознайомлення з структурою бухгалтерського апарату підприємства,
організаційними формами та методами ведення обліку; перевірка
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реалізації прав головного бухгалтера на підприємстві та ефективності
його діяльності; аналіз ефективності обліку на складних ділянках;
аналіз розподілу обов‘язків між працівниками бухгалтерії; оцінка
системи запобігання дублювання облікових даних; перевірка наявності
посадових інструкцій облікових працівників; перевірка забезпеченості
працівників
бухгалтерії
інструктивними
матеріалами
та
обчислювальною технікою; аналіз системи вивчення нормативноправових актів з питань організації обліку, складання звітності,
економічного
контролю;
перевірка
укомплектованості
бухгалтерського штату; аналіз причин плинності кадрів облікових
працівників, рівень їх кваліфікації; оцінка заходів щодо підвищення
якості праці бухгалтерів; аналіз оперативності обліку; оцінка графіку
виконання облікових робіт на підприємстві; аналіз застосування
типових та спеціальних форм обліку; оцінка єдності системи
формування та оцінки фактичних та планових показників.
Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що аудит
облікової політики підприємства хлібопекарської промисловості має
цілий комплекс завдань та цілей. Проте їх реалізація дозволить
аудитору досягнути мети аудиту облікової політики.
1. Андренко О. А. Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика аудиту" (для
студентів 5 курсу заочної форми навчання, галузь знань - 0305 "Економіка та
підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит") / О.А. Андренко;
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 35 с.
2. Полякова, Л. М. Методика аудиту установчих документів та облікової політики
підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Полякова, З. В. Билень. –Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural /Vnulp/Menegment/2009_647/81.pdf. – НБУ
ім. В. І. Вернадського.
3. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.:
Знання, 2006. – 295 с.
4. Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація:
Навч. посібник.(для студенів економічних спеціальностей) У 2 частинах. Частина 2.
– Харків: ХНАМГ, 2007. – 294 с. (452 с.) Укр. Мова
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Уманський національний університет садівництва
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
Зі вступом в силу Закону України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні», «Податкового кодексу України»,
П(С)БО 7 та інших стандартів бухгалтерського обліку настала нова ера
організації і методології бухгалтерського обліку основних засобів.
Метою статті є вивчення сучасного стану та визначення шляхів
удосконалення оцінки основних засобів підприємства.
Питання оцінки активів виникають тому, що чітко не визначено
її методику, що впливає на порядок нарахування амортизації та її
суму, від якої залежать найважливіші показники діяльності підприємства (собівартість, прибуток тощо).
У Національних стандартах бухгалтерського обліку, зокрема
Положенні (стандарту) бухгалтерського обліку 7 ―Основні засоби‖ та
30 ―Біологічні активи‖ визначено декілька видів вартості основних
засобів: первісна, справедлива, залишкова, ліквідаційна, ринкова,
відновлювальна, переоцінена, та ін.
В той час, як міжнародні стандарти дають змогу оцінювати
довгострокові активи, до яких відносяться основні засоби або за
собівартістю, або за переоціненою (справедливою) вартістю.
Придбані (створені) основні засоби зараховують на баланс
підприємства за первісною вартістю. Оскільки, як зазначено в Законі
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
одним із принципів бухгалтерського обліку є принцип історичної
(фактичної) собівартості. А отже пріоритетною для цілей
бухгалтерського обліку є оцінка активів підприємства, виходячи з
витрат на їх виробництво та придбання.
Особливої уваги, на нашу думку, заслуговують питання оцінки
основних засобів за справедливою вартістю. Даний метод оцінки
використовується, зокрема, для основних засобів та біологічних
активів.
Водночас, не зважаючи на зазначене, оцінка основних засобів за
справедливою вартістю дає можливість відносно точно показати
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(визначити) майнове становище підприємства.
Як зазначено в МСФЗ 13 ―Оцінка справедливої вартості‖,
справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажу
активу або сплачена передачі зобов‘язання в умовах операції,
здійснюваному на організованому ринку, між учасниками ринку на
дату оцінки.
Однією з глобальних тенденцій розвитку фінансової звітності є
поступовій перехід до оцінки її статей за справедливою вартістю.
Гармонізація системи бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними стандартами привела до відповідного застосування справедливої
вартості в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку.
Вважаємо, що використання оцінки основних засобів за
справедливою вартістю значно покращить якість інформаційної бази
управлінської системи підприємства. Крім того, вона значно зменшує
фінансові ризики підприємства.
На нашу думку, така тенденція обумовлена тим, що справедлива
вартість має певні переваги перед історичною собівартістю, оскільки
не залежить від дати і витрат, пов'язаних з виникненням зобов'язання і
придбанням активів; конкретного підприємства та намірів
підприємства відносно розміщення активів і зобов'язань.
Тому очевидними є переваги, зокрема:
- є більш об'єктивною основою для оцінки майбутніх грошових
потоків порівняно з витратами, що дуже важливо для потенційних
інвесторів і кредиторів, тобто основних груп зовнішніх користувачів;
- це краща основа для зіставності інформації в процесі аналізу
активів;
- використовується у фінансовому менеджменті, який
орієнтується на реальну вартість активів і зобов'язань.
Отже, вірна оцінка основних засобів за справедливою вартістю є
важливим завданням бухгалтерського обліку, оскільки впливає на
достовірність інформації у фінансовій звітності.
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ОБ ЭКСПОРТЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Туристическая отрасль Беларуси в последнее время развивается
стремительными темпами. Она оказывает благотворное влияние на
целый ряд секторов экономики: средства коммуникаций и транспорта,
розничную торговлю, сельское хозяйство и другие. Туризм
способствует знакомству людей с историей, культурой, традициями
страны.
За минувшие пять лет экспорт туристических услуг возрос почти
в 7 раз.
Вместе с тем анализ свидетельствует о незначительной роли
туризма в экспортной деятельности Республики Беларусь.
Проведенное исследование показало, что доля поездок в экспорте
товаров и услуг республики составляет только 1 %.
Так, в 2013 г. численность туристов, организованно выезжавших
из Республики Беларусь за рубеж, составила 708,4 тыс. человек.
Однако их численность по-прежнему преобладает над численностью
туристов, посетивших республику. Так как на каждого прибывшего
иностранного туриста приходилось пятеро белорусских граждан,
выезжавших за рубеж.
Для Беларуси важна как экономическая, так и социальная роль
туризма. Вместе с тем доля занятых в сфере туризма в общей
занятости в экономике равна всего 0,3 %, что значительно меньше,
чем во многих зарубежных странах. К тому же доля туризма в ВВП
республики составляет менее 1 % [1 ].
Свидетельством
большого
внимания
государства
к
туристической отрасли является принятие
государственной
программы развития туризма на 2011-2015 гг. Ее реализация позволит
увеличить экспорт туристических услуг не менее чем в 3 раза. Важной
особенностью программы является ее ориентирование на
предприимчивость и инициативу, а также привлечение инвесторов.
При этом развитие экспорта туристических услуг должно стать одним
из главных направлений устойчивого экономического роста Беларуси
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[2].
Для реализации экспортного туристического потенциала страны
государством продолжается, прежде всего, комплексная работа по
развитию туристической инфраструктуры.
Вместе с тем, активизировать свою деятельность должны и сами
объекты туристической сферы - через развитие спектра услуг,
анимационных программ, рекламную деятельность и т.п., а также
санаторно-оздоровительные учреждения страны. В последнее время
отмечается отток (примерно на 20% за 2013 г.) российских туристов из
белорусских здравниц из-за повышения цен на оздоровительные
услуги в Беларуси и на этом фоне большей привлекательности для
россиян литовских оздоровительных центров. Поэтому курортным
учреждениям страны необходимо активизировать маркетинговую
деятельность, шире представлять себя на международных туристскорекреационных форумах.
Для более динамичного развития экспорта туристической сферы
необходимо оборудовать информационными стендами и знаками все
объекты историко-культурного наследия, оснастить туристскоинформационные центры рекламно-информационными материалами
на белорусском и английском языках, обеспечить аналогичной
продукцией объекты придорожного сервиса и гостиницы. Следует
активизировать участие в международных, трансграничных
программах, использовать потенциал событийного туризма.
Таким образом, Республика Беларусь, имеет значительный
потенциал для развития экспорта туристических услуг. При этом
практическое значение развития туризма в Республике Беларусь как
экспортной услуги и необходимость углубления теоретической
разработки данной проблемы требует дальнейшего исследования.
1. Туризм. Министерство экономики Республики Беларусь .– Режим доступа:
http://www. economy. gov. by. /2014/03.htm.
2. Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011-2015
годы. Утверждена Постановлением Совета Министров Республики 24 марта 2011 г.
№373. [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.zakon. by. /2014/03.htm.
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СУТТЄВІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Із набранням чинності НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» вимоги до формування інформації змінено. Так,
у фінансовій звітності виокремлено додаткові статті, у яких
відображаються звітні дані за умови, що вони відповідають наступним
критеріям: інформація є суттєвою, а оцінка статті може бути
достовірно визначена. НП(С)БО 1 передбачає, що суттєвість
інформації визначається відповідними національними П(С)БО або
МСФЗ та керівництвом підприємства.
Суттєвою визнається інформація, відсутність якої у фінансовій
звітності може вплинути на економічні рішення її користувачів. Тому
питання визначення рівня суттєвості інформації в останній час набули
важливого значення.
Ознаками суттєвості облікової інформації є її кількісні та якісні
характеристики, важливі для користувачів такої інформації. Об'єктами
застосування суттєвості є: діяльність підприємства в цілому, окремі
господарські операції та об'єкти обліку, статті фінансової звітності.
Граничний рівень помилки у фінансовій звітності, рівень
шахрайства при формуванні фінансової звітності безпосередньо
пов‘язують із порогом (межею) суттєвості облікової інформації.
Основними нормативними документами, які визначають кількісні
критерії і якісні ознаки суттєвості інформації є наказ Міністерства
фінансів України від 27.06.2013 № 635 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та
внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» [1] та
лист Міністерства фінансів України від 29.07.03 №04230-04108 «Про
суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності»[2].
Порівняння зазначених нормативних документів в частині
визначення порогу суттєвості виявило суттєві розбіжності. Так,
відповідно до листа МФУ № №04230-04108 для визначення суттєвості
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окремих об‗єктів обліку, що відносяться до активів, зобов‗язань і
власного капіталу підприємства, за орієнтовний поріг суттєвості
приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх
активів, всіх зобов‗язань і власного капіталу. Для визначення
суттєвості окремих видів доходів і витрат орієнтовним порогом
суттєвості рекомендується величина, що дорівнює 2 відсоткам чистого
прибутку (збитку) підприємства.
Методичними рекомендаціями щодо облікової політики
підприємства передбачено кількісні критерії суттєвості інформації про
господарські операції та події, пов‘язані із змінами у складі активів,
зобов‘язань, власного капіталу, визначаються виходячи із вартості
відповідно всіх активів або всіх зобов‘язань, або власного капіталу.
Прийнятною є величина у діапазоні до 3 відсотків обраної бази.
Кількісний критерій суттєвості інформації про господарські операції
та події щодо доходів і витрат доцільно визначити у діапазоні до 2
відсотків, якщо базою обрано чистий прибуток (збиток) підприємства,
або до 0,2 відсотка, якщо базою обрано суму доходів і витрат.
Виявлені розбіжності впливають на визначення кількісного
критерію і якісних ознак суттєвості інформації, опрацювання та
затвердження наказу про облікову політику і, як наслідок, формування
достовірної фінансової звітності.
На нашу думку, необхідно керуватись професійними якостями
під час розробки наказу про облікову політику та визначити свої
критерії порога суттєвості, при цьому не перевищуючи найвищі рівні,
запропоновані МФУ. Адже, суттєва інформація у фінансовій звітності
проявляється не тільки в кількісних а і в якісних показниках, здатних
вплинути на прийняття рішень користувачами звітності.
1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та
внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України: наказ Міністерства фінансів
України від 27.06.2013 № 635 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=382876&cat_id=293537
2. Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності: лист Міністерства фінансів України від
29.07.2003 р., № 04230 - 04108 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=33638&cat_id=34931
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УДК 658.3
Вертель В.В., к.е.н.
Державний економіко-технологічний університет транспорту
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Глобальні структурні й технологічні зміни у виробництві, його
інформатизація обумовили істотну зміну ролі персоналу підприємства.
Персонал, як носій товарно-грошових відносин, що складаються в
процесі формування, розподілу і використання людських ресурсів, є
головною
продуктивною
силою
при
вирішенні
питань
конкурентоздатності, економічного зростання і забезпечення
ефективної роботи. Для підвищення ефективності системи управління
персоналом необхідно аналізувати і враховувати специфічні умови
розвитку ринкової економіки в Україні. Ефективність управління
персоналом слід розуміти як характеристику якості, корисності
управління людськими ресурсами на підприємстві; як здатність
забезпечувати потрібний ефект у вигляді економічної вигоди для
підприємства, вдосконалення організації виробництва і праці та
соціальної вигоди для працівників.
Тому виникає необхідність у підвищенні ефективності системи
управління персоналом з урахуванням вимог ринкової економіки.
Управління персоналом має свої специфічні властивості і
закономірності та повинен мати системний характер і завершеність на
основі комплексного рішення кадрових проблем, впровадження нових
і удосконалювання існуючих форм і методів роботи з персоналом.
Для підвищення ефективності системи управління персоналом
необхідно аналізувати і враховувати специфічні умови розвитку
ринкової економіки в Україні. Задачі оцінки ефективності управління
персоналом підприємства полягають у визначенні:
1) Економічної ефективності, що характеризує досягнення цілей
діяльності підприємства за рахунок кращого використання трудового
потенціалу.
2) Соціальної ефективності, яка виражає виконання очікувань і
задоволення потреб і інтересів працівників підприємства.
3) Організаційної ефективності – оцінює цілісність і
організаційну оформленість підприємства.
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На теперішній час українські робітники працюють нажаль не
ефективно. Причин неефективної роботи співробітників може бути
безліч, і не завжди в їх основі стоїть фінансова незадоволеність. До
функціональних факторів можна віднести наступні: співробітник не
виконує своїх обов‘язків згідно посадової інструкції, не визначений
обсяг повноважень і відповідальності, не прозора структура
підпорядкування в цілому, не розуміє очікувань керівника від його
роботи на даній посаді, не знайомий з критеріями оцінки його
діяльності. З практики: на підприємствах можуть відбуватися
внутрішні конфлікти і фінансові махінації. Якщо використовувати
японську модель, точніше її частину довічного найму, співробітники
будуть залучені в діяльність підприємства і ефективність їх роботи
підвищиться. Але це справедливо тільки для великих компаній, таких
як банківські і страхові компанії. Американську модель ефективності
управління персоналом краще використовувати в торговельних
підприємствах: так можна зацікавити співробітників нарощувати
обсяги продажів, наприклад, туристичні агенції, магазини побутової
техніки, інтернет-магазини тощо. Англійську модель доцільно
використовувати на тих підприємствах, де найважливішим фактором
успіху насамперед є дисципліна: транспорт, АЗС, медицина, навчальні
заклади, державна служба тощо.
Використання запропонованих рекомендацій не призведе
швидко до підвищення ефективності роботи персоналу, тому що
вимагає витрат на відбір персоналу, його навчання, соціальне
страхування, а також працівники та керівники опираються змінам, які
можуть відбутися на даних організаціях.
Але будь-які зміни, спрямовані на підвищення ефективності
роботи персоналу, повинні працювати на розвиток підприємства:
планування людських ресурсів, кар‘єрний ріст, плани з навчання,
коригування планів компанії залежно від здатності співробітників до
виконання поставлених завдань. Кожне підприємство ставить за мету
збільшення прибутку, що стає можливим завдяки розвинутому та
ефективному персонал, який працює для досягнення цілей
підприємства.
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Луцький національний технічний університет
ВРАХУВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У ЛОГІСТИЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Для забезпечення оптимального логістичного управління
важливе значення має врахування трансакційних витрат у складі
сукупних логістичних витрат підприємства.
Категорія трансакційних витрат (trans-aktion costs) була введена
в економічну думку Рональдом Коузом ще у 1937 році, який у
науковій статті «Природа фірми» відносив до них витрати, що
виникають при використанні цінового ринкового механізму, тобто всі
витрати на забезпечення процесу обміну. Він довів, що ринок не є
безкоштовним координуючим механізмом і будь-яка взаємодія
(трансакція) супроводжується певними витратами.
Для визначення витрат трансакції (витрат економічної взаємодії
між суб‘єктами господарювання) користуються наступними базовими
критеріями [1]: це всі витрати споживача, вартість яких не входить в
ціну, що сплачується продавцеві; це всі витрати продавця, які він би не
поніс, якби «продавав» товар самому собі.
Аналіз з урахуванням оцінки західних експертів приводить до
висновку, що питома вага трансакційних витрат у сукупності витрат
фірми становить на традиційних ринках від 1,5 до 5%, а при виході на
нові ринки збуту може збільшуватися до 10-15%. Значний вплив на
склад і структуру трансакційних витрат здійснюють особливості
ринків збуту конкретної продукції [2].
Трансакції в цілому обумовлюють процеси маркетингу,
менеджменту, логістики. Вони включають операції, договори,
контракти, але значно ширше і глибше. Найбільшою мірою трансакції
реалізуються
топ-менеджментом
підприємства,
місцевого
самоврядування, регіонального, галузевого і державного управління,
міжнародних організацій; юридичними службами, службами
маркетингу і логістики всіх рівнів [3, с. 14].
Трансакційні витрати включають безліч складових, значна
частина яких має логістичний характер: витрати на пошук інформації
про потенційних постачальників і покупців, ціни конкурентних
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товарів; вартість ресурсів, що використовуються для залучення
торгових партнерів, проведення переговорів, а також витрати робочого
часу на досягнення угоди; плата за посередницькі послуги і рекламу;
витрати на забезпечення економічної безпеки підприємства;
«наглядові витрати» (по контролю за дотриманням умов договору) в
процесі виконання контракту; витрати по юридичному захисту
контракту (наприклад, судові витрати, у разі його порушення) [4,
с. 23].
Заслуговує на увагу думка І. Б. Садовської, яка, розглядаючи
трансакційні витрати як сукупність втрат та затрат, пропонує
відповідно розрізняти трансакційні втрати та трансакційні затрати. До
перших відносяться витрати: непередбачених подій; пов‘язані з
можливим різночитанням положень контракту та з неузгодженістю
законодавства або інших нормативно-правових актів; відсутності
дієвого контролю та примусу до наслідування законодавчих норм;
опортуністичної поведінки. До других включаються: затрати
укладання угоди; інформаційні затрати; затрати специфікації та
захисту прав власності; затрати здійснення розрахунків [5]. Очевидно,
що кожен з даних різновидів трансакційних витрат може
супроводжувати логістичну діяльність підприємств.
Управління трансакційними витратами в логістичній діяльності
підприємства повинне передбачати ідентифікацію і зниження (з
високим ступенем ймовірності) витрат економічної взаємодії між
суб‘єктами господарювання. При цьому слід розглядати трансакційні
витрати на рівні бізнес-процесів, функціональних областей логістики і
логістичної системи підприємства в цілому, оскільки вони можуть
набувати прихованого характеру і виникати при координації,
інтеграції чи оптимізації елементів логістичної системи.
1. Wallis J.J., North D.C. Measuring the transactional sector in American economy, 18701970 // Long-term factors in American economic growth. – Ed. by S. Engerman. –
Chicago, 1986. – Р. 1445–1448
2. Шутова П.А. Понятие «трансакционные издержки» в логистике [Электронный
ресурс] / П. А. Шутова // Экономический анализ: теория и практика. – 2009. – № 31.
– Режим доступа: http://www.lawmix.ru/bux/19081/
3. Шепеленко О.В. Управління трансакційними витратами в економіці України:
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. доктора екон. наук: 08.00.03 / О. В. Шепеленко. –
Донецький національний університет, Донецьк, 2008. – 40 с.
4. Григорьев М. Н. Логистика: уч. пособие / М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А.
Уваров. – М.: Гардарики, 2006. – 463 с.
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Подільський державний аграрно- технічний університет
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
Земля є одним із основних природних ресурсів країни і
найважливішим чинником економічного зростання нарівні з
трудовими ресурсами, капіталом і науково-технічним прогресом [2,
с. 17].
В Україні високий рівень освоєння життєвого простору: до
господарського використання залучено більш як 92% її території. В
останні роки особливо загострилася проблема погіршення якісного та
екологічного стану сільгоспугідь [1].
Проблематика в ефективному землекористуванні та перехід до
сталого (збалансованого) землекористування набуває особливої
актуальності в умовах екологічної нестабільності.
Підвищення
еколого-економічної
ефективності
системи
землекористування є суттєвим чинником поліпшення соціальноекономічного стану держави в цілому. Метою землекористування є
одержання користі, найвищого ефекту від землі за дотриманням вимог
збереження й поліпшення її корисних властивостей. Зазначимо, що
земельна реформа, не зважаючи на певні позитивні досягнення, не
призвела
до
ефективного
відновлення
екологобезпечного
землекористування та ефективного використання земель.
Використання земель у вітчизняному сільському господарстві
протягом тривалих років характеризується низькою продуктивністю.
Відповідно, потреби країни у сільськогосподарській продукції
забезпечуються переважно за рахунок високої інтенсивності
використання земельних угідь.
Забезпечення відтворення і підвищення родючості ґрунтів
передбачає впровадження у практику систем
екологобезпечних
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ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту, адаптованих до
зональних особливостей із залученням систем біологічного захисту
рослин та використанням альтернативних мінеральним добрив;
порційного внесення азотних добрив протягом вегетації на основі
даних рослинної діагностики; високоякісного виконання всіх
технологічних операцій, забезпечення якого передбачає підвищення
фондооснащеності господарства та фондоозброєності праці у
господарстві за рахунок поновлення активної частини основних
виробничих
фондів,
тобто
збільшення
інвестицій
у
сільськогосподарське виробництво.
Однією з основних причин, що призвели до негативних
тенденцій у відтворенні та використанні земельних ресурсів у
сільському господарстві є повільні темпи проведення аграрної
реформи та недостатність позитивного результату від її впровадження,
а також відсутність на державному, регіональному, господарському
рівнях належного планування використання земель. На цей час
гострою є потреба в обмеженні площ сільськогосподарських культур,
які завдають шкоди родючості ґрунтів.
Розглядаючи проблеми у використанні земельних ресурсів не
можна оминути питання права власності на землю. Характер власності
на землі і режим її функціонування залежить від історичних умов
розвитку економіки країни, специфіки національних особливостей,
світових тенденцій трансформації форм власності на землю, рівня
забезпеченості земельними ресурсами. Для людей завжди є важливим
володіти землею та захищені права на неї. Забезпечення гарантій прав
власності та створення справедливої системи розподілу земельних
ресурсів – завдання сучасної держави і є підґрунтям стабільності.
Основним цілями вдосконалення державного управління
земельними ресурсами та землекористуванням як економічної функції
права власності на землю є: охорона й поліпшення земельних ресурсів;
охорона навколишнього середовища й формування сприятливих умов
для життя людей; створення системи розподілу земель на користь
найбільш ефективних варіантів використання з урахуванням не тільки
індивідуальних витрат і вигод, але і суспільних; формування системи
гарантування прав на землю; перерозподіл доходів від використання
земельних ресурсів [2, с. 125].
Аналіз сучасного землекористування в країні доводить
необхідність концептуальних засад створення збалансованої системи
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управління землекористуванням через еколого-економічні засади, а
саме збереження природного, екологічно, ресурсного потенціалу
земельних ресурсів з підвищенням ефективності їх використання та з
врахуванням сучасних вимог до охорони навколишнього середовища і
відповідно розумних потреб людей.
Цінність землі і важливість ефективного землекористування
зростає у зв'язку з скороченням світових площ продуктивних земель,
сталим приростом населення у світі, виснаженням водних ресурсів,
прогресуючою ерозією ґрунту, зменшенням площ лісових насаджень,
скороченням кількості мінерально-сировинних ресурсів та гостра
продовольча криза.
1. Гуторов
О.І.
Напрями
формування
сталого
сільськогосподарського
землекористування в умовах трансформації земельних відносин [Електронний
ресурс] / О.І. Гуторов. – Режим доступу: http://www.btsau.kiev.ua/files/list/edition
/ed_ dviyuualfz.pdf
2. Третяк Н.А. Розвиток системи управління земельними ресурсами як економічної
функції власності на землю: монографія / Н.А.Третяк – Херсон: Грінь Д.С., 2013. –
254 с.

УДК 338.49
Гавриличенко Є.В., аспірант,
Соловйов О. В., к.е.н., професор
Харківський національний університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова
ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Проблеми управління якістю надання житлово-комунальних
послуг є завжди актуальними. Реформи останніх років, що
проводяться в Україні, в основному спрямовані на те, щоб поліпшити
стан житлово-комунального комплексу, проте сьогодні спостигається
постійне погіршення якості житлово-комунальних послуг, зменшення
купівельної спроможності грошових доходів населення, підвищення
ступеня незадоволеності, низька ефективність роботи житловокомунальних підприємств, відсутність зацікавленості до даного
сектору з боку приватних інвесторів.
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При реформуванні житлово-комунального господарства України
одним із ключових питань є якість надання житлово-комунальних
послуг, особливо в умовах постійного зростання тарифів.
Критерієм якості будь-якої діяльності повинні бути:
продуктивність діяльності і задоволеність діяльністю її учасників.
Зупинимося на задоволеності споживачів житлово-комунальних
послуг. Саме в розрахунку на споживача повинна визначатися мета
діяльності житлово-комунального господарства і ставитися завдання
для її досягнення в процесі реформування. Реалізація даного принципу
передбачає створення системи взаємодії регіональних й місцевих
органів влади зі споживачами житлово-комунальних послуг шляхом
оцінки споживчої задоволеності послугами, яка передбачає постійне
відстеження стану задоволеності споживачів житлово-комунальними
послугами, порівняння отриманих результатів та визначення тенденцій
їх змін з метою прийняття подальших управлінських рішень.
На сьогодні в системі надання житлово-комунальних послуг
відсутній систематичні обстеження задоволеності населення житловокомунальними послугами, тому створення такої системи моніторингу
на регіональному рівні є актуальним питанням.
Для оптимального управління якістю надання житловокомунальних послуг необхідно сформувати обґрунтовану систему
показників оцінювання. В якості основного методу доцільно
використовувати метод анкетного опитування, в основі якого є
вивчення задоволеності з використанням мультиатрибутивної моделі
відношень споживача, з одного боку, до важливості атрибутів послуги,
а з іншого – до ступеня присутності, на думку споживача, цих
атрибутів у послузі. При розробці інструментарію необхідно
враховувати такі атрибути житлово-комунальних послуг як:
- якість послуги;
- безперебійність постачання;
- ціни на послуги;
- рівень обслуговування;
- своєчасність реагування на аварійні ситуації;
- інформаційна забезпеченість.
На підставі аналізу споживчої задоволеності можна визначити
проблемні зони діяльності підприємств житлово-комунального
господарства, а також сформувати стратегічні альтернативи заходи
щодо покращення діяльності житлово-комунального комплексу в
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цілому. Запропонований інструментарій може використовуватися при
розробці
моніторингу
задоволеності
житлово-комунальними
послугами на регіональному рівні.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що вимірювання
задоволеності
споживача
житлово-комунальними
послугами
дозволить:
- точно визначити запити споживачів і їх відносну важливість;
- визначити пріоритети для удосконалення саме тих напрямів
діяльності, удосконалення яких створить максимальне задоволення
споживачів;
- проводити ті заходи реформування житлово-комунального
господарства, що будуть сприяти підвищенню якості житловокомунальних послуг, що безпосередньо буде впливати на зростання
задоволеності якістю послуг та призведе до зниження соціальної
напруги в суспільстві.
УДК 657.1:331.2(476)
Гапанович Н.В., ст. гр. 10-ДЭА-1,
Авдевич Н.Ф., к.е.н., доцент
Белорусский государственный экономический университет
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ОПЛАТЫ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Основной целью государственной политики в области
совершенствования оплаты труда является превращение заработной
платы в надежный источник доходов населения, повышение ее роли в
стимулировании трудовой активности работников. В Беларуси
процесс совершенствования регулирования в области оплаты труда со
стороны государства активизировался в последнее время.
Магистральный путь - либерализация оплаты труда в реальном
секторе экономики в целях создания благоприятного климата для
развития деятельности организаций частного бизнеса и коммерческих
организаций с иностранными инвестициями.
Одним из направлений совершенствования организации
бухгалтерского учета оплаты труда
является ориентация на
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международные стандарты учета и отчетности. Внедрение
международных стандартов учета позволит повысить качество учета и
контроля за ним.
В наше время вопрос перехода белорусских предприятий на
международные стандарты финансовой отчетности является весьма
важным и обсуждаемым. Это обусловлено тем, что МСФО считается
одним из главных инструментов, гарантирующих предоставление
прозрачной информации о финансовом состоянии компании для
широкого круга участников рынка, в том числе и зарубежных. Таким
образом, используя МСФО для представления отчетности, у
предприятия открывается возможность выхода на международные
рынки, тем самым увеличивая количество потенциальных инвесторов.
На современном этапе бухгалтерский учет и отчетность
Республики Беларусь претерпевает изменения в связи с внедрением
международных стандартов финансовой отчетности в соответствии с
Государственной программой перехода на международные стандарты
бухгалтерского учета в Республике Беларусь. Так, одним из аспектов
данного изменения является внедрение Национального стандарт
финансовой
отчетности
19
«Вознаграждение
работников»,
разработанного в соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения
работникам», который должен привести учет труда и его оплату в
Республике Беларусь в сопоставимость с международным
бухгалтерским учетом.
Однако сближение в данном направлении с МСФО будет
трудоемким процессом, в силу отсутствия практики применения
данного стандарта на территории Республики Беларусь.
Так, одним из расхождений МСФО (IAS) 19 и ведения
бухгалтерского учета в Республике Беларусь является отсутствие
разделения вознаграждений работников на долгосрочные и
краткосрочные. Согласно международному стандарту IAS 19
вознаграждения работника подразделяются на 4 группы:
1)
краткосрочные
вознаграждения:
любые,
регулярно
начисляемые выплаты персоналу, которые компания планирует
осуществить в ближайшие 12 месяцев.
2) вознаграждения по окончании трудовой деятельности:
выплаты по пенсионным планам, а также планам медицинского
страхования и другим социальным программам, обеспечивающим за
счет работодателей (или за счет самих работников и от их имени, но
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через работодателей), кроме прочего, и определенные гарантии
бывшим работникам после их выхода на пенсию.
3) прочие долгосрочные вознаграждения: такие же виды выплат,
как и краткосрочные вознаграждения (текущие выплаты), а
различаются они между собой только сроками исполнения
обязательств. Понятно, что такие обязательства, в силу их
долгосрочности, должны дисконтироваться.
4) выходные пособия: выходные пособия выделены IAS 19 в
отдельную категорию выплат потому, что причиной возникновения
обязательств является расторжение трудового договора, а не его
продолжение или прекращение по естественным причинам
Из данного разделения следует, что понятие вознаграждений
работникам гораздо шире в МСФО, чем в бухгалтерском учете
Республики Беларусь, кроме того, из приводимых классификаций
видно, что МСФО 19 имеет более четкую и понятную структуру и
понятия долгосрочных и краткосрочных обязательств по оплате труда.
Реформирование сферы в области расчетов с персоналом в
соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам» является
важным решением и трудоѐмким процессом, ведь приближение к
международным стандартам финансовой отчетности выводит
белорусский бухгалтерский учет на новый международный уровень.
УДК 658.3
Герасимяк Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОУПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Менеджмент, як і будь-який інший вид діяльності, вимагає
певного оцінювання, визначення ефективності. Складність цього
процесу обумовлена відсутністю прямих методів оцінки, що зумовлено
відсутністю формалізованих результатів кількісної оцінки окремих
робіт менеджерів-адмінстріаторів. Тому для визначення ефективності
роботи адміністративного персоналу часто використовуються непрямі
методи. Вагомий внесок у розроблення критеріїв та показників
ефективності діяльності працівників апарату управління підприємства
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зробили М. Буралова, М. Виноградський, В. Герасимчук, Р. Ісаєв,
А. Кібанов, А. Колот, П. Круш, О. Кузьмін, Н. Мала, О. Мельник,
Б. Новіков, І. Процик, Г. Сініок, С. Юсупова та інші.
Ефективність управління являє собою відношення сукупного
результату управлінської діяльності до вартості ресурсів, витрачених
на його досягнення. В цілому для оцінки ефективності управління
підприємствами найбільш доцільно використовувати такі загальні
показники, як прибуток і рентабельність [1]. До праці керівників, що
витрачена на вищій ланці управління, додається праця менеджерів на
нижчих ланках управління, тому кінцевий результат управління
досягається сукупністю роботи управлінців. Проте це дуже спрощений
варіант оцінки, оскільки: результат управління не завжди полягає у
прибутку, така оцінки веде до безпосереднього та опосередкованого
результату, який приховує роль управління в його досягненні
(прибуток як правило є опосередкованим результатом); результат
управління може бути не лише економічним, але й соціальним і
соціально-економічним; адміністративні витрати не завжди можна
чітко відокремити від інших витрат підприємства [4]. В процес
адміністрування залучені людські, матеріальні, інформаційні та
фінансові ресурси, і залежно від ефективності управління кожного з
них залежить ефективність адміністрування на підприємстві [4, с. 366].
На ефективність управлінської діяльності впливає цілий ряд факторів.
До складу першої групи факторів входять чинники, мають пряме
безпосереднє вплив на ефективність адміністрування, такі як:
управлінський потенціал організації; сукупні витрати на утримання та
функціонування системи управління; ефект управління (вигоди).
Другу групу утворюють другорядні фактори: кваліфікація керівних
працівників і виконавців, фондоозброєність системи управління,
соціально-психологічні умови в трудовому колективі, організаційна
культура.
Оцінювання
ефективності
адміністративно-управлінської
діяльності включає у себе оцінку рівня ефективності роботи
менеджера-адміністратора підприємства. В.Г. Герасимчук пропонує
виділяти такі методи оцінки діяльності керівника як ранжування,
метод попарних порівнянь, метод заданої бальної оцінки, метод
вільної бальної оцінки, метод графічного профілю тощо [2]. На думку
авторів [3], можливі також такі методи оцінки ефективності
управлінської праці як самооцінка, внутрішня та зовнішня оцінка.
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Таким чином, не існує єдиного підходу до оцінки ефективності
управлінської діяльності. З метою прийняття оптимальних рішень
доцільно використовувати усі підходи в комплексі.
Таким чином, ефективність адміністрування – це один з
основних показників, що свідчить про необхідність удосконалення
організації, який визначається сукупністю результатів управління та
витрат, понесених для отримання цих результатів. Оцінювання
ефективності адміністративно-управлінської діяльності є складним
процесом, оскільки передбачає врахування різних факторів і
передумов, які чинять сукупний вплив на роботу адміністрації
підприємства.
1. Адміністративний менеджмент
[Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://menegmf.ru/lektsii-administrativnyj-menedzhment.html
2. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання:
навч. посібник / В.Г. Герасимчук. — К.: КНЕУ, 2000. — 360 с.
3. Кузьмін О.Є. Керівництво організацією: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.Т.
Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик. - Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2008. - 244 с.
4. Общий и административный менеджмент: пособие для підготовки к екзамену / [С.Я.
Юсупова, Р.А. Исаев, М.А. Буралова и др.]. – М.: ИТК «Дашков и К», 2013. – 384 с.

УДК 004
Голячук Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
Одним із пріоритетних напрямків інформатизації суспільства є
процес інформатизації освіти, який передбачає використання
можливостей нових інформаційних технологій, методів та засобів
інформатики для реалізації ідей розвиваючого навчання,
інтенсифікації усіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищенню
його ефективності і якості, підготовку студентів до комфортного (як в
психологічному, так і в практичному відношенні) життя в умовах
інформатизації суспільства.
Інформаційні технології в навчальному процесі – це не тільки
використання мультимедійних засобів та Інтернет-технологій на
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лекціях, семінарах, практичних заняттях, комп‘ютеризація бібліотек, а
й використання інформаційно-освітнього середовища, яке забезпечує
різноманітні інформаційні потреби викладачів та студентів.
В 2013 році інститут ЮНЕСКО з інформаційних технологій в
освіті опублікував результати свого дослідження проведеного в
Україні. За його даними в Україні створені та використовуються
користувачами вищих навчальних закладів різні інтернет-ресурси.
Зокрема, функціонує Українська науково - освітня мережа УРАН,
створена за рішенням Міністерства освіти України та Національної
академії наук України за підтримки університетів, інститутів
Міністерства освіти та НАН. В основі створення мережі лежить
концепція, схвалена міжнародною нарадою «Комп'ютерна мережа
закладів вищої освіти і науки України» за участю представників
Наукового відділу НАТО та міжнародною конференцією
«Комп'ютерні
мережі
в
вищій
освіті».
Портал
мережі
http://www.uran.ua/ працює українською, російською та англійською
мовами, надаючи установам, організаціям та фізичним особам
інформаційні послуги у сфері освіти і науки. Через мережу УРАН
дозволений доступ до Європейської науково-дослідної мережі
GEANT. До мережі УРАН підключено 100 вищих навчальних
закладів, наукових установ і організацій. Створений електронний архів
Національного
університету
«Києво-Могилянська
академія»
(http://www.library.ukma.kiev.ua/) як типова модель університетського
відкритого електронного архіву. Український інститут інформаційних
технологій в освіті НТУУ «КПІ» активно сприяє навчанню роботі в
середовищі Moodle. На сайті http://www.udec.ntu-kpi.kiev.ua відкритий
вільний доступ для викладачів університету, а також для всіх
бажаючих, до платформи і спеціального дистанційного курсу, за
допомогою якого можна навчитись роботі в Moodle [1].
Інформаційно-комунікаційні
технології,
телекомунікаційні
мережі, бази й банки даних і знань, системи інформаційноаналітичних центрів різного рівня, науково-дослідні установи й
система підготовки висококваліфікованих фахівців є складовими
національної освітньої інформаційної інфраструктури й основними
чинниками, здатними забезпечити економічний розвиток суспільства.
Інформатизація науки, освіти й культури – один з основних напрямів
інформатизації суспільства і головна умова, що визначає розвиток цих
областей.
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В останнє десятиліття у зв‘язку з широкою доступністю до
Інтернету настала нова ера використання інформаційних систем і
технологій. Провідні вузи почали планувати розробку систем за
принципами «Електронний університет». У цих системах
забезпечується не тільки широка автоматизація організаційноуправлінських функцій діяльності ВНЗ, але й дистанційне
інформаційне забезпечення навчального процесу навчальнометодичними та бібліотечними ресурсами.
Широка доступність мобільного Інтернету зумовила ще один
якісний крок: можливість інтерактивного обміну будь-якою
інформацією між вузівською ІС та студентом чи викладачем.
Наприклад: через смартфон можна отримати індивідуальний розклад
чи направити на перевірку викладачеві контрольну і отримати
результати її перевірки; відправити батькам дані щодо відвідуваності
занять і поточної успішності їхнього студента [2].
Повсюдне впровадження сучасних інформаційних технологій
створює нові, унікальні можливості для більш активного й
ефективного розвитку економіки, політики, держави, суспільства,
соціальної свідомості та громадянина. Інформаційні технології мають
величезний потенціал, який має привести до фундаментальних змін.
1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании / Под редакцией
Бадарча Дендева – М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320с.
2. Денищук М.П. Еволюція застосування інформаційних технологій і систем у вищій
школі / М.П. Денищук, В.О. Тимофєєв //Бізнесінформ №3. – 2012. – С.17–19.

УДК 657.421.3(476)
Горбач Д.А.
УО «Военная академия Республики Беларусь»
РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ТОПОЛОГИЙ В
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В настоящее время в мировом развитии экономики преобладает
тенденция формирования наукоемкого и высокотехнологического
производства, основанного на применении электронных приборов и
устройств. В этих условиях особую значимость в экономическом
развитии как на макро, так и микроуровне, приобретает электронная
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техника.
Экономический рост в большей степени обеспечивается
благодаря внедрению современных технологий. К показателям,
характеризующим влияние современных технологий, в том числе
компьютерных (электронных), можно отнести объем выручки от
внедрения топологий интегральных микросхем можно отнести объем
выручки от внедрения топологий интегральных микросхем как в
собственное производство, так и от реализации прав на данный
объект, а также размер инвестиций, привлеченных для
соответствующих разработок (проектов).
Следует отметить, что в соответствии с законодательством
Республики Беларусь топология интегральной микросхемы — это
зафиксированное на материальном носителе пространственногеометрическое расположение совокупности элементов интегральной
схемы и связей между ними.
В таблице 1 отражена динамика подачи заявок и регистрации
топологий интегральных микросхем в Республике Беларусь,
составленная на основании отчета Национального центра
интеллектуальной собственности.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о росте подачи заявок на
регистрацию топологий интегральных микросхем за анализируемый
период (исключение составляет 2011 год).
Таблица 1
Динамика подачи заявок и регистрации топологий интегральных
микросхем в Республике Беларусь
Годы
Показатель
20012008
2009
2010 2011 2012
2012
поступило заявок
2
8
20
13
61
118
зарегистрировано
1
8
16
10
58
106
удельный вес
зарегистрированных
топологий
50,00 100,00 80,00 76,92 95,08 89,83
интегральных
микросхем, %
Следовательно,
удельный
вес
зарегистрированных
в
государственном реестре топологий также увеличивается. В период с
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2001 по 2012 годы удельный вес зарегистрированных топологий
составил 89,83% от числа всех поступивших заявок.
По состоянию на 31 декабря 2012 года в государственном
реестре было зарегистрировано 106 топологий, из которых 66
принадлежало ОАО «Интеграл», то составляет 62,26 %.
Статистические данные Российской Федерации представлены
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатент).
Число зарегистрированных топологий интегральных микросхем
в Российской Федерации увеличилось в 4 раза по сравнению с 2009
годом и составило 187.
Таким образом, можно сделать вывод, что Республика Беларусь
обладает хорошими стартовыми возможностями для развития
экономики, базирующейся на достижениях научно-технического
прогресса.
УДК 338.984
Горбов А.А.
Калужский филиал Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
БИЗНЕС-ПЛАН - ОСНОВА УСПЕШНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В настоящее время, когда все люди нашей страны обладают
широким спектром экономических прав и свобод,
существует
проблема становления отечественного предпринимательства. Время и
опыт показывают, что далеко не все имеют способности к успешному
ведения бизнеса. При этом даже при наличии у предпринимателя
блестящей идеи и всех личностных качеств, которые присущи
успешному предпринимателю, могут возникнуть трудности в
достижении поставленных целей. В связи с этим, огромное значение
имеет качественное написание бизнес-плана в соответствии со всеми
правилами и учитывая современные тенденции.
Следует заметить, что прежде чем приступить к его написанию,
необходимо выбрать для себя тот сегмент рынка, выход на который
ничем не затруднен, и в тоже время, конкуренция на котором была бы
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несерьезной. Все это позволит в дальнейшем осуществить успешный
запуск и последующее развитие бизнеса. Для построения целостной
модели рынка, в первую очередь, стоит проанализировать его
структуру, в том числе и количество фирм действующих в различных
экономических областях и перспективы развития экономики не только
страны, но и региона. Для этих целей необходимо проанализировать
распределение числа предприятий и организаций по видам
экономической деятельности в регионе. Так, проведенный анализ на
примере Калужской области позволяет сделать вывод, что общее
количество предприятий на территории региона возросло (на 446), а
наибольший рост прослеживается в сфере операций с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг (на 1006).
Стоит отметить, что Калужская область является инвестиционно
- привлекательным регионом. В экономику Калужского региона в 2013
году отмечается значительные объемы поступления иностранных
инвестиций по различным видам деятельности. Так, в данный период
поступило всего 1328,8 млн. руб. Проведенный анализ также выявил,
что наибольшую долю в иностранных инвестициях занимают
инвестиции в производство транспортных средств и оборудований
(50,24%). При этом, наименьшее количество средств вложено в
текстильное и швейное производство. Анализируя поступление
прямых иностранных инвестиций в экономику Калужской области за
2013 год, следует сделать вывод о том, что наибольшую долю в
структуре прямых иностранных поступлений имеет производство
транспортных средств и оборудования (48,8 %). Наименьшая доля
представлена по категории транспорта и связи (0,01 %).
Осуществив анализ рынка, на который планирует вступить
предприниматель, необходимо приступать непосредственно к
написанию самого бизнес-плана. Он, как известно, представляет
письменный документ, отражающий все преимущества и недостатки
проекта (фирмы), возможности и угрозы, имеющиеся преграды для его
осуществления (в том числе и правовые тонкости) и другие вопросы.
Кроме
этого,
бизнес-план
можно
назвать
документом,
способствующим привлечению инвесторов к проекту. Одна из важных
причин для написания бизнес-плана - возможность его использования
в качестве стандартом, показывающего какими путями следует
развивать бизнес. Участники фирмы будут четко знать свои задачи,
состояние рынка, конкурентов, и таким образом будут иметь
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возможность минимизировать издержки. Первый пункт бизнес-плана обзорный раздел (резюме), второй - описание предприятия. В
следующих пунктах дается характеристика выпускаемому продукту,
его отличия от товаров-конкурентов, проводится анализ рынка, а также
из основных пунктов является производственный план, план сбыта,
финансовый план, анализ чувствительности проекта и т. д. Бизнесплан может иметь и дополнительные пункты, приложения. Особое
внимание при составлении бизнес-плана необходимо уделить SWOT,
PEST и SNW – анализам.
В современной практике для написания бизнес-плана
привлекаются профессионалы: маркетологи, юристы и другие
специалисты. Это объясняется тем, что один человек не в силах
углубленно и профессионально разобрать все вопросы бизнес-плана.
Наконец, чтобы бизнес-план получился удачным и привлек
внимание инвесторов, в нем должна быть какая-то изюминка.
В заключение следует отметить, что бизнес-планированиеоснова начала проекта. При его составлении предпринимателю не
следует фантазировать, а лучшее наоборот более предусмотрительно
отнестись к неожиданным издержкам. Грамотно составленный бизнесплан является главным кирпичиком на пути построения «стены
успеха».

УДК 338.47:338.3:332.1
Горин Г.В., провідний інженер
ІРД НАН України
СУЧАСНИЙ СТАН ТА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ У
ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Транспорт є важливою складовою виробничої сфери економіки
Волинської області із часткою 20,3% у випуску виробничої сфери
продукції (за 2012 р.).
Питома вага транспорту, складського господарства у загальному
випуску області складає 9,8% і 12,5% у ВДВ області.
Волинська область у рейтингу регіонів України за показником
обсягу перевезення вантажів займає 22 місце у 2013 р.(24 місце – у
2006 р.). У 2013 році приріст обсягів перевезення вантажів усіма видами
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транспорту знизився на 67% відносно попереднього року (64,2%
перевезень автомобільним транспортом). Це було спричинено різким
зменшенням загального обсягу перевезень залізничним транспортом
(рис. 1).
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Рис. 1. Приріст (індекс) обсягів перевезення вантажів за 2007 –
2013 рр., % до попереднього року
У структурі вантажних перевезень частка автомобільного
транспорту становить 90,7% загальнообласного обсягу перевезень і
тільки 9,3% припало на залізничний транспорт. У 2013 році порівняно
з 2006 роком відбувалося зростання автомобільних перевезень на 7% і
зменшення залізничних перевезень на 10%.
У 2013 році вантажооборот у транспорті склав 1394,7 млн. ткм,
порівняно з попереднім роком зменшився на 0,8%. Основу
вантажообороту склали автомобільні перевезення (100%), (рис.2).
Покращився
фінансовий
результат
до
оподаткування
підприємств транспорту, які отримали 9,8 млн. грн., що на 18,3 млн.
грн. більше, ніж у 2011 році. Упродовж останніх років спостерігався
від‘ємний фінансовий підсумок діяльності підприємств.
Рентабельність операційної діяльності підприємств у транспорті
у 2012 році становила 1,1%, що на 1,6 % більше порівняно з
попереднім роком.
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Рис.2. Вантажооборот усіх видів транспорту Волинської області
за 2006 – 2013 р., млн. ткм
Загальна вартість майна суб‘єктів господарювання у транспорті
області на кінець 2012 року становила 1323,3 млн. Грн. Упродовж
2006-2011 рр. Зросла вартість як необоротних активів (нерухомого
майна) на 248,0 млн. Грн. (окрім 2009 р.), так і оборотних активів – на
664,8 млн. Грн. (окрім 2013 р.).
Таким чином, у Волинській області є наявні та потенційні
проблеми: низький рейтинг області серед регіонів України; різке
скорочення показника обсягу перевезення вантажів залізничним видом
транспорту; незначне зменшення загального обсягу вантажної
транспортної роботи у області.
Перспективи розвитку транспортного сектору.
Регіональний рівень: технічне переоснащення та модернізація
об‘єктів усіх видів транспорту (залізничний, автомобільний);
удосконалення
технології
перевезень;
підвищення
якості
транспортних послуг.
Державний рівень: інтеграція вітчизняної транспортної системи
до європейської транспортної системи; реалізація програм підтримки
та інвестиційних проектів; програми бюджетної підтримки;
удосконалення системи формування тарифів на послуги залізничного
транспорту та упровадження ринкового механізму ціноутворення.
1. Статистичний збірник ―Регіони України‖ 2013 / Держ. Комітет статистики України.
/ За ред. О. Г. Осауленка. – Київ, 2012. – 521 с.
2. Офіційний сайт Головного управління статистики у Волинській області:
[Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу:
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http://www.vous.in.lutsk.ua.

3. Статистичний щорічник Волинської області за 2013 рік / Держ. Комітет статистики
України. Головне управління статистики у Волинській області. / За ред. М. І.
Мотиль. – Луцьк, 2013. – 521 с.

УДК 657
Грибовська Ю.М., к.е.н., доцент
Полтавська державна аграрна академія
ВІДОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МСФЗ
Формування звітності за Міжнародними стандартами фінансової
звітності (далі – МСФЗ) є одним із важливих кроків, що надають
можливість українським компаніям (товариствам, підприємствам)
залучати інвестиції. Загальновідомо, що залучення іноземних
інвестицій вимагає прозорості показників фінансової звітності про
діяльність компаній. Доти, доки іноземні інвестори не будуть мати
можливості
відстежувати
через
фінансову
звітність,
як
використовуються інвестиції – наданий ними капітал, Україна
залишається зоною підвищеного ризику і, відповідно, буде
поступатися іншим країнам щодо залучення фінансових ресурсів.
Міжнародна практика підтверджує, що звітність, сформована
відповідно до вимог МСФЗ, відрізняється високою інформативністю й
корисністю для користувача. Із самого початку МСФЗ розробляються
виходячи з потреб користувачів.
З 1 січня 2012 р. відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» виокремлено
суб‘єктів господарювання (публічні акціонерні товариства, банки,
страхові компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди), для
яких складання фінансової звітності за МСФЗ є обов‘язковим, іншим
підприємствам та організаціям надано право самостійно обирати
порядок складання звітності: або за національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, або/та за МСФЗ [2].
Порядку відображення об‘єктів обліку за МСФЗ присвячені праці вітчизняних учених-економістів, зокрема Ф. Бутинця, М. П. Войнаренка, С. Голова, І. Жолнер, Н. Малюги, І. Мацкевічуса, В. Мосса66
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ковського, І. Пономаренко, М. Штеймана та інших.
Враховуючи складність застосування МСФЗ на практиці,
важливим є подальше вивчення та дослідження особливостей
відображення об‘єктів обліку за міжнародними стандартами.
Метою дослідження є вивчення та розкриття порядку
відображення об‘єктів обліку із урахуванням вимог МСФЗ.
У табл. 1 наведено порядок відображення об‘єктів обліку
відповідно до вимог міжнародних стандартів.
Таблиця 1
Відображення об'єктів обліку
відповідно до вимог МСФЗ [1]
Об‘єкти обліку
1
Грошові кошти
Дебіторська
заборгованість
Запаси
Витрати
майбутніх
періодів
Інвестиції
Основні засоби
Незавершене
виробництво
МШП
Нематеріальні
активи
Цінні папери
Банківські
кредити

Система міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(МСФЗ)
2
Включають кошти в касі, в малих касах та на рахунках в
банках.
Створюються нарахування на безнадійну заборгованість,
враховуючи досвіт минулих років.
Оцінка собівартості запасів, що вибувають здійснюється
методами: конкретної ідентифікації, середньозваженої
собівартості, ФІФО. Методи визначення собівартості
запасів: метод стандартних витрат або роздрібних цін.
Поділяються на: передоплачені та відстрочені.
Поточні оцінюються за ринковою вартістю або за
правилом нижчої з двох оцінок; довгострокові оцінюються
за ціною витрат, переоцінки чи нижчої з сум витрат.
Оцінюються за ціною придбання, застосовується пряма та
прискорена амортизація.
Оцінюється за прямими та виробничими накладними
витратами.
Відносяться на поточні витрати або на основні засоби і
амортизуються.
Оцінюються за ціною придбання, амортизуються виходячи
з терміну їх функціонування.
Оцінюються за поточною вартістю майбутніх платежів на
основі методу дисконту.
Оцінка за сумою кредиту, включаючи відсотки за
користування.
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Продовження табл. 1
Зобов‘язання
Власний
капітал
Вкладений
капітал
Податки
Інфляційні
процеси
Собівартість
продукції
Доходи

Можуть відображатись додаткові зобов‘язання, які будуть
підтверджені в майбутньому.
Поділяється на окремі складові, визначається як залишок
активів після вирахування зобов‘язань.
Детальна інформація про вид, номінальну вартість,
кількість випущених акцій.
Передбачають відстрочення податків до трьох років на
основі поточних ставок оподаткування.
В умовах гіперінфляції необхідно коригувати фінансову
звітність для врахування рівня цін.
Формується з витрат на основні матеріали і зарплату та
виробничих накладних витрат.
Визнаються коли умови операції відповідають умовам
договору при передачі права власності.

Більшість активів мають матеріальну форму, проте матеріальна
форма не є суттєвою для існування активу, зокрема патенти та
авторські права є активами, якщо компанія (підприємство) очікує
збільшення майбутньої економічної вигоди від них і контролює їх.
Отже, існує тісний зв'язок між понесеними витратами та
створеними активами, але обидва процеси можуть не співпадати.
Зокрема, відсутність витрат не виключає можливості, що об'єкт
відповідає визначенню активу (приміщення передане підприємству
безкоштовно). Такий об'єкт відображається у Звіті про фінансовий
стан підприємства.
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електоронний ресурс]. – Режим
доступу: htpp://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/ Documents/IFRS-for-SMEs-UKR.pdf.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від
16.07.99 р. № 996-ХІV [Електоронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
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УДК 657
Гринявський С.М., головний бухгалтер
ТОВ «ФОРЕСТЕР ПРАЙДС»
ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК ВИЗНАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ
ВАРТОСТІ ТОВАРІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сьогодні організація обліку спрямована на пошук раціональної
системи відображення діяльності за допомогою якої об‘єктивно
ідентифікується стан активів, зобов‘язань та фінансових результатів
діяльності, оприлюднюється важлива для контролюючих органів та
суспільства інформація, реалізується політика оперативного та
стратегічного обліку. Враховуючи сучасні умови кризи та фінансової
нестабільності, вітчизняні підприємства, які мають ціль на
євроінтеграцію та надприбутки, мають розумно будувати ціну на свою
продукцію (роботи, послуги). Зважаючи на вартісний цінник можна
проаналізувати не тільки фінансову стійкість, а й можливість
протистояти фінансовим труднощам при виході на міжнародний
ринок.
Переважна
більшість
підприємств
практично
мають
недостовірну інформацію в фінансовій звітності за рахунок заниження
вартості своїх товарів. Дану ситуацію викликало необізнаність
фахівців в сфері зарубіжних ринків збуту, обтяжливі податкові
зобов‘язання, бажання втриматися на ринку тощо.
Незважаючи на значну кількість публікацій Ф.Ф.Бутинця,
С.Ф.Голова, Я.В.Соколова, В.В.Сопка та інші по питаннях обліку і
звітності, проблематика оперативного визначення оцінки вартості
товарів, робіт, послуг в умовах фінансової кризи є актуальною і
висвітлена недостатньо.
Для того щоб осмислити поняття «вартість» проаналізуємо
визначення за класичною економікою вартість – це суспільно
необхідна праця, яку потрібно витратити на виготовлення продукту.
Вартість має грошовий еквівалент лише тоді, коли продукт стає
товаром при товарних відносинах у суспільстві. Згідно Міжнародних
стандартів оцінки МСО 1-4 [1] «вартість є економічним поняттям, що
встановлює взаємовідносини між об‘єктами, доступними для
придбання, та тими, хто їх покупає та продає. Вартість є не історичним
фактом, а оцінкою цінності конкретних об‘єктів в конкретний момент
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часу в конкретних умовах у відповідності з обраним визначенням
вартості». Таким чином, вартість є мірою цінності об‘єкта і суттєво
залежить від конкретних умов.
Підприємства здебільшого використовують ринкову чи
справедливу вартість, яка в певних умовах може значно відрізнятись
від фактичної вартості продукції як на вітчизняному так і на
міжнародному ринках збуту. Розглянемо дані визначення: ринкова
вартість – вартість, за яку можливе відчуження об‘єкта оцінки на
ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між
продавцем та покупцем, після проведення відповідного маркетингу за
умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без
примусу [2].
Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений
обмін активу, або оплата зобов‘язань в результаті операції між
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами [3].
Таким чином, отримуємо, що справедлива вартість повинна
відповідати за своєю сутністю вартості, що є неупередженою, точною
та такою, що відповідає правилам стандартам. А оскільки стандарти в
даному випадку – МСФЗ, то зрозуміло, що розуміння справедливості
буде відповідати уявленню авторів стандартів.
Отже, аналіз визначення вартості дає розуміння того, що
основною проблемою є не саме використання справедливої чи
ринкової вартості, а її оперативне визначення в умовах кризи, коли
ринки змінюють свої параметри. На мою думку важливим етапом
вирішення даної проблеми було б перехід на європейські методи
обліку ціни, моніторинг європейських ринків та компаній тощо.
1. Международные стандарты оценки (МСО 1-4) [Електронний ресурс] – Режим
доступу:http://dpo-group.ru/egislation/mso 1-4
2. Постанова Кабміну України «Про затвердження Національного стандарту №1
«Загальні засади оцінки майна і майнових прав» від 10.09.2003р. №1440;
3. Наказ МФУ «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19»
від 07.07.1999 №163.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ВИТРАТАМИ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ
Стабільний,
спрямований
на
перспективу
розвиток
сільськогосподарських підприємств неможливий без створення
економічно обґрунтованої системи управління, в якій центральне
місце займає контроль господарської діяльності.
Дослідженню проблем контролю присвячені праці вітчизняних
та зарубіжних вчених – економістів, спеціалістів в галузі обліку,
аналізу, контролю і аудиту. Теоретичні і методологічні розробки
знайшли своє відображення у працях М.В.Кужельного, В.В.Сопка,
Л.В.Нападовської, Н.Г.Виговської, Є.В.Калюги, Н.І.Дорош та ін..
В працях вчених, присвячених як розгляду питань розвитку
контролю, так і дослідженню загальних проблем управління в
сучасних умовах господарювання, контроль найчастіше виділяють в
окрему функцію управління.
В сучасних економічних умовах суб‘єкти господарювання
зацікавлені
у виробництві конкурентоспроможної продукції і
збільшенні своїх доходів. Це змушує фінансово-господарський
контроль наближатися до виробництва і спонукає до організації на
підприємствах саме внутрішньогосподарського контролю з метою
раціонального використання фінансово-матеріальних ресурсів.
Інформація, що є результатом здійснення внутрішнього
контролю, готується для внутрішніх користувачів: керівників та
менеджерів підприємства. На підставі отриманої інформації за
результатами внутрішньогосподарського контролю з'являється
система внутрішньогосподарського управління як головної ланки в
діяльності кожного підприємства.
Завдяки внутрішньому контролю з'являється можливість
щоденно контролювати використання грошових і матеріальних
ресурсів, своєчасне виконання зобов‘язань, правильність ведення
обліку та звітності тощо.
Внутрішньогосподарський контроль являє собою систему, яка
включає постійний нагляд та перевірку всіма посадовими особами
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підприємства, в межах їх компетенції, ефективності прийнятих
управлінських рішень, виявлення нераціональних рішень, дотримання
вимог законодавства, точності і повноти оформлення господарських
операцій первинними документами, попередження помилок у і
викривлень в звітності, раціонального використання виробничих
ресурсів.
Він являється формою зворотного зв‘язку, завдяки якому орган
управління отримує необхідну інформацію про дійсних стан
підконтрольного об‘єкта і реалізації управлінських рішень.
Створення ефективної системи внутрішньогосподарського
контролю на сільськогосподарських підприємствах забезпечує його
стабільне функціонування та досягнення цілей управління.
Внутрішньогосподарський контроль витрат допоміжних виробництв
дозволяє посилити вплив управлінських рішень на виробничий процес
сільськогосподарського виробника, а також скоординувати зусилля
різних виробничих підрозділів для досягнення головної мети
господарської діяльності – зміцнення позицій на ринку і збільшення
прибутковості.
Узагальнюючи і систематизуючи погляди вчених щодо сутності
внутрішньгосподарського
контролю,
вважаємо,
що
внутрішньогосподарський контроль за діяльністю допоміжних
виробництв в сільськогосподарських підприємствах можна розглядати
як систематичну перевірку всіма посадовими особами, в межах їх
компетенції, виконання наказів керівників, планових завдань щодо
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг,
використання структурними підрозділами виробничих ресурсів,
збереження власності і дотримання законодавства, з метою виявлення
резервів підвищення ефективності виробництва і забезпечення
достовірності інформації, яка є основою для прийняття управлінських
рішень.
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УТОЧНЕННЯ СХЕМИ РІШЕННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ
ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ
На сучасному історичному етапі з метою досягнення визначених
економіко-політичних, еколого-економічних і соціально-економічних
цілей, постає потреба у формуванні умов щодо нарощення та
використання сукупних ресурсів, граничних резервів різної природи і
можливостей промисловості – тобто стратегічного потенціалу
держави. А отже і проектування дієвої системи управління розвитком
стратегічного потенціалу промисловості (СУРСПП) та на кожному з
етапів її життєвого циклу необхідною умовою є здійснення вирішення
завдань з дослідження ефективності використання стратегічного
потенціалу промисловості. При цьому, слід визнати, що отримувані
рекомендації поширюються на пошук раціонального рішення на всіх
етапах або на перегляд рішень, прийнятих на попередніх етапах
життєвого циклу.
Як зазначалось автором: завдання багаторівневої системи
управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості
України повинні бути чітко формалізованими у відповідності до
структурно-логічної схеми з урахуванням етапу життєвого циклу. У
відповідності з цим, завдання, які вирішуються в інтересах даного
етапу і наступних етапів, будемо називати прямими, а розв'язувані для
попередніх етапів - зворотними. Назви цих завдань взяті за аналогією з
назвами зв'язків між етапами життєвого циклу. Таким чином,
дослідження ефективності на п'ятому етапі для відбору раціональних
способів застосування заданої системи - це пряме завдання, а для
вибору параметрів системи - зворотна задача.
При цьому, на етапі проектування структури та базових
компонент СУРСПП при дослідженні ефективності формалізованої
системи управління можна виділити: 1) основне завдання, що
вирішується в інтересах даного етапу і спрямоване на вибір параметрів
проектованого елемента; 2) завдання, що вирішується в інтересах
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завершальних етапів і по обґрунтуванню рекомендацій з використання
системи управління на етапах експлуатації та застосування; 3)
зворотна задача, що вирішується в інтересах етапу вибору та
формування системи показників задля ідентифікації параметрів
сформованої СУРСПП і спрямовану на визначення вигляду оригінальної
системи, а також коригування поставлених перед нею завдань. Таким
чином, зв'язок між окремими етапами життєвого циклу проявляється
не тільки в послідовному переході системи управління з одного стану
в інший, а й у взаємозв'язку між завданнями, які розв'язуються на
окремих етапах її життєвого циклу.
У цій відповідності: прямий зв'язок з подальшими етапами
життєвого циклу системи управління розвитком стратегічного
потенціалу промисловості забезпечує: а) побудова моделей операцій,
що дозволить відобразити особливості функціонування засобів
протидії, умов застосування і діапазону можливих їх характеристик; б)
облік обмежень щодо розширення системи управління, вимоги
обслуговування та удосконалення; в) прогнозування можливостей
промисловості за виробничими потужностями та можливість
об‘єднання досягнення достатнього рівня ефективності СУРСПП.
У зворотному зв'язку взаємодія проектної ефективності
формалізованої системи управління розвитком стратегічного
потенціалу промисловості та кожного з її складу конститутивноключового елементу із завданнями та дослідженнями інших етапів
зводиться до: а) видачі вихідних даних по можливому вигляду
проектованих елементів і корекції розв'язуваних заданою системою
завдань; б) участі в опрацюванні та коригуванні моделей супротиву, а
також використання методик проектування багатокомпонентних
структур, яка надалі удосконалюється для побудови нової інституції;
в) формування сукупності значень проектних параметрів і
характеристик певного елемента системи управління розвитком
стратегічного потенціалу промисловості, як обмежень та вихідних
передумов для наступних етапів.
Слід зазначити , що блок побудови математичної моделі
квалиметричних операції дозволяє: а) встановити взаємозв'язок
критерію ефек-тивності системи і параметрів кожного їх проектованих
елементів; б) здійснити вибір раціонального варіанту який забезпечить
високу ефективність системи управління розвитком стратегічного
потенціалу промисловості.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ
Стратегічний курс України на інтеграцію зі світовим
економічним простором супроводжується розробкою і адекватним
застосуванням такої методології бухгалтерського обліку і звітності, які
орієнтовані на наближення до міжнародних стандартів обліку.
Тому на сьогоднішній день актуальними є питання
нормативного забезпечення та розробка чіткої методології організації
бухгалтерського обліку власного капіталу акціонерних товариств,
зокрема правильне формування видів власного капіталу.
Дослідженням організаційних, методичних засад та облікового
забезпечення зазначених питань займалися такі вчені, як І.Й. Яремко,
Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, С.Н. Марковський, В.П. Завгородній, М.Т.
Білуха та інші, які у своїх працях розглядали окремі аспекти
здійснення обліку власного капіталу акціонерних товариств.
Правильне формування видів власного капіталу є досить
важливим для чіткого ведення обліку в акціонерних товариствах.
Наприклад, згідно ―Положення про порядок реєстрації випуску
акцій‖, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26.04.2007р. № 942, вказано, що: при закритому
(приватному) розміщені акцій у разі збільшення розміру статутного
капіталу товариства за рахунок додаткових внесків здійснюється
реєстрація випуску акцій та реєстрація звіту про результати закритого
(приватного) розміщення акцій; при відкритому (публічному)
розміщенні акцій у разі збільшення розміру статутного капіталу
товариства за рахунок додаткових внесків здійснюється реєстрація
випуску акцій, проспекту емісії акцій та реєстрація звіту про
результати відкритого (публічного) розміщення акцій. У раз
збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок
реінвестиції дивідендів або за рахунок спрямування прибутку до
статутного капіталу здійснюється реєстрація випуску акцій, звіт про
результати розміщення акцій до реєструвального органу для реєстрації
не подається. Всі ці операції можуть здійснюватись до реєстрації змін
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статутного капіталу у виконавчих комітетах міської ради. Таким
чином, у разі збільшення розміру статутного капіталу за рахунок
попередніх додаткових внесків по реєстрації випуску акцій діючим
Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов‘язань і
господарських операцій та Інструкції по його використанню не
передбачено жодного синтетичного чи аналітичного рахунока. На
нашу думку, доцільно в складі рахунка 42 ―Додатковий капітал‖
відкрити окремий аналітичний рахунок ―Додаткові внески акціонерів‖.
При застосуванні кореспонденція рахунків буде мати вигляд: Дт 31, 30
– Кт 42 ―Додатковий капітал‖.
Отже, в Україні практично створено нормативно-правову базу
для ведення бухгалтерського обліку акціонерних товариств. Разом з
тим, слід відмітити, що нормативні акти часто мають невідповідності
та протиріччя, а подекуди зовсім не враховують деяких проблем і
розбіжностей, що виникають у ході діяльності підприємства при
відображенні господарських операцій у бухгалтерському обліку.
УДК. 657
Дорош Н.І., д.е.н., професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
САМООЦІНКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Інститут внутрішніх аудиторів ввів методологію самооцінки
внутрішнього контролю (СОВК) як процес служби внутрішнього
аудиту для оцінки власних засобів контролю та допомоги іншим
структурним підрозділам
підприємства оцінити їх внутрішній
контроль. Цей підхід став частиною Міжнародних стандартів
професійної практики внутрішнього аудиту Інституту внутрішніх
аудиторів. Інститут внутрішніх аудиторів
здійснює сертифікацію
внутрішніх аудиторів на проведення самооцінки внутрішнього
контролю.
Самооцінка внутрішнього контролю визначається, як правило,
просто як залучення керівництва і персоналу до оцінки внутрішнього
контролю в межах своєї структурної одиниці. Є цілий ряд способів
досягнення цієї мети, від інтерактивних семінарів, заснованих на
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поведінкових моделях, з одного боку, до самостійно попередньо
складених внутрішніх аудиторських анкет з іншого боку та методів
самооцінки між ними [2, с.407].
СОВК була вперше розроблена в 1987 році групою внутрішніх
аудиторів в Канаді в якості інструменту для оцінки ефективності
внутрішнього контролю, а також бізнес-процесів. У цей час Канада
мала деякі труднощі вирішення питань перевірки щодо вимірювань
нафти і газу за рахунок суджень традиційних аудиту. Група
внутрішнього аудиту Канади запустила підхід полегшеної самооцінки
контролю, який включав проведення зборів менеджменту і персоналу
для обговорення конкретних питань внутрішнього контролю. Цей
процес вважається більш м'яким механізмом оцінки засобів контролю
на відміну від більшості традиційних, більш жорстких елементів
управління, таких як перевірка бухгалтерських балансів [1, с. 254].
Самооцінка внутрішнього контролю - процес, розроблений, щоб
допомогти відділам та підприємству в цілому оцінити їх внутрішній
контроль. Модель СОВК вказує на те, що підприємство має визначити
цілі управління та забезпечити належні засоби контролю для
ефективного середовища контролю. Ці два елементи є оточеними
системою інформації та комунікації, а також процесами оцінювання
рівня ризику для моніторингу їх здійснення.
Самооцінка внутрішнього контролю являє собою безперервний
процес. Концепція вимагає від команди самооцінки встановити і
поліпшити середовище контролю шляхом визначення цілей, завдань
та об‘єктів контролю, оцінювання ризиків суб‘єкта господарювання,
запровадження контрольних дій для зменшення ідентифікованих
ризиків, а потім моніторингу виконання таких вдосконалених
елементів управління.
Основною концепцією процесу СОВК є мотивація членів
господарської одиниці до розробки і здійснення свої власних процесів
внутрішнього контролю та постійного їх удосконалення. Проект
СОВК має покращити середовище управління підприємством,
зробивши зацікавлені сторони більш обізнаними у своїх конкретних
завданнях і ролі внутрішнього контролю в їх досягненні.
СОВК є процесом визначення ефективності внутрішнього
контролю, яка оцінюється не командою аутсайдерів, таких як
консультанти або навіть внутрішні аудитори, а працівниками в межах
служби, яка оцінюється. Внутрішній аудит при цьому приймає на себе
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керівну роль. Метою СОВК є забезпечення достатньої впевненості в
тому, що здійснюється належний внутрішній контроль виконання
бізнес-цілей. Концепція самооцінки внутрішнього контролю полягає в
тому, що всі працівники, від старших менеджерів до персоналу, беруть
участь у її здійсненні. У цьому зв‘язку СОВК працює краще, коли
хтось за межами відділу діє в якості лідера, посередника. Внутрішній
аудит часто є ключовим, ідеальним для цієї ролі, виходячи із його
функцій. Разом з цим керівництво процесом самооцінки контролю
може здійснювати і оперативний менеджмент.
Започаткуванням процесу СОВК на підприємстві, є те, що
керівник внутрішнього аудиту або інша особа, яка вестиме ініціативу,
мають поширити концепцію СОВК серед вищого керівництва.
Підприємство може почати з меншого і спочатку запустити СОВК в
одній бізнес-одиниці, де існує загальне відчуття необхідності
поліпшення контролю. Внутрішній аудит має пояснити керівництву
підприємства переваги і отримати схвалення для запуску процесу
СОВК, принаймні, в якості експериментальної програми.
Внутрішній аудит, як правило, може запустити програму СОВК з
одним внутрішнім аудитором, призначеним керівником групи.
Керівнику команди СОВК необхідно уточнити сферу самооцінки
більш детально і вирішити, яка частина підприємства буде
використовувати СОВК, які функції чи цілі мають бути розглянутими і
скільки зацікавлених сторін мають бути включеними в оцінки.
Зарубіжним досвідом визначено три основні підходи СОВК, це є
спрощені конференц - семінари, анкетування і аналіз управління
виробництвом, або їх комбінування. Команда сприяння збирає
інформацію про внутрішній контроль від робочих груп, які можуть
представляти кілька рівнів в межах підприємства. Лідер з розробки
системи СОВК має проводити засідання – семінари з обговорення
процесів внутрішнього контролю. Підхід, базований на анкетуванні
використовує опитування, які, як правило, засновані на простих
відповідях
«так/ні» або «маю/не маю». Власники процесів
використовують результати опитування для оцінки структури їх
управління та контролю. Третій підхід, аналіз управління є дійсно
типом аналізу внутрішнього аудиту. На основі аналізу бізнес-процесів,
здійсненого керівництвом або персоналом, фахівець СОВК - ймовірно,
внутрішній аудитор - поєднує результати дослідження з інформацією,
отриманої від таких джерел як інтерв'ю з іншими менеджерами та
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ключовим персоналом. Внаслідок синтезу цього матеріалу, фахівець
СОВК розробляє матеріал, який власники процесів можуть
використати, щоб краще зрозуміти і поліпшити внутрішній контроль
для своєї сфери.
1. Moeller, Robert R. Brink‘s modern internal auditing : a common body of knowledge /
Robert Moeller. – 7th ed. – John Wiley & Sons, Inc. – 2009. – 794 p.
2. Pickett, K.H. Spencer. The internal auditing handbook/ Spencer Pickett. – 2nd ed. –
John Wiley & Sons, Inc. – 2003. – 804 p.

УДК 331.56
Дуб Б.С., ст. гр. УДФ-09
Дніпропетровська державна фінансова академія
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ
Головними проблемами економіки України є те, що унаслідок
приватизації втрачено високотехнологічні виробництва та водночас
лідерство в багатьох напрямах фундаментальних досліджень; критичного
рівня досяг ―відплив умів‖; склалися диспропорції між реальним і
фінансовим секторами економіки, значними темпами зростають
внутрішній та зовнішній державні борги, має місце криза внутрішнього
інвестування, рівень ―тінізації‖ економіки сягнув небачених розмірів;
мізерні обсяги зовнішніх кредитів міжнародних фінансових організацій не
дають змоги повністю задовольнити потреби підприємств, рівень життя
населення катастрофічно впав.
Негативні тенденції соціально-економічного розвитку України стали
наслідком не ринкових реформ, а відсутності виваженої стратегії
економічних перетворень, не завжди послідовної економічної політики.
Необхідністю стало підвищення конкурентоспроможності вітчизняного
виробника разом із інтеграцією у глобальну торгівлю шляхом
впровадження реформ, спрямованих на відкритість економіки.
Перешкодами на цьому етапі є недосконалість законодавства, що регулює
підприємництво; брак інвестиційних надходжень, інноваційних процесів.
Стратегічним завданням має стати визначення і подальша підтримка
пріоритетних галузей господарства, що мають грунтуватися на теорії
конкурентних переваг. На нашу думку, головним із напрямів господарства
79

Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

є саме аграрна сфера – географічне розташування та кліматичні умови
дають змогу Україні займатися сільським господарством з найбільшим
рівнем рентабельності, необхідно вирощувати ті культури, які дають
найбільші врожаї. Саме дослідження у цьому напрямі мають фінансуватися
за державний рахунок (різноманітні субсидії, дотації, податкові пільги
фермерам, що будуть застосовувати нововведення).
Важливими елементами забезпечення економічного розвитку є
прийняття довгострокової програми соціально-економічного відродження
регіонів, прийняття нової редакції закону про інвестиції –
капіталовкладення у національні малорентабельні підприємства будуть
оподатковуватись за меншими ставками задля підтримки цих підприємств
(а держава все ж отримувала б певну суму надходжень від податків).
Таким чином, забезпечення якісного і кількісного економічного
зростання має грунтуватись на довгострокових перспективних програмах
розвитку, спрямованих на покращення і економічного стану, і соціальних
показників.
УДК: 658:331
Дубович О.,
Кінєва Т.С., к.е.н.
Національного університету біоресурсів та
природокористування України
ГЕНЕЗИС ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Основним джерелом багатства суспільства й неодмінною
умовою його існування й розвитку є праця.
Праця – це цілеспрямована діяльність людини, у процесі якої
створюються матеріальні і духовні цінності. Праця є процесом впливу
людини на елементи природи з метою пристосування їх до своїх
потреб. Процес праці включає наступні елементи: заасоби праці,
предмети праці й безпосередньо працю людини. Без засобів
виробництва немислимий процес праці, але й без праці людини засоби
виробництва мертві і нічого не можуть створити. Tільки праця людей
пускає в хід засоби виробництва, сприяє реалізації мети суспільства.
Створюючи засоби й предмети праці й впливаючи на природу, людина
змінює й саму себе, розвиває свої навички й знання.
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Праця є економічною категорією, і характер її визначається
виробничими відносинами. Перетворення, які здійснюються в
сільському господарстві, спрямовані на зміну виробничих відносин,
перетворення значної частини найманих робітників у власників землі
й інших засобів виробництва, на розвиток у селян ініціативи, надання
права самим розпоряджатися виробленою продукцією.
Дослідження проблем організації заробітної плати, визначення її
сутності в умовах переходу до ринкових відносин здійснюють такі
вітчизняні вчені-економісти: M.T. Білуха, Ф.Ф. Бутинець,
H.M. Tкаченко, B.M. Жук, B.К. Савчук, Л.К. Сук, Г.Г. Кіірейцев,
Б.Ф. Усач, Л.С. Шатковська, M.Ф. Огійчук, M.Ф. Кропивко, B.B.
Сопко та інші.
B свою чергу, у вирішенні питань організації обліку заробітної
плати значний доробок внесли B.С. Дієсперов, M.Д. Bедерніков,
M.О. Волгін, Ю.П. Кокін, B.Д. Лагутін.
На законодавчому рівні вживаються два терміни «заробітна
плата» і «оплата праці». Термін «заробітна плата» з‘явився набагато
раніше терміна «оплата праці». Деякі вчені вважають, що термін
«заробітна плата» найбільш правильний в трудовому праві, оскільки
він закріплений в низці міжнародно-правових актів.
Вітчизняні вчені вважають, що термін «оплата праці» більш
широкий та його цільове призначення спрямоване на організацію
оплати праці, регламентацію її окремих елементів і всієї сфери
правових засобів в цій сфері, тоді як термін «заробітна плата»
спрямований на право конкретного працівника отримати грошову
винагороду.
Оплата праці як соціально - економічна та правова категорія
належить до числа найскладніших.
При розгляді оплати праці як економічної категорії вчені
звертають увагу на її грошовий характер, на зв‘язки розмірів
заробітної плати з результатами роботи організації, з її фінансовими
можливостями, а також залежність праці кожного конкретного
працівника від результатів витраченої ним праці.
Політика в області оплати праці є складовою частиною
управління підприємством, і від неї значною мірою залежить
ефективність його роботи, тому що заробітна плата є одним із
найважливіших стимулів у раціональному використанні робочої сили.
У науковій економічній літературі можна зустріти понад два
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десятки визначень заробітної плати. Найпоширенішими є визначення
заробітної плати, як частки суспільного продукту (національного
доходу), що розподіляється за працею між окремими працівниками
На сьогодні, існує багато визначень категорії «оплата праці»,
кожне з яких деталізує окремий її сутнісний аспект. На нашу думку,
найбільш повне сучасне тлумачення поняття заробітна плата міститься
в «Енциклопедії бізнесмена, економіста, менеджера», де зазначено, що
заробітна плата – це «форма оплати праці робітників, службовців
підприємств, фірм, компаній, установ державної і недержавної форм
власності. Це частина національного доходу, яке відшкодовує затрати,
необхідні для праці, і є головним джерелом матеріальних засобів для
відтворення робочої сили. Вона розподіляється в грошовій формі між
працівниками відповідно до кількості і якості затраченої праці».
Отже, оплата праці була і залишається важливою економічною
категорією, яка розкриває особливості трудових відносин та
характеризується ефективністю продуктивності праці.
УДК 368
Ефремчина Я.М., ассистент,
Алейникова Ю.А., ассистент
Могилевский государственный университет продовольствия
СТРАХОВОЙ РЫНОК РБ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Страховой рынок – это совокупность экономических
отношений, касающихся купли-продажи страховых услуг и
выражающихся в защите имущественных и личных интересов
физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев за
счет денежных средств (страховых взносов) страхователей.
Страховой рынок Республики Беларусь начал свое развитие с
начала 90-х годов, в период быстрого развития предпринимательской
деятельности, когда впервые появились рыночные отношения и
конкуренция. Это привело к созданию более 40 страховых
организаций. Однако в условиях жесткой конкурентной борьбы на
рынке страховых услуг в настоящий момент осталось лишь 25
организаций, из которых 8 являются государственными.
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В целом, уровень развития страхового рынка свидетельствует о
степени развития экономики страны. Несмотря на высокие темпы
роста страховых взносов, сектор страхования является менее
открытым, например, чем банковский, а законодательная база – менее
развитой. Национальный страховой рынок отстает от европейских
стран, а также от стран Единого экономического пространства. Так, в
Европе уровень участия страхования в экономике в три раза выше, чем
в Беларуси. Удельный вес страховых взносов от ВВП в стране
составляет 1,04 %, в то время как в Российской Федерации данный
показатель равен 1,35 %, в Республике Казахстан 0,74 %.
В Республике Беларусь страхуется менее 10 % потенциальных
рисков, против 90 – 95 % в большинстве развитых стран. Большая
часть собственности коммерческих и некоммерческих организаций не
обеспечена
страховой
защитой.
Финансовые
возможности
белорусских страховых организаций по покрытию крупных убытков
остаются низкими.
Среди проблем развития страхового дела также можно выделить
появление субъектов, распространяющих страховые полисы
иностранных организаций, однако в соответствии с законодательством
Беларуси, деятельность страховых организаций, страховых брокеров,
созданных за пределами страны, без государственной регистрации и
получения лицензии является незаконной и не допускается. Это также
приводит и к оттоку иностранной валюты из страны.
Таким образом, в настоящий момент потенциал страховой
деятельности в Республике Беларусь полностью не реализован.
Необходимы существенные мероприятия, которые позволят
стимулировать более динамичное развитие страхового рынка.
Так, разработан проект указа по совершенствованию страховой
деятельности. К ключевым направлениям относятся следующие:
установление обязанности государственных органов, юридических
лиц, контрольным пакетом акций которых владеет государство,
заключать договоры страхования жизни только с государственными
страховыми организациями; введение требования для страховых
организаций, осуществляющих страхование жизни, дополнительно
сверх гарантированного дохода, установленного по договору,
направлять на увеличение накоплений граждан не менее 50 %
прибыли от инвестирования страховых резервов; расширение
полномочий Министерства финансов РБ в области регулирования и
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надзора за страховой деятельностью; введение двух новых видов
обязательного страхования гражданской ответственности; снятие
существующего ограничения по размеру вклада учредителя в
уставный фонд страховой организации и размеру вклада страховой
организации в уставный фонд иной коммерческой организации;
предоставление права страховым организациям с иностранными
инвестициями заключать договоры добровольного страхования жизни
с гражданами республики и некоторые другие. Сегмент обязательного
страхования считается ограниченным, поэтому резерв роста
страхового рынка видится в развитии добровольного страхования.
Однако, несмотря на данные изменения, сдерживающим
фактором развития страхового рынка остаются существующие
ограничения по допуску частных страховых организаций к
обязательным видам страхования, которые не позволяют развиваться и
рынку добровольных видов страхования. Сохраняющийся запрет
будет также сдерживать и приток иностранных инвестиций.
Расширение полномочий Министерства финансов в области
регулирования и надзора за страховой деятельностью также может
негативно повлиять на инвестиционную привлекательность
национального страхового рынка, даже, несмотря на определенные
шаги в сторону либерализации.
УДК 657.6
Журавльова Т.В., ст. викладач
Національний університет водного господарства та
природокористування
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Процес інтегрування України у світовий економічний простір
передбачає поступове трансформування умов, суб‘єктів та об‘єктів
господарювання відповідно до вимог, які диктує сучасний світовий
ринок капіталів, товарів та інформації.
Інформація – це один з найбільш вагомих факторів, який суттєво
впливає на інтенсивність та ефективність будь-яких, у тому числі й
інтеграційних процесів. Інформаційною основою бізнесу є
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бухгалтерський облік, а його кінцевим продуктом фінансова звітність.
Реформування бухгалтерського обліку, що триває в Україні, має
за мету надати дійсним і потенційним інвесторам та кредиторам, у
тому числі й зарубіжним, правдиву та неупереджену інформацію про
фінансовий стан і результати діяльності суб‘єктів господарювання. У
період становлення ринкових відносин в Україні значно зростає роль
прибутку як джерела забезпечення інтересів держави, власників та
персоналу підприємств. Тому, однією з актуальних задач, яка постає
перед керівниками підприємств, бухгалтерами та науковцями, є
розробка і впровадження методів ефективного використання прибутку
в процесі господарської діяльності. Метою діяльності кожного
суб‘єкта господарювання є одержання та максимізація прибутку, отже
необхідно більш ретельно та кваліфіковано підходити до формування
його складників.
У результаті проведеного аналізу праць вчених Білухи М.Т.,
Голова С.Ф., Єфіменко В.І., Костюченко В.М., Нападовської Л.В.,
Нечитайло А.И., Сопко В.В., Ковалева В.В., Кужельного М.В., Мниха
Є.В., Пушкара М.С., Чумаченко М.Г.було встановлено, що теоретичні
та практичні розробки щодо обліку та аналізу прибутку мають
сучасний характер та відображають ґрунтовне розуміння проблем,
пов‘язаних з трансформацією вітчизняної системи обліку. Поряд з
цим, важливі аспекти теорії і практики обліку та аналізу прибутку,
потребують проведення подальших досліджень. До них слід віднести
формування єдиного інформаційного простору з використанням
інформаційних ресурсів, що відповідають сучасним інформаційним
потребам користувачів та можливостям інформаційних технологій.
Необхідно зазначити, що з 1.01.2009р. введено новий формат звіту
«Звіт про сукупні або комплексні прибутки», а прийняття 17 вересня
2008 року Закону України «Про акціонерні товариства» внесло зміни
до статті 40 Господарського кодексу України. Відтепер публічні
акціонерні товариства змушені додатково розкривати інформацію про
свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку в порядку, встановленому Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Світовий досвід показав, що інтегрування інформаційних
ресурсів та організація ефективного доступу до їх використання
можливе при використанні XBRL-формату (eXtensible Business
Reporting Language – розширена мова опису ділової звітності).
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XBRL являє собою електронний формат, що забезпечує
спрощення ведення фінансової звітності, пропонує уніфікувати
формат для ділової звітності. Перевагами застосування XBRL є:
- можливість звичайного перекладу з національної мови на
англійську, яка є в основі стандіртів;
- можливість адаптації;
- можливість трансформації звітності.
Застосування XBRL-формату в Україні може бути прискорене й
тим, що у лютому 2010 року Постановою Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про Порядок розкриття інформації про
діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних
стандартів фінансової звітності та подання її до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, товариства розкривають
інформацію про свою діяльність на основі МСФЗ на фондовому ринку
шляхом розміщення на власній Web-сторінці у мережі Інтернет та
подають інформацію до Комісії.
На сьогодня XBRL підтримується консорціумом XBRL
International, який об‘єднує 200 корпораццй, фінансових ринків,
бухгалтерських фірм та інспекційних організацій.
1. Запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: матеріали
ІІІ Європейського форуму бухгалтерів та аудиторів [ел. Ресурс]. – Режим доступу //
http://www.securities.org.ua/securities_paper/review
2. Порядок розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на
основі міжнародних стандартів фінансової звітності та подання її до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку [ел. Ресурс]. - Режим доступу //
http://www.ssmc.gov/ua.

УДК 657
Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ АКТИВИ З НЕМАТЕРІАЛЬНОЮ
ПРИРОДОЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ КЛАСИЧНОЇ
ЕКОНОМІКИ І НОВОЇ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Дослідження науковців в даний час рухаються уздовж межі між
законами класичної економіки і нової теорії економіки знань, яка ще
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не дуже добре розроблена і сформульована. Одним з найяскравіших
прикладів зіткнення класичної економіки та економіки знань є правила
оцінки інвестицій в інформаційні, інтелектуальні технології та їх
визнання в якості окремих об‘єктів. Купуючи якийсь об‘єкт
інтелектуальної власності, покупець очікує від його використання
певні економічні вигоди. Однак на дату придбання в документах буде
зафіксована сума, яка відображає інтереси продавця, і саме її
бухгалтери покупця відобразять в обліку. При цьому, звичайно, не
буде враховано ні значення інтелектуального ресурсу для розвитку
суб‘єкта господарювання, ні майбутні економічні ефекти від його
використання.
Розродження в оцінці між очікуваннями та реальністю ілюструє
протиріччя економіки знань. Перехід від традиційних методів оцінки
до нових способів поки ще не достатньо методично обґрунтовано,
адже більшість бухгалтерів досі дотримуються консервативного
підходу, хоча стандарти обліку в окремих випадках дозволяють
використати і більш сучасні методи оцінки. Поки що обидва підходи
розвиваються паралельно, але в майбутньому повинен бути знайдений
компроміс між ними.
Систематизація існуючих методів оцінки інтелектуальної
власності наведено на рисунку 1.
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Рис.1. Систематизація методів оцінки відповідно до економічних
теорій
Складено за [2]
Цей рисунок класифікує методи по осі х, починаючи від
«класичної» оцінки інтелектуальних активів, наприклад, об'єктів
інтелектуальної власності, до «сучасних » методів, які включають в
себе фінансові і нефінансові показники [1]. Таким чином правий
кінець осі х представляє результати використання в оцінці теорії
економіки знань. У Y- вимірі методами розташовані за умовою чи
метод забезпечує комплексно розрахунок вартості інтелектуального
об‘єкта,
чи
передбачає,
сумування
вартостей
складових
інтелектуального капіталу виходячи зі структурної моделі.
Вибір методів оцінки в основному зумовлюється потребами
звітності. Очевидно, що більшість методів, які розташовані в правій
верхній чверті, призначені для оцінки впливу факторів на зростання
конкурентоспроможності підприємства за рахунок використання
інтелектуальних продуктів. На противагу цьому, на лівій стороні,
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розташовані методи, які відповідають традиційному розумінню обліку
і звітності.
На нашу думку, кожен господарюючий суб‘єкт повинен мати
право вибору розкриття власного інтелектуального потенціалу
виходячи з наявних методів (за аналогією до вибору методів
амортизації). Перед початком процесу підготовки інформації про
інтелектуальні ресурси, у звітності повинно бути зазначено обраний
метод і його суть. Крім того доцільно розглянути можливість оцінки в
залежності від користувачів інформації.
1. Reporting intellectual capital to augment Research, Development and Innovation in SMEs
– Report to the Commission of the High Level Expert Group on RICARDIS –
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006 — 164
pp.
2. Alwert, K. Wissensbilanzen-Intellektuelles Kapital erfolgreich nutzen und entwickelen /
Alwert, K., Heisig, P., Mertins, K. – Springer Verlag, Berlin, 2005.

УДК 336.717.168
Захарчук М.А., ст.гр. Оа-61,
Гром‘як Т. Д., к.е.н.
Львівський національний аграрний університет
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В БАНКУ
Бухгалтерський облік в цілому забезпечує достатньо детальні
розшифровки рахунків, які дають змогу аналізувати будь-які
відхилення, надання правдивої порівняльної інформації про активи,
зобов‘язання, фінансовий стан та результати діяльності банку. В
процесі своєї діяльності банки керується Міжнародними та
Національними стандартами бухгалтерського обліку і фінансової
звітності. Важливим інструментом керування є Облікова політика
банку. Ґрунтуючись на даних бухгалтерського обліку як системі
суцільного, безупинного і документального оформлення банківських
та господарських операцій, вона відображає і дозволяє оцінювати
результати
діяльності,
прогнозувати
напрямки
підвищення
ефективності і пропонувати необхідні управлінські рішення. Облікова
політика банку розроблена відповідно до МСФЗ, НП(с)БО,
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нормативно-правових актів НБУ та базується на припущеннях та
принципах. В Обліковій політиці банку розкриті питання проведення
бухгалтерського контролю.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля
отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у
фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора.
До них входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових
звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб‘єкта господарювання. Банком за
встановленим порядком проводиться контроль – первинний та
подальший. Незалежний оперативний контроль банку покладено на
напрямок внутрішнього аудиту банку. Він створений і діє згідно вимог
Закону про банки та Статуту банку. Напрямок внутрішнього аудиту
підпорядковується Спостережній Раді банку та звітує перед нею і діє
на підставі положення, затвердженого Спостережною Радою. При
проведенні аудиту застосовуються методи ревізії, тестування системи
внутрішнього контролю, аналітичні процедури, відстеження динаміки
процесів, порівняння. Задача внутрішнього аудиту полягає в
здійснення контролю за дотриманням законів України, нормативноправових актів НБУ та рішень органів управління банку; аналізу
діяльності банку, перевірки результатів поточної фінансової діяльності
банку. Перевірки проводяться вибірково згідно затвердженої програми
за принципом раптовості. При проведенні аудиту банку аудиторською
фірмою використовуються акти внутрішнього аудита. Для розвитку та
вдосконалення системи аудиту пропонується розробити необхідні
інструкції для посадових осіб, створити трьохрівневу систему захисту
безпеки інформації системи Банку. При цьому мають існувати певні
правила для доступу користувачів до бази даних Банку та здійснення
операцій в банківській системі програмного забезпечення.
Кожного року НБУ звітує щодо своєї роботи у напрямку
застосування нових підходів, підвищення якості та ефективності
бухгалтерського обліку та процедур аудиту.
У банківській системі тривала робота в напрямі:
– вдосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності
відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності;
– гармонізації методологічних засад бухгалтерського обліку з
основними положеннями законодавства Європейського Союзу.
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Зазначена робота проводилася шляхом удосконалення діючих
процедур бухгалтерського обліку та проведення консультаційнороз'яснювальної роботи з питань розкриття інформації у фінансовій
звітності у зв'язку з наслідками світової фінансової та економічної
кризи на розвиток банківської системи України, зокрема: розширено
вимоги до розкриття інформації у квартальній фінансовій звітності:
подання детальнішої інформації про активи та зобов'язання в
національній та іноземній валютах, якість кредитів, власників банку, а
також окремі показники діяльності; продовжено роботу з
упровадження в банківську практику методик оцінки фінансових
інструментів, визнання доходів (витрат) із застосуванням ефективної
ставки відсотка, реструктуризації кредитної заборгованості.
Спільно з органами державної влади взято участь в опрацюванні
проектів законів:
– щодо оподаткування банківських операцій, зокрема з питань
переуступки кредитів, формування страхових резервів банківськими
установами для відшкодування збитків за кредитними операціями;
– щодо застосування загальноприйнятих вимог до розкриття
інформації у фінансовій звітності з метою адаптації Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" до
законодавства Європейського Союзу тощо.
УДК 658.012.32
Зінченко Ю.В., 411 група,
Полянська О.А., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ
ЗНИЖКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
З точки зору регулюючого впливу на макроекономіку, податок з
доходів фізичних осіб відносять до одного з найефективніших
―вбудованих стабілізаторів‖ економічного циклу, оскільки база
оподаткування гнучко реагує на економічні підйоми та спади, а
прогресивна шкала оподаткування підсилює ефект. Крім того, за
допомогою цього податку можна впливати на загальні обсяги
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споживання. Законодавством передбачена податкова знижка, яка
дозволяє зменшити суму оподаткування доходу.
Проблемними питаннями обліку і звітності розрахунків за
податками і зборами займалися такі вчені, як: В. Буряківський,
Г. Гендлер, В. Гурєєв, Ю. Іванов, Ю. Коваленко, М. Кучерявенко,
П. Мельник, А. Началов, П. Куцик, В. Бачинський та інші.
Проте, проблемним питанням надання податкової знижки для
розрахунку ПДФО приділялося недостатньо уваги.
Податкова знижка — це документально підтверджені витрати
фізичної особи, резидента України, який не є суб‘єктом господарської
діяльності, понесені ним на протязі звітного періоду, на які
законодавчо дозволено зменшити суму загального оподатковуваного
доходу такого платника, отриманого у вигляді заробітної плати[1].
Можна сказати, що право на податкову знижку мають всі
громадяни України, які отримують дохід у вигляді заробітної плати та
сплачують податок на доходи фізичних осіб (далі ПДФО).
Чинне законодавство дозволяє отримати податкову знижку
тільки лише на протязі року наступного за звітним. Перерахування
податкової знижки здійснюється на протязі 60 днів після подання
декларації на поточний рахунок платника в банку, або поштовим
переказом на його ім‘я.
В 2014 році згідно пункту 167.1 ПКУ ставка податку складає 17
відсотків, якщо дохід перевищує 10 мінімальних заробітних плат,
тобто 12180 гривень на місяць. Якщо дохід менше - ставка 15% [1].
Проте, слід зазначити, що скористатися податковою знижкою
можна за умови:
Якщо платник здійснював оплату за навчання у професійно —
технічному училищі або вищому навчальному закладі за себе або
родичів першого ступеня споріднення (чоловік, дружина, діти). Тут
суттєвим є те, що якщо батьки платять за студента — дитини, дуже
важливо щоб сам студент десь не працював. Якщо студент і працює, і
вчиться — він повинен самостійно подати декларацію та отримати
знижку зі свого доходу у вигляді зарплати. Батьки таке право в цьому
випадку втрачають.
Якщо платник виплачував в перебігу року відсотки за
іпотечним кредитним договором. Тут теж є певна умова, відповідно до
якого якщо житло, що купується менше або дорівнює 100 кв.м., то
сума сплачених відсотків множиться на коефіцієнт 1, якщо ж житло
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більше, то і коефіцієнт буде менше 1, а отже не вся сума сплачених
відсотків увійде в знижку.
Якщо протягом року платник займався благодійністю, то
вартість майна переданого в такі організації або сума пожертвуваних
коштів теж підпадає під знижку в максимально допустимих межах.
Ще існують випадки коли працюючий інвалід оплачує свою
реабілітацію, що не покривається державною соціальною страховкою
або ж платник самостійно оплачує послуги зі штучного запліднення,
але як показує практика, отримання знижки у цих випадках рідкісні.
Отже, податок з доходів фізичних осіб є прямим податком, тобто
самостійно сплачується громадянином безпосередньо з отриманого
доходу, а право на податкову знижку мають всі громадяни України,
які отримують дохід у вигляді заробітної плати та сплачують податок
на доходи фізичних осіб.
1. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI: [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://kodeksy.com.ua.
2. Селезньов В.В. Основи ринкової економіки України: [Посібник]./ В.В. Селезньов,
К.: А. С. К., 2006 - 688 с.
3. Сідельникова Л.П. Податкова система: [Навч. посіб.] / Л.П. Сідельникова, Н.М.
Костіна. - К.: ―Видавництво ЛІРА-К‖, 2012 - 576 с.

УДК 631.531.02:633.854.78
Золотарьова О.О., ст. гр. ОА-2,
Александрова А.І., к.е.н., доцент
Харківський національний аграрний університет
ім. В.В. Докучаєва
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
НАСІННЯ СОНЯШНИКУ
В умовах становлення ринкової економіки розвивається олійна
галузь. Олійні культури призвані забезпечувати населення цінними
продуктами харчування, галузь тваринництва – поживним кормом,
переробної промисловості – сировиною.
Соняшник є основною олійною культурою в Україні, який
займає велику питому вагу в загальній площі посівів
сільськогосподарських підприємств. Так, у 2013 р. площа посіву
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соняшнику становила 5051 тис. га, валовий збір – 11051 тис. т, а
урожайність – 21,7 ц/га.
В основі підвищення економічної ефективності виробництва
продукції
сільського
господарства
лежить
інтенсифікація
використання виробничих (природних і матеріальних) трудових і
фінансових ресурсів. Інтенсифікація виступає причиною, а
ефективність – проявом її, тобто наслідком. Взаємозв'язок
ефективності і інтенсифікації робить надзвичайно актуальним
вимірювання, оцінку і аналіз ефективності, оскільки її рівень і
динаміка в певній мірі також характеризують процес інтенсифікації.
Підвищення якості вироблюваної продукції неминуче повинне
супроводжуватися
вдосконаленням
організаційно-технічних
і
соціально-економічних елементів виробництва, впровадженням
прогресивних технологічних процесів, наукової організації праці й
управління. Поліпшуючи якісні параметри своєї продукції,
підприємство-виробник здійснює додаткові витрати. У той же час ці
витрати дозволяють йому ширше застосовувати прогресивні засоби
виробництва й інтенсивно їх використовувати за рахунок
впровадження ефективних форм організації управління виробництвом.
Підвищення рівня урожайності соняшнику в значній мірі
залежить від раціонального розміщення та раціональної концентрації
посівів соняшнику в районах з найсприятливішими умовами його
вирощування.
Важливе значення мають добре розвинена селекція соняшнику,
сприятливі кліматичні умови та високий рівень агротехніки. Саме ці
заходи в комплексі повинні забезпечувати належну урожайність цієї
культури.
Впровадження нових сучасних гібридів насіння соняшнику в
виробництво дає можливість значно підвищити урожайність за умови
дотримання технологічних вимог до їх вирощування. Сучасний рівень
селекції забезпечує створення гібридів з потенційною урожайністю 4550 ц/га. Підвищенню урожайності соняшнику сприятиме дотримання
рекомендацій по зональному розміщенню посівів, впровадженню в
виробництво сучасних гібридів і новітніх інтенсивних технологій
вирощування, використання якісного насіння.
Отже, перспективним напрямом для стабілізації показників
урожайності насіння соняшнику можуть бути технологічні рішення та
селекційні програми.
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Для підвищення ефективності вирощування соняшнику
необхідним є врахування товаровиробниками наступних факторів:
- удосконалення регіонального розміщення посівів цієї культури,
виходячи з її ботанічних і біологічних особливостей, технологій
вирощування, підбору сортів, застосування відповідних засобів
захисту тощо;
- неухильне додержання вимог чергування посівів соняшнику в
полях сівозміни;
- застосування інтенсивних технологій вирощування і збирання з
метою зниження витрат на одиницю продукції, впровадження
високоврожайних гібридів з високим вмістом олії;
- залучення необхідних для розвитку галузі коштів та
матеріальних ресурсів (техніки, добрив, насіння) шляхом пошуку
потенційних інвесторів і кредиторів.
Підвищення економічної ефективності виробництва й переробки
насіння соняшнику є важливою проблемою. Її рішення вимагає тільки
комплексного
розв‘язання
економічних,
організаційних
і
агротехнічних питань, які дозволяють забезпечити суттєве зростання
обсягу виробництва, підвищення якості насіння і, як наслідок,
підвищення його конкурентоспроможності.
У свою чергу необхідні подальші кроки державної політики у
сфері цінової підтримки виробників шляхом підвищення ефективності
діючого механізму державного цінового регулювання.
УДК 657.6
Іващішина К.В., гр. ОА-10,
Приходько Н.І., к.е.н., доцент
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
В умовах економічної кризи відбувається постійне зростання
використання якісного інформаційного забезпечення.
Особливу роль в системі такого забезпечення відіграє фінансова
звітність. Саме вона є основним джерелом інформації для зовнішніх
користувачів.
Але постійні зміни в законодавстві призводять до помилок, що, в
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свою чергу, сприяють підвищенню ролі аудиту фінансової звітності.
Аудиторські перевірки покликані не лише з'ясовувати достовірність
фінансової звітності, а й завдяки дотриманню принципу превалювання
сутності над формою проникати у глибинну логіку економічних явищ
і процесів, що вивчаються, обґрунтовувати ефективні прогнозні
рішення.
В останні роки аудит фінансової звітності, як об‘єкт досліджень,
цікавив багатьох науковців таких як, А.В. Лазарєва, І.Ю. Чумакова,
С.В. Івахненкова, С.Ф. Голова, Г.М. Давидова, Т.М. Ковбича,
Р.О. Костирко, Б.В. Кудрицького, К.О. Редько та ін.
Але проблемам та вдосконаленню аудиту фінансової звітності
приділяють недостатню увагу, тому це і зумовило напрям
дослідження. Адже, аналіз фінансової звітності здійснюється в системі
аудиту не тільки в якості його інформаційної бази, а і як об‘єкт
контролю, що, в свою чергу, порушує ряд проблемних питань та
суперечностей.
Нераціонально та неефективно побудований аудит фінансової
звітності підприємства може призвести до не виявлення викривлень,
фальсифікацій у звітності, яка стане інформаційним базисом для
подальшого проведення аудиту. При цьому на основі здійсненого
аудиту будуть надані певні висновки керівництву для прийняття
управлінських рішень, які будуть високо ризикованими та
непередбачуваними для підприємства.
Окрім зазначених проблем можливо виділити та конкретизувати
наступні: нестабільність законодавчої бази; формальний підхід до
здійснення аудиту фінансової звітності; намагання стандартизації
фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів;
використання шаблонних методів при здійсненні аудиту об‘єкта
перевірки; незрозумілість для керівництва підприємства необхідності
проведення аудиту; недостатній рівень розуміння аудитором
діяльності підприємства.
В Україні рішенням АПУ застосовуються як національні, так і
міжнародні стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації
бухгалтерів. Сьогодні основним документом, який визначає вимоги
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі
НКЦПФР) до формулювання результатів аудиторських послуг, є
Положення щодо підготовки аудиторських висновків. Необхідність
аудиту двох комплектів фінансової звітності за П(С)БО і МСФЗ,
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починаючи з
2013 року, змушує НКЦПФР переглянути це
Положення.
Адже, через розбіжності між П(С)БО і МСФЗ можлива ситуація
наявності аудиторських висновків, які підтверджують, наприклад,
прибутковість підприємства за П(С)БО та збитковість цього самого
підприємства за МСФЗ.
У зв‘язку з цим доречно або обмежитися вимогою до підприємств
щодо подання фінансової звітності лише за МСФЗ або розкривати
пояснення щодо причин значних розбіжностей між показниками
фінансових звітів за МСФЗ і П(С)БО.
Перепонами для втілення європейського досвіду з аудиту в
практичну діяльність України є нормативно-правова неврегульованість
цього питання, застаріла законодавча база, що регламентує здійснення
державного фінансового контролю та аудиту в Україні, наявність у
законодавстві великої кількості неточностей і різноманітних
інтерпритацій.
Таким чином, існування значної кількості проблем аудиту
фінансової звітності зумовлюють необхідність підвищення уваги до рівня
його якості, та розробки нових комплексних підходів до їх вирішення, як
на загальнодержавному, так і на локальному рівні: на рівні кожного
підприємства.
Адже, вдосконалення аудиту в Україні - це складний та
багатогранний процес, який потребує: вдосконалення системи
економічного контролю в країні в цілому шляхом вдосконалення
структури; використання комп‘ютерної техніки в аудиті; вдосконалення
процедур і техніки аудиту, підвищення кваліфікації аудиторів.
УДК 657
Ільницька М.Б., Попітіч Т.В.
Львівська комерційна академія
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА
ОПОДАТКУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ
Основним і невід‘ємним елементом ринкової економіки є малий
бізнес. Малий бізнес – це підприємницька діяльність, здійснювана
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суб‘єктами рин-кової економіки за певних законодавчих умов. Його
розвиток залежить як від економічних, так і політичних чинників.
Мале підприємництво відіграє важливу роль в економічному розвитку
країни, а саме: збільшення ефективності виробництва, демократизації
ринкових відносин, збільшення зайнятості населення та зменшення
безробітних, урізноманітнення товарів, робіт і послуг, ефективне
використання ресурсів, розвиток конкурентного середовища,
інноваційні зрушення в економіці країни. Основними перевагами
розвитку підприємств середнього і малого бізнесу є властива їм
гнучкість, маневреність та здатність оперативно реагувати на змінні
умови [1].
Одним із напрямів стимулювання розвитку малого бізнесу було
запровадження спрощеної системи оподаткування та обліку. Саме
стимулювання розвитку малого підприємництва та створення
оптимальної податкової системи в Україні, покликані виконувати
важливі функції загальнодержавного масштабу. Спрощена система
оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння
податків та зборів до бюджету і цільових фондів [2].
Однак оцінка ефективності діючої спрощеної системи
оподаткування засвідчила про те, що система не стимулює розвиток
оптимальної кількості суб‘єктів малого підприємництва, а, навпаки,
сприяє функціонуванню дрібних підприємств. Це зумовило
необхідність кардинальних змін щодо критеріїв для переходу на
спрощений режим оподаткування та розробки нових концептуальних
принципів цієї системи. Це спонукало до введення в дію Податкового
кодексу України у частині спрощення системи оподаткування.
Згідно з ПКУ право працювати за спрощеною системою
оподаткування мають фізичні та юридичні особи, що мають
документальне підтвердження – свідоцтво платника єдиного податку.
Проведення розрахунків із платниками єдиного податку здійснюється
винятково у грошовій формі, і визначення доходів здійснюється за
касовим методом, а не за правилом нарахування. Також із уведенням
ПКУ були змінені параметри діяльності для платників єдиного
податку – юридичних і фізичних осіб, що наведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Параметри діяльності платників єдиного податку – фізичних та
юридичних осіб до введення ПКУ і після його прийняття
(за групами платників)
Указ
№ 727

1 група

2 група

3 група

4 група

5 група

6 група

Обсяг доходу за
календарний
рік, що дозволяє
працювати на
єдиному
податку, грн.

50000

150000

1000000

3000000

5000000

20000000

20000000

Використання
праці найманих
працівників

Дозволяється
одночасно не більше ніж 10
осіб

Не дозволяється

Не використовують
працю найманих працівників
або дозволяється одночасно
не більше ніж 10 осіб

Не використовують
працю найманих працівників
або дозволяється одночасно
не більше ніж 20 осіб

Середньооблікова кількість
працівників не перевищує
50 осіб

Не використовують
працю найманих працівників
або дозволяється одночасно
не більше ніж 20 осіб

Середньооблікова кількість
працівників не перевищує
50 осіб

Податковий кодекс України (ПКУ)

Показники

Макси
мальна
ставка:
200
грн. –
до
2011
року;
86 грн.
–
у 2011
році

1–10 %
від
мінімальної
заробітної
плати,
встанов
леної на
1 січня
звітног
о
податко
вого
року

2–20 %
від
мінімальної
зарплати
встановленої на 1
січня
звітного
податкового року

3 % від
суми
доходу
за
умови
сплати
ПДВ;
5 % від
суми
доходу
без
сплати
ПДВ

3 % від
суми
доходу
за
умови
сплати
ПДВ;
5 % від
суми
доходу
без
сплати
ПДВ

5 % від
суми
доходу
за
умови
сплати
ПДВ,
7 % від
суми
доходу
без
сплати
ПДВ

5 % від
суми
доходу
за
умови
сплати
ПДВ,
7 % від
суми
доходу
без
сплати
ПДВ

Основні ставки
податку

До 1, 2, 3 і 5 груп віднесено фізичних осіб – підприємців, що
застосовують спрощену систему оподаткування, а до 4 і 6 груп –
юридичних осіб – суб‘єктів господарювання. Як свідчать дані табл. 1,
розподіл платників податку за групами проведений залежно від
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обсягів доходу та кількості працівників.
Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного
податку, перший податковий (звітний) період починається з першого
числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним)
кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника
єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем
останнього місяця такого періоду.
Податковим кодексом дозволено вільний перехід з однієї групи
платника єдиного податку до іншої за бажання платника податку на
підставі заяви залежно від обсягів доходу та кількості працівників.
Малі підприємства – СПД мають право самі вибирати форму
обліку, пристосовувати регістри обліку до специфіки своєї роботи.
Проте спеціально для малих підприємств розроблена спрощена форма
обліку, що складається с простої та спрощеної.
Спрощена форма обліку передбачає застосовування п'яти
Відомостей (табл. 2). За простої форми обліку використовується
Журнал господарських операцій та Відомість 3М для аналітичного
обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами. Така побудова
регістрів відповідає застосуванню спрощеного Плану рахунків та
формуванню звітності відповідно до П(С)БО 25.
Таблиця 2
Регістри синтетичного та аналітичного обліку
за спрощеною формою обліку
Рахунки бухгалтерського обліку
відповідно до спрощеного плану
рахунків
Проста форма обліку
Журнал обліку господарських операцій
Усі рахунки
Відомість ЗМ обліку розрахунків з дебіторами і
кредиторами, за податками й платежами,
37, 55, 64, 66, 68, 69
довгострокових зобов‘язань і доходів
майбутніх періодів
Спрощена форма обліку
Відомість 1М обліку готівки і грошових
30, 31
документів
Відомість 2М обліку запасів
20, 21, 26
Відомість ЗМ обліку розрахунків з дебіторами і
кредиторами, за податками й платежами,
37, 55, 64, 66, 68, 69
довгострокових зобов‘язань і доходів
майбутніх періодів
Назва реєстрів
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Продовження табл. 2
Відомість 4М обліку необоротних активів та
амортизації (зносу), капітальних і фінансових
інвестицій та інших необоротних активів
Відомість 5М обліку витрат, доходів і
фінансових результатів, власного капіталу,
витрат майбутніх періодів, забезпечення
майбутніх витрат і платежів
Оборотно-сальдова відомість

10, 13, 14, 15, 16, 18, 35

23, 39, 40, 44, 47, 48, 70, 74, 79, 90,
91, 96
Усі рахунки

Отже, здійснюючі підприємницьку діяльність, суб'єкти малого
бізнесу можуть застосовувати як загальну, так і спрощену систему
оподаткування. Обрана система оподаткування у свою чергу впливає
на організацію їх бухгалтерського обліку.
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: ukhome.net.
4. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого
підприємництва: Указ Президента України від 03.07.1998 р. № 727/98:
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/727/98.

УДК 338.24:658.115.31
Кайданник О.Б., аспірант
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЕНЕРГОВИТРАТАМИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
На сучасному етапі розвитку підприємства житлово-комунальної
сфери (ЖКС) України знаходяться в кризовому стані. Це обумовлено
багатьма причинами, в тому числі відсутністю ефективних
економічних стимулів зниження витрат на виробництво продукції і
послуг, високим рівнем втрат ресурсів, зростанням цін на
енергоресурси, які займають велику частку (від 20 до 40%) в структурі
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собівартості житлово-комунальних послуг.
Управління енерговитратами комунальних підприємств –
цільовий вплив на енерговитрати, що виникають у процесі
виробництва продукції і послуг ЖКС, спрямоване на їх мінімізацію за
допомогою реалізації певних функцій (планування, обліку і
калькулювання, аналізу, контролю та регулювання). Ефективне
управління енерговитратами – це запорука ефективного управління
господарською діяльністю підприємств житлово-комунальної сфери,
однак , щоб ефективно управляти енерговитратами, необхідно чітко
уявляти механізми її формування та процесу управління.
Механізм управління енерговитратами – це сукупність заходів
організаційно-економічного, нормативно-методичного, правового,
соціального характеру, які забезпечують оптимізацію енерговитрат на
виробництво і реалізацію продукції і послуг ЖКГ в умовах
демонополізації.
Для підвищення ефективності діяльності підприємств житловокомунальної сфери доцільний системний підхід до управління
енерговитратами, що передбачає вдосконалення та розвиток системи
управління, в якій буде виконуватися загальний функціональний цикл
управління енерговитратами.
Мета системи управління енерговитратами – створення
енергоефективного виробництва житлово-комунальних послуг, які
задовольняють споживача по співвідношенню «ціна-якість».
Об'єктом управління системи, в загальному випадку, є керована
підсистема, а суб'єктом управління – керуюча підсистема. Як елементи
керованої
підсистеми системи
управління
енерговитратами
виступають центри виникнення енерговитрат, що відрізняються
одноманітністю функцій, рівнем технічної оснащеності та організації
праці, цільовим призначенням енерговитрат, які, крім виконання своїх
функціональних завдань, несуть відповідальність за результати своєї
діяльності.
Застосування даної градації елементів керованої підсистеми є
економічно доцільним, оскільки не вимагає додаткових грошових
коштів на її виділення, але дозволяє більш точно проводити облік,
аналіз енерговитрат і контроль за їх використанням. Кількість центрів
виникнення енерговитрат (ЦВЕ) залежить від технологічного циклу
підприємства ЖКС.
Доцільно виділити два рівня управління енерговитратами
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(локальний, регіональний), на яких реалізуються функції обліку,
аналізу, контролю та регулювання і два типи ланок управління
енерговитратами – функціональні та виробничі, в яких здійснюється
розробка та реалізація комплексів управлінських завдань і здійснення
конкретних дій у рамках функцій управління енерговитратами.
У загальному вигляді процес створення (розвитку) системи
управління енерговитратами полягає у визначенні структури і параметрів
системи , виходячи із заданих вимог до значень показників ефективності
її функціонування. Алгоритм створення (розвитку) системи управління
енерговитратами для підприємств ЖКС складається з шести етапів:
1) формування суб'єкта, об'єкта, предмета управління, цілі
створення (розвитку) системи управління енерговитратами (СУЕ);
2) постановка завдань, які необхідно вирішити при створенні СУЕ;
3) розробка заходів, що забезпечують виконання кожного із
завдань;
4) визначення факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ,
що впливають на функціонування СУЕ;
5) визначення ресурсного забезпечення, необхідного для
функціонування системи управління енерговитратами;
6) розробка остаточного вигляду організаційно-економічної моделі.
Таким чином, ефективне управління енерговитратами на
підприємствах житлово-комунальної сфери дозволяє істотно знизити
питому вагу енерговитрат у структурі собівартості, підвищити
енергоефективність виробництва та прибутковість підприємства.
УДК 338.24:658.115.31
Кайданник О.Б., аспірант
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
У наш час ефективність діяльності будь-якого підприємства в
значній мірі залежить від діючої системи управління. Як правило,
комунальні підприємства (КП) не є винятком. Виникнення багатьох
негативних аспектів як у зовнішньому, так і у внутрішньому
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середовищі організацій, створило на більшості комунальних
підприємств ситуацію, близьку до банкрутства, і тим самим змусило
керівництво підприємств шукати нові, більш ефективні підходи до
управління діяльністю КП.
Серед існуючих сучасних підходів до управління підприємством
найбільш поширеними і загальноприйнятими є: процесний,
системний, ситуаційний, проектний, програмний і рефлексивний
підходи.
Процесний підхід базується на розумінні діяльності
підприємства по досягненню мети як сукупності процесів. Згідно з М.
Портером, всі процеси в організації можна розділити на три групи:
основні, пов'язані безпосередньо з виробництвом продукції;
підтримуючі процеси, пов'язані з підтриманням основної діяльності,
наприклад управління закупівлями, персоналом; управлінські процеси.
Додатковою групою виділяють сполучні процеси, це процес
комунікації і процес прийняття рішень.
Впровадження даного підходу на підприємстві націлене, в першу
чергу, на підвищення ефективності його діяльності шляхом виділення
та опису даних процесів, виявлення господаря процесу, його входів і
виходів, а також визначення та впровадження необхідних
коригувальних дій.
Базовим атрибутом системного підходу є поняття системи, яке
визначається як сукупність взаємозалежних елементів, об'єднаних
однією метою, відносно організації даними елементами є люди,
завдання, технології, а мета, яка їх об'єднує – забезпечення основних
видів діяльності підприємства. Впровадження системного підходу на
підприємстві забезпечує бачення того, як і в якій мірі та чи інша
дія впливає на підприємство в цілому.
В основу ситуаційного підходу закладено поняття ситуації, яке
визначається як набір обставин, що впливає на організацію в даний
момент часу. Процес управління включає в себе прийоми і концепції,
індивідуальні для кожної ситуації.
Згідно із ситуаційним підходом, процес управління включає
чотири основних етапи:
- формування управлінської компетентності керівника, тобто
його оволодіння засобами управління, які довели на практиці свою
ефективність;
- передбачення можливих наслідків (як позитивних, так і
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негативних) від застосування будь-якої концепції або методу по
відношенню до ситуації; їх порівняльний аналіз;
- адекватна інтерпретація ситуації; виділення її головних
чинників – так званих ситуаційних змінних (зовнішніх і внутрішніх);
оцінка ефектів від впливу на одну або кілька змінних;
- узгодження вибраних керівником прийомів управління з
конкретними умовами на основі вимоги максимізації позитивного і
мінімізації негативного ефектів.
Проектний підхід до управління організацією розглядає
діяльність підприємства в проектах, що постійно реалізуються.
Методологія програмного менеджменту, а саме Р2М, базується
на розумінні програми як органічного об'єднання групи проектів,
спрямованих на досягнення місії програми. Згідно Р2М,
характеристиками програми є масштабність, багатогранність,
складність і невизначеність. Ключовими атрибутами методології Р2М
є: орієнтація на інноваційний розвиток, націленість на
досягнення максимальної цінності для підприємства.
Перспективним напрямком удосконалення системи управління є
рефлексійний підхід, який дає можливість в процесі управління
враховувати особливості мислення контрагентів і тим самим впливати
на лінію їхньої поведінки. Даний підхід є маловитратним і показав
свою ефективність у сферах діяльності, пов'язаних з ринковими
взаємодіями. При прийнятті відповідальних стратегічних рішень крім
логічної обробки інформації необхідно враховувати особливості
психологічного мислення керованого суб'єкта.
Отже, існує багато ефективних підходів до управління
комунальними підприємствами. Вибір конкретного підходу залежить
від особливостей кожного підприємства. Раціональна організація
управлінської діяльності здатна вивести комунальні підприємства з
кризового стану та підвищити ефективність їх діяльності.
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Любка Костадинова Камбурова
Университет национального и мирового хозяйства
БУХГАЛТЕРСКАЯ ПОЛИТИКА – СРЕДСТВО ДЛЯ
УМЕСТНОГО И ДОСТОВЕРНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В ФИНАНСОВЬІХ ОТЧЕТАХ
Бухгалтерская политика являетеся обязательным компонентом
годовой
финансовой
отчетности
предприятий.
Сущность
бухгалтерской политики показана в МСС 8 Бухгалтерская политика,
изменения в бухгалтерских приблизительных оценках и ошибки как
„конкретные принципы, исходные положения, конвенции, правила и
практики, применяемые предприятием при изготовлении и
представлении финансовых отчетов‖. Исходя из этой дефиниции
следует, что ее основным предназначением является представление
правил и практик, применяемых предприятием при изготовлении и
представлении финансовых отчетов. Основная цель финансовых
отчетов, согласно ревизированной Концептуальной рамки финансовой
связана с тем, чтобы информация, представленная в финансовых
отчетах могла быть полезной
настоящим и потенциальным
инвесторам, займодателям и прочим кредиторам при принятии
решений о предоставлении ресурсов предприятию. А для того, чтобы
информация была полезной потребителям, ее необходимо представить
уместно и достоверно. Следовательно, бухгалтерская политика
является средством, при помощи которого достигается цель
финансовой отчетности посредством информации, содержащейся в
ней и ее публичности и доступности для потребителей. Используя
умело инструментариум опрределенного типа бухгалтерской политики
руководство предприятия может оказать сознательное и целево
ориентированное влияние на финансовые результаты и балансовую
структуру предприятия. Этой возможностью может воспользоваться
руководство посредством бухгалтерской политики в рамках
допустимого нормативными и бухгалтерскими правилами.
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Лиляна Костадинова Камбурова
Университет национального и мирового хозяйства
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОНЪЮНКТУРЬІ НА РЕПУТАЦИИ
(ГУДВИЛЯ) ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Будущий экономический рост предприятий, а в
макроэкономическом плане и государства, представляет собой
экономику, основанную на знании, при которой основным двигателем
являются конкурентноспособность и продукты и услуги с высокой
добавленной стоимостью. Данный рост доходов генерируется прежде
всего нематериальными активами. Материальные и финансовые
активы в лучшем случае достигают средней возвращаемости
инвестированного капитала. Превышение средней возвращаемости
инвестиции достигают при помощи умелого использования
нематериальных активов.
2. На предприятиях кроме признанных нормативным
регулированием активов, существуют и такие, которые не признаны,
но являются носителями существенной добавленной стоимости к
стоимости предприятия в целом.
3. Непризнание внутренне созданной репутации создает
проблему практике, которая проблема состоит в том, что
бухгалтерская информация не является годной для принятия
инвестиционных решений.
4.Непризнание и не учитывание нормативной регуляции
внутренне созданной репутации обостряет потребность в изыскании
альтернативных способов ее учета внебухгалтерским путем.
5. В условиях экономических кризисов на стоимость
предприятия оказывает влияние множество факторов, в т.ч. и
субъективные, которые искажают эту стоимость.
6. Исследование влияние этих факторов дает возможность
скорректировать их влияние на стоимость предприятия. Одним из
возможных решений для корректировки внешних факторов –
экономическе развитие и секторно хозяйственная конъюнктура –
является коэффициент воздействия на экономическое развитие и
хозяйственную конъюнктуру.
7. Вызовом к бухгалтерской теорией и практикой является
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срочное изыскание решений нерешенных вопросов, в т.ч. признание
внутренне созданной репутации, которые в наибольшей степени
раскрывают все аспекты деятельности предприятия и результаты этой
деятельности.
УДК 556.18(5-191.2)
Кандыерова Д.О. д.э.н., проректор
по международным связям
Института предпринимательства и сервиса
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Мировая практика свидетельствует о том, что региональное
сотрудничество один из ключевых аспектов решения водноэнергетических проблем. Однако в центрально-азиатском регионе
данная проблема стоит достаточно остро. Водный вопрос
используется в некоторых случаях как метод давления на ту или иную
страну для разрешения конфликта. Имеющиеся противоречия между
странами региона, связанные с распределением и использованием
водных ресурсов, продолжают нести в себе весьма мощный
конфликтный потенциал. А в условиях обострения геополитической
ситуации в мире и конкуренции за ресурсы региона страны
Центральной Азии становятся более уязвимыми перед внешними
акторами.
Неравномерность распределения водно-энергетических ресурсов
по странам Центральной Азии привела к разделению стран
центрально-азиатского региона на энергоизбыточные (Казахстан,
Туркменистан и Узбекистан) и на энергодефицитные. Кыргызстан и
Таджикистан принадлежат ко второй категории. Первая группа
государств не обладает сколько-нибудь значимыми запасами
углеводородного сырья, которое составляет немалую долю экспортной
выручки у Казахстана и Туркменистана. Зато Киргизия и Таджикистан
владеют истоками рек Центральной Азии. Среднегодовой сток рек,
формирующихся на территории Таджикистана, составляет 52,2 куб.
км, а Кыргызстана - 47 куб. км, т.е. около 80% водных ресурсов
Центральной Азии формируется на территории Кыргызстана и
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Таджикистана 1 , поэтому они кровно заинтересованы в развитии
собственной гидроэнергетики.
Себестоимость этого вида энергии с учетом ее экологической
чистоты, ежегодной возобновляемости гидроресурсов, технической
эффективности в несколько раз ниже себестоимости энергии,
добываемой из углеводородов. К тому же месторождения
минеральных энергоносителей имеют ограниченные запасы и
определенный цикл жизни. Только в Узбекистане около половины
потребленного газа расходуется тепловыми электростанциями для
выработки электрической и тепловой энергии. Однако постоянное
наращивание тепловых мощностей приводит к быстрому истощению
невозобновляемых запасов газа и нефти. А строительство угольных
электростанций потребует огромных затрат и значительно обострит
экологическую ситуацию в регионе.
Вторая группа государств, особенно Узбекистан и Казахстан,
заинтересована в больших объемах воды для собственного сельского
хозяйства. Однако большинство методов, применяемых в орошении,
являются неэффективными 2 :только 37% воды, идущей на орошение,
поступает к растениям. Остальная вода испаряется или просачивается
в грунт, что вызывает вторичное засоление, подъем грунтовых вод и
подтопление. По подсчетам специалистов, для получения 200-500
граммов хлопка «необходимы 7 тысяч литров воды. В Узбекистане на
один гектар расходуется от 14 тысяч до18 тысяч литров воды, что на
2-3 тысячи кубометров превышает потребности растений. Иными
словами, это количество воды расходуется впустую из-за плохого
орошения или плохой еѐ доставки» 3 .
По оценкам Института мировых ресурсов (World Resources
Institute), запасы пресной воды в этом регионе суммарно составляют
293 млрд. м3 в год. В расчете на душу населения – 6100 м3, что почти в
пять раз ниже аналогичного показателя для России. Среднегодовой
объем использования пресной воды в расчете на душу населения
изменяется - от 2100 м3 в Таджикистане до 4900 м3 в Туркмении 4 .
Между тем за последние 50 лет площадь ледников – источников
питания Амударьи и Сырдарьи – уменьшилась почти на 40%, что
значительно сокращает объем их стока 5 . Нехватка воды в регионе не
является следствием недостатка водных ресурсов. Это результат
неверного распоряжения этими ресурсами, а также централизованного
подхода.
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Согласно данным Доклада о человеческом развитии в
Центральной Азии (ПРООН 2006г.) экономические выгоды от водной
кооперации в регионе по поддающимся количественному исчислению
факторам ежегодно могут составить 5% регионального ВВП. И это
далеко не все, что могут выиграть страны Центральной Азии от
полноценного и эффективного сотрудничества в области совместного
использования
водно-энергетических
ресурсов.
Отсутствие
надлежащего сотрудничества влечет за собой серьезные риски и
издержки. Еще в 2006 году эксперты оценили потери региона от
неэффективного управления водными ресурсами в размере 1,75 млрд.
долл. США или 3,6% ВВП.
Перечисленные проблемы можно решить, и здесь нужна лишь
политическая воля руководителей Центральноазиатских государств.
Все вопросы должны решаться в ходе конструктивных переговоров.
Главное – согласовать национальные подходы и интересы. Вода
должна стать не разъединяющим, а объединяющим фактором
интеграции центрально-азиатского региона.
1. Куртов А. Водные конфликты и интеграция в Центральной Азии.http:
//www.rau.su/observer/N7_2004/7_03.htm).
2. http://www.cis-center.com/index.php/2010-05-17-09-13-25/14-19-2009-/470
3. http://russian.people.com.cn/95181/6935511.html Электронный ресурс
4. Соловьев В., Волхонский Б.. Непреодолимые междуречья.// Коммерсантъ - Власть.
№37, стр. 48 – 52, 2007.
5. http://fm4.ru/item/16 Электронный ресурс
6. (http://khovar.tj/rus/society/34565 Электронный ресурс

УДК 658.15:338:2
Карковська В.Я., к.е.н.
НУ «Львівська політехніка»
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Особливістю використання власних джерел фінансування для
забезпечення фінансово-економічної безпеки є: простота і швидкість
залучення; висока віддача за критерієм норми прибутковості (відсутність
позичкового відсотка); істотне зниження ризику неплатоспроможності і
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банкрутства; повне зосередження управління адміністрацією або
власниками підприємства.
Проте власним джерелам фінансування притаманні такі недоліки:
обмеженість обсягу залучення та зовнішнього контролю за ефективністю
виконання.
Фінансування за допомогою зовнішніх джерел передбачає значний
обсяг залучення коштів та зовнішній контроль за ефективністю їх
використання. Такому виду фінансування притаманні значні недоліки, а
саме: значні витрати часу для залучення коштів; складно залучити кошти
та значні витрати на залучення коштів; надання гарантій при
використанні зовнішніх джерел; існує ризик банкрутства підприємства;
проводиться сплата позичкового відсотка; часткові втрати прав
управління діяльністю підприємства.
Ефективність
фінансово-економічної
безпеки
підприємств
визначається об‘єктивним оцінюванням інвестиційного потенціалу.
Передумовою оцінювання інвестиційного потенціалу є оцінювання його
фінансового стану.
Фінансовий аналіз передбачає розрахунок показників, які
характеризують фінансову стійкість машинобудівних підприємств, а
також проводиться співставлення їх з нормативними значеннями. Такі
розрахунки проводяться за допомогою економіко-математичних,
бухгалтерських, статистичних та інших методів. Розглядаючи
інвестиційний потенціал, як наявність ресурсів для інвестування, так і
можливість залучення засобів інвесторів, оцінювання інвестиційного
потенціалу повинно спрямовуватись на те, щоб: визначити кількість
інвестиційних ресурсів підприємств, яка може бути залученою в той чи
інший проект; визначити ефективність використання інвестиційних
ресурсів; визначити способи залучення додаткових інвестиційних
ресурсів для підвищення ефективності інвестицій підприємств.
В умовах економічної нестабільності машинобудівні підприємства
віддають перевагу фінансуванню своєї діяльності за рахунок власних
коштів. А в умовах стабільної економіки підприємства інтенсивніше
залучають позичковий капітал.
Оцінювання ефективності інвестиційного потенціалу зводиться,
перш за все, до аналізу власного та залученого капіталу. Властивістю
власного капіталу є те, що значна частка його впливає на стійкість та
незалежність від зовнішніх кредиторів підприємства. Тому, загальна сума
заборгованостей не повинна перевищувати суму власного капіталу.
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В діяльності підприємств частка власного капіталу повинна бути
достатньо високою, що пояснюється низкою причин. Перш за все,
підприємства практично не використовують довгострокових кредитів,
що пояснюється нестабільність національної економіки, а також
низьким рівнем кредитоспроможності господарських суб‘єктів. Тому,
єдиним економічно обґрунтованим джерелом фінансування
необоротних активів, які мають значну питому вагу в структурі
балансу є власний капітал. Щоб визначити роль заощаджень та
інвестицій в структурі фінансово-економічної безпеки підприємства
необхідно проаналізувати основний показник, який має найбільший
вплив на них.
Ефективність
використання
заощаджень
підприємств
проявляється насамперед в зростанні рівня рентабельності, що дає
можливість комплексно оцінити фінансово-економічну безпеку
підприємства. Підприємствам для забезпечення їх фінансовоекономічної безпеки потрібно переглянути і вразі необхідності
змінити свою фінансову політику і фінансову стратегію, звернути
більше уваги на: планування оптимальної структури капіталу, тобто
оптимального співвідношення між зобов‘язаннями та власним
капіталом; здійснити прогнозування своєї діяльності; переглянути
організаційну структуру управління підприємством; проводити
ефективний фінансовий менеджмент, тобто організувати такі
фінансові відносини підприємств, які б дозволили формувати
ресурсний потенціал високих темпів приросту виробництва та
продажу, забезпечити постійний ріст власного капіталу та стабільний
економічний розвиток, а також конкурентоспроможність підприємств;
приймати об‘єктивні управлінські рішення щодо цільового
використання як позичкового, так і власного капіталу та організувати
чітке інформаційне, нормативне та правове забезпечення.
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Волгоградский государственный университет
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.
Строительные организации на всех этапах своей деятельности
нуждаются в информационных ресурсах и потоках, как от
технического сектора, так и учетного. В зависимости от видов
объектов, предприятие ставит в приоритет ту или иную учетную
информацию. Приведем два примера, которые проиллюстрируют
данный факт.
Пример 1. Строительной организации малого бизнеса
поступил заказ от организации на выполнение работ по субподряду,
заказчиком является муниципальное предприятие. Выстроим в
иерархической последовательности по убыванию учетную
информацию, необходимую предприятию:
1.Финансы, цена тендера (const) 2. МПЗ
3. Прибыль организации 4. ФОТ (const) 5. Затраты
При
заключении
договора
с
государственными
учреждениями, цена договора всегда является фиксированной,
соответственно бухгалтерия может планировать бюджет уже при
заключении договора;
- Процесс учета МПЗ при различных производственных
процессах может оцениваться несколькими способами и методами.
Тут идет прямое взаимодействие информационных потоков
технического порядка с учетными.;
- Фонд оплаты труда сотрудникам всегда является
неизменным.
Очевидно, что возникает проблема с «увязкой» бухгалтерских
и технических показателей. На наш взгляд было бы правильным
открыть дополнительный счет в плане счетов организации для
учета материалов, участвующих в процессе строительства
государственного заказа.
Пример 2. Строительной организации малого бизнеса
поступил заказ от другой организации на выполнение работ по
113

Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

субподряду, заказчиком является частная организаци.
1. Финансы, цена тендера 2. МПЗ 3. Прибыль организации
4. ФОТ (const) 5. Затраты
Из нашей последовательности видно: - При взаимодействии с
частной компанией, сумма договора может меняться, как в сторону
увеличения, так и в уменьшения;
- Сумма и количество МПЗ также не является фиксированной;
- Прибыль организации пропорциональна затратам;
- Фонд оплаты труда сотрудникам всегда является
неизменным.
Проблемы с учетом материалов по разным ценам отсутствует,
для более четкой учетной системы материалов можно проработать
форму М-29, предоставляемую сметным отделом.
Перейдем к анализу внешних потоков. Представим
схематично (схема 1.1):

Схема 1.1. Внешние информационные потоки
Из нашей схемы видно, что контроль государственных органов и
СРО идут «параллельно», дублируя друг друга на некоторых этапах. На
наш взгляд было бы эффективнее перераспределить информационные
потоки иным способом (схема1.2):
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Схема1.2. Внешние информационные потоки
Такое взаимодействие
эффективным.

между

собой

являлось

бы

более
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CURRENT TENDENCIES OF DEVELOPMENT AND FORMING
POTENTIAL OF ECONOMIC ENTITIES
Watching the world development it can be said that each economic
entities are open, complex, dynamic system, which functions in a certain
environment.
Due to the fact capacity building of enterprise is a complex dynamic
process which focused on maximum interaction with the environment and
providing high quality of selling. It is important to determine which factors
causing the development of its elements and influencing their balance and
efficiency of use.
Potential is integral mapping (valuation) of the current and future
opportunities of the economic system how to transform inputs by means of the
inherent to its personnel entrepreneurial skills into economic benefits, thus
maximum satisfying corporate and public interests [1].
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Potential of economic entities characterized by features typical for any
economic system, such as integrity, relationship and interaction elements,
complexity, communicative, hierarchy, a plurality of description, the ability to
develop, alternative forms of functioning and development, the priority
interests of the global level, priority of quality power.
It is clear, the basis of building a system of factors should be based on
the principle of influence sphere to the elements of potential according to
which all factors can be classified to external and internal to the formation and
development potential.
The external factors include economic, social, political and legal
conditions, effect of its is determined by binding or incentives measures from
various government agencies, banks, investment firms, social groups and
political forces. These measures are the tax, interest rates, legal, ethical, social
norms, the pressure of political forces.
Moreover, an important external factor is also the market conditions at
the inlet and outlet of the system.
The internal factors include, first, the strategy of the company, for which
sales is formed the potential, experience and skills of the personnel needed to
implement the goals, principles of organization business that guide the
company, moral values and ambitions of leaders, and also generally accepted
within the enterprise values and culture.
Decisions about capacity building focused on the future so based on
previous conditions of the development of relevant factors, i.e. certain
preconditions. Particular importance is the prerequisites, which determined by
the needs of customers and affect the quality of "exit".
Formation (reform) of potential of the company is the process of
creating a new (or improve existing) carrier so that the properties of each of its
individual functional elements ensure maximum use of the properties of all
other elements [2].
Such definition of process of capacity building shared creation and
improvement carrier and its potential, and requires the fulfillment of certain
conditions of formation (reform) carrier, which include the potential of the
enterprise should meet the needs of the market for the qualitative and
quantitative characteristics; potentials of individual functional elements of
carrier should be balanced in a way that one side doesn‘t restrict the level of
use the standard potential of all other elements and the other side doesn‘t
exceed necessary level, because the excess will not be used; all functional
elements of the carrier should have a certain development potential, the
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dimensions of which shall conform to the current growth rate of existing
capacity on each piece of its operation.
1. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та
оцінка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 316с
2. Хомяков В.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч.посібник для студ. вищих
навч. закладів / В.І. Хомяков, В.М. Бєлінські, О.В.Федоренко. – К.:Кондор,2011. –
432 с.

УДК 657
Кісіль Л. В., ст. гр. ОМ1,
Грибовська Ю. М., к.е.н., доцент кафедри
Полтавська державна аграрна академія
ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РОЗРАХУНКИ З
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ У ФІНАНСОВІЙ
ЗВІТНОСТІ
Система розрахунків з постачальниками є складовою обліку
кожного підприємства. Діяльність, що пов‘язана із здійсненням
закупівель, є комплексною, оскільки пов‘язана як з функціональними
видами діяльності на підприємстві, так із зовнішнім оточенням,
зокрема, із постачальниками, які можуть впливати на здобуття стійкої
конкурентної переваги на ринку [2].
Інформація про стан розрахунків з постачальниками та
підрядниками у фінансовій звітності наводиться у Балансі (Звіті про
фінансовий стан), який відображає на певну дату активи, зобов‘язання
і власний капітал підприємства [3]. Відображення інформації про
розрахунки з постачальниками та підрядниками у Балансі
підприємства представлено на рис. 1.
Також інформація щодо розрахунків з постачальниками та
підрядниками наводиться у Звіті про рух грошових коштів, який
відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного
періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності. 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 [3].
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Рис. 1. Порядок розкриття інформації про розрахунки з
постачальниками та підрядниками у Балансі (ф. № 1)
Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм
фінансової звітності (наказ Мінфіну № 433 від 28.03.2013 р.)
передбачено, що при складанні фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання
Звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом [1].
Порядок відображення інформації про розрахунки з
постачальниками та підрядниками у Звіті про рух грошових коштів
(ф. № 3) представлено на рис. 2.
Належна
фіксація
фактів
здійснення
розрахунків
з
постачальниками та підрядниками є невід‘ємною складовою системи
бухгалтерського обліку підприємств, яка побудована на основі
документування та складання звітності [4].
Отже, за результатами проведеного дослідження порядку
відображення інформації щодо розрахунків з постачальниками та
підрядниками у фінансовій звітності можна зазначити, що прийняття
НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" наблизило
фінансову звітність вітчизняних підприємств до вимог МСФЗ.
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Рис. 2. Відображення інформації про розрахунки з
постачальниками та підрядниками у Звіті про рух грошових коштів
(ф. № 3)
У Балансі (ф. № 1) інформація щодо стану розрахунків з
постачальниками та підрядниками відображається у рядку 1615
"Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги".
Джерелом інформації при заповненні Балансу (ф. № 1) є залишок за
кредитом рахунку 63.
1. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені
Наказом Міністерства фінансів України № 433 від 28 бер. 2013 р.: станом на
16.04.2014
р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish.
2. Неуров І.В. Форми співпраці "постачальник – покупець" [Електронний ресурс] / І.В.
Неуров. – Режим доступу: http://www.archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/.../36.pdf.
3. НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07 лют. 2013 р.: станом на 16.04.2014 р.
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:
http://www.zakon.rada.gov.ua.
4. Петренко Н.І. Документування операцій з пасивами підприємства / Н. І. Петренко //
Економіка: реалії часу. – 2012. – № 2 (3). – С. 141 - 146.
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УДК [336.14:352]:[336.22:352]
Ключак Т.С.
Інститут регіональних досліджень НАН України
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ
Місцеві податки і збори в Україні є одним з головних
економічних інструментів державного регулювання та важливим
джерелом доходів місцевих бюджетів.
Місцеві податки і збори – це обов‘язкові платежі, суми яких
згідно із законодавством України встановлюються органом місцевого
самоврядування
на
території
відповідної
адміністративнотериторіальної одиниці (села, селища, міста чи об‘єднання сіл) та які
зараховуються до її місцевого бюджету [1].
Місцеві податки і збори є складовою частиною податкової
системи держави і мають відповідати інтересам органів місцевого
самоврядування, оскільки є самостійним джерелом доходів місцевих
бюджетів.
Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у
сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний
перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх
адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов‘язки,
компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов‘язки
посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також
відповідальність за порушення податкового законодавства [2].
У зв‘язку із прийняттям Податкового кодексу України у
структурі місцевих податків і зборів відбулися значні зміни. Відбулося
скорочення місцевих податків і зборів з 14-ти до 5-ти, серед яких 2
місцевих податки і 3 місцевих збори [2]. До них належать:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- єдиний податок;
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір.
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Рис. 2. Динаміка місцевих податків і зборів за 2008 – 2012 роки
та їх частки в доходах місцевих бюджетів Львівської області
Динаміка частки місцевих податків у структурі надходжень
місцевих бюджетів у 2008 – 2010 роках відображає спадну тенденцію,
а починаючи з 2010 року зросла з 0,36% до 2,5% у 2012 році.
Скорочення переліку місцевих податків і зборів у Податковому
кодексі України дозволяє частково підвищити регулюючий потенціал
податкової системи, але більшість передбачених у Кодексі місцевих
податків і зборів дублюються або об‘єднують дію тих, які вже
існували раніше.
1. Лопушинський І.П. Місцеві податки і збори: Стан та перспективи зростання;
[Електронний
ресурс]:
Режим
достуту:
http://docs.google.com./viewer?a=v&q=cache:R31Ae3ySDUJ:www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Tavnv/2009_63_2/63_2_25.pdf+site:www.
nbuv.gov.ua.
2. Податковий кодекс України від 02. 02. 2014 року №2755-17 // http://
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
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УДК 330.567.25:330.322(477)
Ключник Л.В.
Інститут регіональних досліджень НАН України
ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ
ДОМОГОСПОДАРСТВ В ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день проблема залучення інвестиційних
ресурсів для вітчизняної економіки є досить актуальною і змушує
державу, банківський сектор і реальний сектор економіки вести
активний пошук джерел фінансування. При орієнтації на внутрішні
джерела проблема інвестицій може бути частково вирішена за рахунок
фінансового
потенціалу,
зосередженого
в
розпорядженні
домогосподарств. Про це свідчить і досвід зарубіжних країн, в яких
фінансові активи домашніх господарств є основним потенціалом
У західних країнах основна маса платежів і транзакцій
здійснюється по безготівкових рахунках, а доходи населення в
більшості зберігаються на рахунках в банках; державні і комерційні
банки мають можливість акумулювати значну частину грошових
коштів населення і використовувати їх для короткострокових вкладів,
кошти на вимогу – як довгострокові вклади [2]. Отже, в західних
країнах грошові кошти населення практично повністю залучені в
економіку. В Україні склалася дещо інша ситуація: немає офіційних
статистичних даних про заощадження домогосподарств, які в
перспективі могли б бути направлені в реальний сектор економіки,
більшість платежів і розрахунків, в тому числі і по заробітній платі,
здійснюються готівкою, а заощадження зберігаються швидше «на
руках», ніж на депозитних та ін.. рахунках, і, в зв‘язку із цим, банки
фактично не мають доступу до основної маси заощаджень і не можуть
використовувати цей ресурс для фінансування будь-яких проектів.
Але це можливо якщо буде діяти фінансовий механізм, який
забезпечить залучення грошових коштів домогосподарств у
різноманітні фінансові інститути, та здійснить трансформацію
заощаджень в інвестиційний ресурс [1].
В Україні існує чотири типи фінансових інститутів:депозитні та
кредитні інститути, які через різноманітні депозитні продукти
залучають, а потім трансформують заощадження в кредитні продукти
або інвестиції; страхові компанії і недержавні пенсійні фонди, які
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залучать заощадження домогосподарств через реалізацію ануїтетів;
інвестиційні і фінансові фонди, котрі пропонують клієнтам інший
механізм збереження коштів і формують активи через фондовий, а не
кредитний ринок, а саме ринок цінних паперів. Основною функцією
кожного фінансового інституту є не лише відповідність основним
тенденціям економіки у різні періоди її розвитку, але й визначення
механізму трансформації грошових коштів в інвестиції.
Отже, зважаючи на проведене дослідження, можна зробити
висновок, що на даний час не існує єдиного універсального
інструменту залучення заощаджень домогосподарств. Кожне
домогосподарство, сприраючись на власну обізнаність, переваги і
очікування, вибирає конкретний фінансовий інструмент. В умовах
незначного рівня формування заощаджень держава повинна взяти на
себе зобов‘язання по створенню сприятливого інвестиційнозаощаджувального клімату в країні, а фінансові інститути активізувати
свою роботу по залученню заощаджень домогосподарств.
1. Зимовець В.В. Акумуляція фінансових ресурсів та економічний розвиток:
[монографія] / В. В. Зимовець; Ін-т економіки НАН України. – К., 2003. – 313 с.
2. Колесников А.А. Трансформація заощаджень населення вінвестиції // Фінанси і
кредит. – 2007. - № 14 (254). – С. 64.

УДК 657.1
Коваленко С.С., ассистент
Полоцкий государственный университет
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ УЧЕТА И ОЦЕНКИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И РИСКОВ ИХ НЕПОГАШЕНИЯ В
КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА К МСФО: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Для принятия к бухгалтерскому учету обязательства
организации необходимо оценить или дать учетную оценку. В
международной практике учета и отчетности существуют различные
виды оценок обязательств. В Республике Беларусь обязательства
принимаются к учету по первоначальной стоимости. Согласно МСФО
и национальным стандартам Литовской Республики обязательства
могут быть оценены по справедливой стоимости. Также при оценке
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обязательств в учете может быть использована амортизированная
стоимость.
Финансово-хозяйственная деятельность любой организации
сопряжена с риском. В момент возникновения обязательств у
организации
всегда
существует
риск
непогашения
(или
несвоевременного погашения) задолженности по обязательствам. В
связи с этим автором предлагается такая учетная категория как
обязательственные риски – это стоимостное выражение вероятности
неисполнения (ненадлежащего исполнения) организацией своих
обязательств в части кредиторской и дебиторской задолженности,
которое приведет к возникновению потерь, убытков, недопоступлений
планируемых доходов, прибыли. Такие риски представляют собой
угрозу финансовой безопасности организации. Поэтому, по мнению
автора, обязательства в бухгалтерском учете необходимо оценивать с
учетом таких рисков.
Для оценки обязательственных рисков предложено использовать
R-анализ (мультипликативный метод) или анализ коэффициентов,
характеризующих финансовое состояние.
Для оценки и анализа рисков автор рекомендует использовать
балльную методику оценки, предлагаемую Л.В. Донцовой и Н.А.
Никифоровой. Такая методика не требует сложных расчетов и
специальных знаний. Данная методика представляет собой расчет
отдельных показателей финансовой устойчивости контрагента и их
балльной оценки. На основе полученного значения фактического
количества баллов организации присваивается соответствующий класс
рискованности и определяется сумма резерва под обязательственные
риски по данному контрагенту. Необходимо отметить, что такой
анализ следует проводить каждый год и по его итогам возможно
увеличение либо уменьшение суммы резерва под обязательственные
риски.
Изучив Международные стандарты бухгалтерского учета, а
также опыт Литовской Республики для учета рисков непогашения
обязательств автор предлагает ввести новый пассивный счет 64
«Резервы под обязательственные риски». На данном счете будет
отражаться информация о сумме резерва под страхование
обязательственных рисков.
В момент возникновения обязательств производится оценка
обязательственного риска. В том случае, если риск достаточно велик,
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возникает необходимость создания резерва под обязательственные
риски. Величина резерва определяется отдельно по каждому
контрагенту и виду обязательств в зависимости от результатов
проведенного анализа (R-анализ). Резерв формируется за счет
прибыли предприятия (счет 91 «Прочие доходы и расходы»). Сумма
резерва пересматривается по итогу отчетного года либо в случае
перевода обязательств в разряд сомнительных и далее, безнадежных. В
том случае, если обязательство переходит в разряд безнадежных,
сумма резерва под обязательственные риски направляется на покрытие
этого обязательства. Если же обязательство исполнено, то сумма
резерва под обязательственные риски присоединяется к прибыли
организации соответствующего года.
Аналитический учет по счету 64 «Рисковые обязательства»
следует вести по каждому контрагенту и созданному резерву.
Необходимо отметить, что суммы прибыли, направляемые на
формирование резервов под обязательственные риски, не будут
освобождаться от налогообложения.
В связи с тем, что автором предлагается ввести новый счет
бухгалтерского учета, необходимо внести изменения в бухгалтерскую
отчетность, а в частности в бухгалтерский баланс. Автор работы
предлагает в бухгалтерский баланс ввести следующие изменения. В V
разделе бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства»
ввести дополнительную строку 680 «Резервы под обязательственные
риски».
УДК 334.7
Ковальчук Ю.М., ст. гр. ЕП-41,
Пушкарчук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Інтелектуальний капітал на сьогодні є домінуючим фактором
економічного розвитку на макро- і мікрорівнях. Питанню
інтелектуального капіталу приділяли увагу зарубіжні і вітчизняні
вчені, зокрема, Г.Берг, Л.Едвінсон, В.Іноземцев, Б.Леонтьєв, М.Львов,
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М.Мелоун, Т.Стюарт та інші. Під інтелектуальним капіталом
підприємства розуміється капітал, створений людським чи машинним
інтелектом та представлений інтелектуальними ресурсами та їх
резервами, що у процесі використання формують інтелектуальний
продукт. Він є складовим елементом гудвілу підприємства. Зачасту
вартість гудвілу ототожнюється з вартістю інтелектуального капіталу
підприємства та зростає у процесі його відтворення.
Інтелектуальний капітал підприємства формують такі складові:
інтелектуальна власність, людський капітал, структурний капітал та
споживчий капітал. Інтелектуальна власність розглядається як будьякий творчий витвір або винахід, майно, що не сприймається на дотик
і може бути захищене правом інтелектуальної власності [1]. Людський
капітал можна визначити, як сформований або розвинений у
результаті інвестицій і накопичений людьми (людиною) певний запас
здоров‘я, знань, навичок, здібностей, мотивацій та інших
продуктивних якостей, який цілеспрямовано використовується в тій чи
іншій сфері економічної діяльності, сприяє зростанню продуктивності
праці й завдяки цьому впливає на зростання доходів (заробітків) його
власника [2]. Структурний капітал є формою організаційної здатності
підприємства відповідати вимогам ринку, можливості їх використання
знову для створення нових цінностей. Споживчий капітал з
урахуванням ділової репутації та зв‘язків зі споживачами можна
охарактеризувати як певний рівень проникнення, розповсюдженість,
постійність, певність того, що споживачі й надалі віддаватимуть
перевагу даному підприємству [1].
На сучасному етапі розвитку економіки місце і роль, що
відводиться інтелектуальному капіталу підприємства досить важливе і
полягає у впливі складових його елементів на економічні результати
та формування економічних цінностей підприємства. Зокрема, серед
таких цінностей виділяють: підвищення ефективності використання
ресурсів підприємства; сприяння зростанню ринкової вартості
підприємства; оптимізація структури змінних та постійних витрат;
розвиток інноваційного потенціалу; нарощення конкурентних переваг
підприємства тощо. Визначальна роль у розвитку інтелектуального
капіталу підприємства відводиться науці, якій визначає процеси
глибокого перерозподілу економічних суб'єктів за видами економічної
діяльності, зміну технологічного способу виробництва, появу
принципово нових ринків продуктів і послуг. Роль науки у відтворенні
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інтелектуального капіталу полягає в тому, що на основі використання
принципово нових наукових принципів, ідей, відкриттів відбувається
зміна науково-технічної парадигми розвитку і перехід до нового
технологічного укладу. Існує пряма залежність між витратами на
науку та розвитком економіки.
У найбільш розвинутих країнах наука є безпосередньою
продуктивною силою. В Україні ж значна частина наявного
виробничого потенціалу не використовується, або не готова до
сприйняття науково-технічних інновацій. Більше того, вкрай
незадовільною є й ситуація з фінансуванням НДДКР. Частка
загального обсягу фінансування в Україні наукових і науковотехнічних робіт у ВВП знаходиться в межах 1%, тоді як у Швеції та
Японії цей показник складає 3%, Швейцарії – 2,9%, США – 2,7 %,
Німеччині – 2,6 % [3]. Існування такого розриву відображає проблему
невідповідності та недостатньої кількості економічних і соціальних
стимулів для розвитку науки, що є поштовхом для руйнування
наявного інтелектуального потенціалу. І загалом в Україні
спостерігається криза науки, адже невисока оплата праці наукових
працівників, нестача коштів на придбання сучасного обладнання,
несприйнятливість до впровадження результатів наукових розробок є
причинами значних втрат висококваліфікованого кадрового
потенціалу.
1. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: підручник / Л.І. Федулова. – К.: Либідь, 2006.
– 480 с.
2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник /
О.А. Грішнова. – К.: Знання, 2006. – 559 с.
3. Хаустов В.К. Система охорони інтелектуальної власності як елемент національної
інноваційної політики / В.К. Хаустов // Економічна теорія. – 2009. – № 1. – С. 5066.
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УДК 336.233.2
Ковач С.І., к.е.н., доцент
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ПОРЯДОК СПЛАТИ І ЗВІТНОСТІ ЩОДО ЄДИНОГО ВНЕСКУ
ЧЛЕНАМИ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Відповідно до частини 1 ст. 3 Закону України від 19 червня 2003
року № 973-IV "Про фермерське господарство" (далі - Закон № 973),
членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх
батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї, родичі, які
об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства,
визнають і дотримуються положень Статуту фермерського
господарства. Членами фермерського господарства не можуть бути
особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом). [1]
Винагорода за працю членів фермерського господарства - це
визначений дохід (прибуток), який розподіляється між членами
господарства пропорційно трудовому внеску кожного з них (п. 7.12
Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського
обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджених
наказом Міністерства аграрної політики від 02.07.2001 № 189) [2].
Згідно із нормами частини 2 ст. 34 Закону № 973 фермерське
господарство у встановленому законом порядку реєструється як
платник єдиного внеску у органах доходів і зборів [1].
Статтею 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" (далі - Закон № 2464), членів фермерських та
особистих селянських господарств до переліку платників єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі ЄСВ) не віднесено. Разом з тим, згідно із частиною 1 ст. 10 Закону №
2464 члени фермерського господарства, особистого селянського
господарства мають право на добровільну сплату ЄСВ у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне
страхування. [3]
Особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим
договором
(контрактом),
підлягають
загальнообов'язковому
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державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню в
порядку, встановленому законом (частина 1 ст. 34 Закону № 973) [1].
Таким чином, оскільки членів фермерських та особистих
селянських господарств не віднесено до категорії платників ЄСВ, то
на суму виплаченої їм винагороди фермерські та особисті селянські
господарства не нараховують та не утримують ЄСВ. При цьому ЄСВ
нараховується та утримується на суму оплати праці найманих
працівників, з якими фермерські та особисті селянські господарства
заключили трудові договори (контракти).
Форми та строки подання страхувальниками звітності
передбачено Порядком формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, що затверджений наказом
Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454 (далі - Порядок 454) [4].
Страхувальники - члени фермерського господарства, які беруть
добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування, формують та подають самі за себе Звіт про
суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну
участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і
зборів за формою № Д6 (річна) протягом 30 календарних днів після
закінчення строків дії договору (п. 3.5 розділу III Порядку 454) [4].
Звіт подається за формою згідно табл. 1 додатка 6 "Відомості про суми
добровільних внесків, передбачених договором про добровільну
участь, які підлягають сплаті" до Порядку 454 [4].
Звітним періодом є тривалість дії договору, а якщо договором
про добровільну участь передбачено одноразову сплату особою
єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому
числі з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), - період, за який
одноразово сплачено єдиний внесок за попередні періоди.
Отже, члени фермерського господарства не є платниками
єдиного внеску, але при цьому мають право на добровільну сплату
ЄСВ на підставі укладених договорів про добровільну участь, про що
мають звітуватись у встановлені терміни.
1. Закону України від 19 червня 2003 року № 973-IV "Про фермерське господарство"
(зі змінами та доповненнями).
2. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в
селянських (фермерських) господарствах, затв. наказом Міністерства аграрної
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політики від 02.07.2001 № 189.
3. Закон України від 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування",
4. Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затв.
наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454.

УДК 330.524
Козак О.Р., ст. гр. Оа-12 сп,
Жидовська Н.М., к.е.н., доцент
Львівський національний аграрний університет
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ЗАСАДИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ
Для економіки будь-якої країни, важливою проблемою є
дослідження сутності, джерел розвитку та використання економічного
потенціалу країни. Насамперед, це пов‘язано з тим, що економічний
потенціал виступає тією основою, на якій базуються розробки
майбутніх тенденцій в економіці, визначення пріоритетних напрямів
тощо. З огляду на це дослідження економічного потенціалу України та
його використання є актуальним.
Сьогоднішній стан економіки України характеризується значним
руйнуванням економічного потенціалу та його основних елементів.
Відсутність
належної
соціальної
політики,
нераціональне
використання
природних
ресурсів,
недосконала
політика
використання економічного потенціалу виступають основними
чинниками поглиблення економічної кризи в Україні [2].
Проблеми
формування
та
ефективності
використання
економічного потенціалу досліджували в своїх роботах провідні
вітчизняні вчені, як: Абалкін Л.І., Архипов В.М., Іванов М.І., Лукінов
І.І., Черніков Д.А. та інші. Однак проблеми формування економічного
потенціалу та оцінка його ефективності залишаються недостатньо
дослідженими, зокрема у галузевому аспекті.
Роль кожної держави в сучасному світі визначається, насамперед,
її економічною могутністю, яка є наслідком реалізації економічного
потенціалу. Найбільш універсальними показниками, що характеризують
економічну могутність країни, є її валовий внутрішній продукт (ВВП) і
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валовий національний дохід (ВНД).
Показники ВВП і ВНД насамперед розраховуються в національній
валюті. Наприклад, валовий внутрішній продукт України (за
даними національної статистики) становив 1,475 трлн. гривень у
2013 р. проти 1,322 трлн. гривень у 2011 р.[1] Правда, ці показники
неможливо порівнювати, оскільки вони подані у фактично діючих, а
не порівняльних цінах. Тим більше вони не дають уявлення про місце
України у світовій економіці. Для міжнародних порівняльних
оцінок Світовий банк обчислює ВВП і ВНД країн світу у єдиній валюті
- міжнародних доларах.
Незважаючи на значний природний та людський потенціал,
численні міжнародні кредити, які були освоєні владою на протязі
останніх 20 років – виробничі потужності України не були
модернізовані, об'єкти промисловості набули високого ступеня
зношення, а технологічну базу оминули новітні розробки. В своїй
більшості вітчизняна продукція галузей переробки втратила
конкурентоспроможність на міжнародному ринку товарів, а широкий
внутрішній попит в значній мірі забезпечують імпортні товари.
Ситуацію могли б врятувати закордонні інвестиції, та з року в рік
Україна втрачає інвестиційну привабливість. Відповідно до
останнього звіту Index of Economic Freedom - 2014 міжнародної
організації
The
Heritage
Foundation,
індекс
інвестиційної
привабливості України має дуже низький показник (20 з 100), а це 164168 позиція з 186 держав світу.
Політична нестабільність та недоречна економічна криза
розхитали і без того не досить тверді позиції України у міжнародному
просторі. Адже вкладання капіталу, на жаль, йде не на поліпшення та
доведення до світового рівня активів, а на задоволення політичних
амбіцій. Між тим, в України є необхідні передумови не тільки для
економічного зростання, але й для економічного і соціального
процвітання [3]. Насамперед це значні людські, технологічні,
виробничі і природні ресурси: підприємливі та освічені люди нового
покоління, виробничий і науково-технічний потенціал, що послугує
стартовим майданчиком переходу до зростання, яке створює
конкурентну основу економіки.
1. Валовий внутрішній продукт за 2002-2013 рр.: [Електронний ресурс]: Державний
комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Кочкодан О. Шляхи розвитку інвестиційного потенціалу економіки
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України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/41-292-1.
3. Стан та характеристика потенціалу національної економіки, 2011 рік. [Електронний
ресурс] - Режим доступу: http://poglyad.com/students/item-17784.

УДК 332.143:330.341
Коленда Н.В., к.е.н., доцент
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
За рівнем реалізації виділяють: фактичний, який фактично
наявний та використовується для реалізації поставлених завдань
розвитку регіону на визначений момент часу; прихований – це
приховані можливості, які не використовуються на цей момент із
певних об‘єктивних чи суб‘єктивних причин, тобто резерв розвитку,
який може бути використаний тільки за правильно обраної політики,
зорієнтованої на задоволення потреб населення регіону; перспективний
– це потенціал, який може бути сформований у регіоні для реалізації
його планових завдань.
За ступенем задоволення потреб пропонуємо виділяти
егоцентричний та ендоцентричний. Егоцентричний – це соціальний
потенціал, реалізація якого спрямована в повній мірі на задоволення
потреб населення регіону. Ендоцентричний – дає можливості
задовольняти потреби як населення регіону, де формується потенціал, так
й інших і суспільства загалом.
За характером носіїв потенціалу виділяємо: когортний –
формується на основі об'єднання суб‘єктів, які мають однаковий вік та
спільну соціальну характеристику (студенти); стратифікаційний –
формується на основі об'єднання суб‘єктів одного соціального рівня;
ідеологічний – формується на основі об'єднання суб‘єктів з однаковими
ідеологічними поглядами; генетичний – формується на основі об'єднання
суб‘єктів, які пов‘язані між собою генетично; професійний – формується
на основі об'єднання суб‘єктів, які мають спільні професійні інтереси;
психологічний – формується на основі об'єднання суб‘єктів, які схожі за
темпераментами,
характерами
та
іншими
психологічними
характеристиками; конфліктний – в основі його формування лежить
об'єднання суб‘єктів, які мають спільні інтереси, що проявляються у
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протистоянні формальній владі, неформальному лідеру чи іншим групам.
За ступенем відповідності поставленій меті виділимо релевантний
та нерелевантний соціальний потенціал регіону. Релевантний потенціал –
це соціальний потенціал регіону, реалізація якого дозволить досягнути
бажаного рівня соціальної захищеності населення, забезпечить виконання
поставлених цілей і завдань. Нерелевантний – потенціал, якісний та
кількісний склад якого не відповідає умовам досягнення поставлених
цілей розвитку регіону.
За формою прояву виділено конструктивний та деструктивний
соціальний потенціал регіону. При чому конструктивний соціальний
потенціал – це той, реалізація якого має конструктивний (позитивний)
ефект як для регіону так і для кожного окремого індивіда. Натомість
деструктивний соціальний потенціал може принести негативний
результат.
За формою існування пропонуємо розрізняти:
- стабільний – в основі його формування лежить тісний
взаємозв'язком його носіїв, солідарність та дружба, постійна
взаємодопомога;
- мінливий – формується на основі потенціалів соціальнопсихологічних груп, що неприязно ставляться одна до іншої та мають
своїх лідерів;
- формальний – формується у колективі, який є за своєю
сутністю формальним, у якому кожен сам по собі, контакти між його
членами відсутні, вони пов'язані чисто офіційними відносинами.
За якісним складом виділяємо: стихійний та збалансований
соціальний потенціал регіону. Стихійний соціальний потенціал
відповідає рівню формування індивідуально-комунікативних зв‘язків,
тобто це обмін досвідом, знаннями, інформацією на рівні соціальної
дії, соціального контакту, взаємодії, соціального зв'язку. Зв‘язки
мають випадковий, несистематичний характер і формуються у
масштабах малих соціальних груп.
Збалансований соціальний потенціал відповідає рівню
формування інформаційно-соціальної мережі регіону, тобто це обмін
досвідом, знаннями, інформацією на рівні розвинених соціальних
відносин та соціальних мереж, зв‘язки носять стабільний,
систематичний характер і здійснюється за допомогою соціальних
мереж.
За рівнем сталості пропонуємо розглядати: динамічний, умовно
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динамічний та статичний. Динамічний соціальний потенціал регіону
досить швидко може змінити свої якісні та кількісні характеристики за
умови правильно обраної політики. Умовно динамічний соціальний
потенціал регіону характеризується нижчим рівнем адаптації до зміни
умов політики, нижчим рівнем довіри між неформальними групами,
розпорошеністю цілей кожної групи. Статистичний соціальний
потенціал практично не змінює своїх характеристик при будь-яких
змінах політики.
УДК 658
Королюк В.М., ст. гр. 367 «Д»,
Михалевич С.Г., к.е.н., доцент
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького національного технічного університету
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДЛЯ
НАЛЕЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
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 із цим у нього виникає дебіторська заборгованість.
Так як дебіторська заборгованість відображає борг перед
підприємством то актуальним є її класифікація для належної
організації обліку.
Дебіторська
заборгованість
у бухгалтерському обліку
класифікується в залежності від: термінів її погашення, ймовірності її
погашення, оцінки відображення її в балансі.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги визначається активом одночасно з визнанням доходу
від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за
первісною вартістю. У разі відстрочення платежу за продукцію,
товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між
справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною
сумою грошових коштів або їх еквівалентів, що підлягають
отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця
визначається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами
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(процентами) у періоді її нарахування.
Довгострокова дебіторська заборгованість це сума, яка не
виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена
після дванадцяти місяців з дати балансу.
Крім того, дебіторська заборгованість поділяється на:
- безнадійну;
- сумнівну;
- дійсну.
Залежно від виникнення дебіторська заборгованість поділяється
на:
- дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги;
- векселі отримані;
- дебіторську заборгованість за розрахунками;
- іншу поточну дебіторську заборгованість.
Традиційна класифікація дебіторської заборгованості передбачає
її розподіл за правовим критерієм на строкову або прострочену. До
строкової відноситься дебіторська заборгованість, строк погашення
якої ще не настав або становить менше одного місяця і яка пов‘язана з
нормальними строками розрахунків, визначеними в угодах.
Прострочена – це заборгованість з порушенням договірних термінів,
або заборгованість, що пов‘язана з помилками в оформленні
розрахункових документів.
Варто зауважити, що підприємство може самостійно обрати
ознаку класифікації. Так, доцільним є поділ дебіторської
заборгованості за ступенем дотримання фінансової дисципліни на
допустиму та невиправдану(виникає внаслідок недоліків у діяльності
підприємства, наприклад, при виявленні недостач, розкрадань
товарно-матеріальних цінностей і коштів). Поділ дебіторської заборгованості на ці два види дає можливість простежити порушення
фінансово-розрахункової дисципліни і виявити: неякісну роботу
контрагента — відсутність коштів у покупця, незадовільну
організацію роботи його бухгалтерії; неякісну роботу підприємствапостачальника — порушення договорів поставки.
Чинним планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено
поділ дебіторської заборгованості на заборгованість вітчизняних та
іноземних постачальників. Однак для правильної оцінки фінансового
стану підприємства необхідно здійснювати деталізований аналітичний
облік дебіторської заборгованості, що стало можливим при
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запровадженні комп'ютеризованого обліку. Саме останній дасть змогу
правильно оцінити фінансовий стан і стати базою для ефективного
управління дебіторською заборгованістю.
Отже, дебіторська заборгованість може класифікуватися за
різними ознаками. Однак, при наявності різних класифікаційних
ознак, дебіторська заборгованість найчастіше класифікується за
однією певною ознакою в межах рахунків відповідно до Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і
господарських операцій підприємств і організацій. Це зумовлено тим,
що облік в Україні чітко регламентований, на відміну від країн із
ринковою економікою, де рішення про порядок розміщення різних
видів дебіторської заборгованості в балансі та ступінь деталізації цих
статей приймає фірма, а тому у кожної з них склад і структура
дебіторської заборгованості в балансі можуть бути різними.
УДК 657
Коротаев С.Л., д.э.н., доцент
Белорусский государственный экономический университет
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Современные условия хозяйствования для ряда стран бывшего
СССР, в частности России, Беларуси, Украины, Казахстана,
характеризуются системной инфляцией и падением курса
национальной валюты. К сожалению, данные факторы не учитываются
при формировании финансовой отчетности организаций, оценке
результатов их деятельности, что приводят к неадекватным
управленческим решениям – как на уровне государства, так и
конкретных организаций.
В этой связи показателен опыт Беларуси, пережившей в 2011
году экономический кризис, свидетельством которого явилась высокая
годовая инфляция (108,7 %), 2-х этапная разовая девальвация
национальной валюты (189 %) и почти двукратное падение заработной
платы. В декабре 2011 года крупнейшие мировые аудиторские
компании - PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG признали экономику Беларуси гиперинфляционной.
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Искажение результативности работы организаций в условиях
экономического кризиса было обусловлено, в частности, тем, что в
затраты организаций списывались сырье и материалы, приобретенные
по докризисным (более низким) ценам. Это создавало видимость
эффективной работы, в то время как за средства от реализации
продукции предприятия не могли приобрести сырье и материалы по
уже новым (более высоким) ценам. Как результат, затраты на
производство оказывались заниженными, а прибыль – необоснованно
завышенной, что приводило к необходимости уплачивать налог на
прибыль при фактическом ее отсутствии и, соответственно,
использовать на это собственные источники организации. При этом у
предприятий-импортеров в связи с падением курса национальной
валюты резко росла затратная часть, у предприятий-экспортеров –
доходная часть.
С учетом устойчивого дефицита валюты была введена
множественность курсов и, соответственно, был ограничен доступ к
покупке валюты по более низкому официальному курсу. В этой связи
многие организации, как правило, негосударственные, были
вынуждены приобретать валюту по более высокому рыночному курсу,
что приводило к резкому росту их затрат и ухудшению финансового
состояния по сравнению с теми, кто имел доступ к более «дешевой»
валюте.
В силу превалирования импорта над экспортом, характерного
для Беларуси в целом, у субъектов хозяйствования в связи с
переоценкой валюты и валютных задолженностей резко возросла (в
белорусских рублях) валютная кредиторская задолженность, курсовые
разницы по которой подлежали списанию в уменьшение финансовых
результатов.
В целях недопущения ухудшения отчетности организаций
специальным постановлением субъектам хозяйствования разрешили
относить курсовые разницы, образующиеся при переоценке
имущества и обязательств в валюте, на доходы (расходы) будущих
периодов (с последующим их списанием на внереализационные
доходы (расходы), учитываемые при налогообложении, но не позднее
31.12.2014 г.).
К сожалению, введенный порядок не затронул суммы
переоценки валюты на счетах организаций на момент девальвации,
что - в силу включения таких сумм во внереализационный доход
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непосредственно на момент переоценки - привело к необходимости
уплаты с них налога на прибыль. Лишь в феврале 2012 года курсовые
разницы, образовавшиеся в 2011 году при переоценке валюты на
счетах, разрешили относить на доходы будущих периодов с
последующим
списанием
на
внереализационные
доходы,
учитываемые при налогообложении. Это решение несколько
улучшило финансовое положение предприятий, однако такое
улучшение является временным, поскольку речь в данном случае идет
об отсрочке от уплаты налога, а не об его отмене.
Очевидно, что применение нормативных актов по бухгалтерскому
учету и налогообложению, не учитывающих инфляционные и
девальвационные процессы, ведет к существенному искажению
финансовой отчетности коммерческих организаций, что, во-первых, не
дает возможности принимать адекватные управленческие решения и, вовторых, вводит в заблуждение пользователей финансовой отчетности.
Полагаем, что при высоком уровне инфляции, а также при
значительной девальвации национальной валюты должны применяться
такие механизмы переоценки и налогообложения сумм переоценки
валютных активов и обязательств, которые бы позволяли, с одной
стороны, сохранять оборотные средства предприятий за счет уменьшения
платежей в бюджет с сумм переоценки, с другой – обеспечивать
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. В
качестве одной из таких мер могла бы в условиях гиперинфляции стать
отмена от обложения налогом на прибыль сумм переоценки валюты на
счетах, а также сумм переоценки валютных задолженностей покупателей
и заказчиков.
УДК 657.22
Котова М. С., гр. ОА-10,
Приходько Н.І.
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗАПАСІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Станом на сьогоднішній день аудиторська діяльність в Україні
не достатньо розвинута. Аудит проводитсьс тільки в обов‘язковому
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порядку, тобто на засадах нормативно-правового регламентування.
Він проводиться банками, акціонерними товариствами страховими
компаніями тощо. проведення аудиту відбувається на загальних
умовах, тобто проводиться перевірка фінансового стану та звітності
взагалом. Пріорітетним напрямком розвитку повинен стати аудит
окремих елементів діяльності, процсів чи напрямів, що притаманні
тим чи іншим підприємствам. Так, наприклад, аудит виробничих
запасів повинен бути притаманним для виробничих підприємств,
товарних запасів – для торгівельних тощо. Це дасть змого знизити
вартість проведення аудиту, зменшити обсяг перевірки, та збільшити
попит на послуги аудиторів та аудиторських фірм.
В умовах розвитку інформаційних технологій особливого
значення набуває автоматизація аудиту. Діюча практика проведення
перевірок показує, що вдало підібране програмне забезпечення
дозволяє суттєво скоротити витрати і час на проведення аудиту.
Ринок аудиторського програмного забезпечення в Україні тільки
починає розвиватися. Серед спеціалізованого аудиторського
програмного забезпечення, яке становить завершені програмні
продукти для продажу, можна назвати лише декілька таких продуктів,
а сааме:
- програмний продукт "Асистент Аудитора" (розробник фірма
"Сервіс-аудит");
- програмний продукт "Помощник аудитора" (фірма "Гольдбергаудит");
- програмний продукт Abacus Professional, програмний комплекс
"ЭкспрессАудит: ПРОФ";
- програмний продукт "IT Audit: Аудитор" (КСБ "МастерСофт").
Ці програми були розроблені не в Україні, але мають певні
адаптаційні версії що можуть застосовуватись вітчизняними
підприємствами. Стан впровадження сучасних технологій в аудит в
Україні значно гірший, ніж у розвинених країнах (наприклад, на
російському ринку програмних продуктів з аудиту вже існують до
десяти розробок).
Хоча ніяке програмне забезпечення і не замінить самого
аудитора, використовувати можливості спеціалізованого програмного
забезпечення не тільки можна, але й просто необхідно.
Автоматизація
аудиторської
діяльності
є
одним
із
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перспективних напрямків розробки сучасних технологій аудиту і є
особливо актуальним для проведення аудиту запасів. Адже
застосування комп‘ютерних обробок, баз даних і спеціалізованого
програмного забезпечення дає можливість збільшити об‘єм вибірки
при перевірці стану обліку запасів і, як наслідок, підвищити рівень
надійності і достовірності аудиторського висновку.
Аудиторська перевірка операцій з виробничими запасами
включає дослідження стану складського господарства та збереження
запасів, нормування витрачання, оприбуткування, правильності оцінки
купованих матеріальних цінностей, використання запасів на
виробництв.
Перевірка обліку автоматизованими методами дає можливість
підвищити якість аудиторських послуг, достовірно оцінити стан
внутрішнього контролю, рівень аудиторського ризику та суттєвість
помилок.
Також автоматизація процесу аудиту призведе до уніфікації та
стандартизації аудиторських документів, адже програми, що будуть
використовуватись аудиторами повинні будуть передбачати певний
перелік документів, вимоги до їх заповнення та складання звітів на їх
основі.
Застосування
якісного
програмного
забезпечення
дає
можливість зменшити витрати часу та коштів на проведення аудиту, а
відтак, здешевити ці процедури для замовників, якісно спланувати
роботу аудиторів, підвищити їх конкурентоспроможність і загальний
попит на аудиторські послуги в Україні.
УДК 657.421.3(476)
Кривицкая К.В., к.э.н.
УО «Белорусский государственный экономический университет»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫВАЕМОЙ
В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, О
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АНАЛИЗА
Проведенный анализ имеющихся в Республике Беларусь форм
бухгалтерской
отчетности,
раскрывающих
информацию
об
имеющихся в организации нематериальных активах, представленных
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селекционными достижениями, финансовых результатах, полученных
от их использования, показал их недостаточность в качестве
информационной базы для проведения анализа эффективности их
использования. Следовательно, возникает объективная необходимость
в совершенствовании имеющихся форм бухгалтерской отчетности с
целью повышения их информационного потенциала. Информационная
база, формируемая в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности,
должна содержать необходимые данные, на основании которых
становится возможным не только проанализировать наличие и состав
селекционных активов, эффективность их использования, но также
осуществить прогноз величины ожидаемых доходов, денежных
потоков и т.д.
Целью детализации информации, раскрываемой в формах
бухгалтерской отчетности о селекционных достижениях, является
обеспечение руководства организации полной, оперативной и
достоверной информацией о наличии и результатах их использования
по каждому их виду с целью проведения анализа и принятия
управленческих решений. Имеющаяся система бухгалтерского учета и
отчетности в настоящее время не может предоставить информацию о
селекционных активах, в том числе предоставленных в пользование и
финансовом результате, полученном от их использования.
Предложено структурно расширить содержание примечаний к
отчетности с целью формирования и необходимой информационной
базы о селекционных достижениях для целей проведения анализа
эффективности их использования и раскрывать следующую
информацию:
— о величине селекционных активов, имеющихся в
организации, по видам с указанием отдельно их величины в
зависимости от направления их использования (в собственной
деятельности, предоставление и (или) получение в пользование);
— о величине финансового результата, полученного от их
использования (раздельно по каждому из направления использования);
—о
потенциальных
направлениях
использования
и
прогнозируемой величине экономической выгоды;
— о величине селекционных активов, которые были получены
организацией самостоятельно;
— об объеме затрат, необходимых для поддержания их в
актуальном состоянии (сохранение или поддержание юридических
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прав на актив, или увеличение его доходности);
— о величине выручки от реализации продукции, работ, услуг,
произведенных с использованием селекционных достижений;
— о доходах и расходах от операций по предоставлению в
пользование или уступке прав на селекционные достижения;
— о количестве и сроках заключенных договоров на
предоставление селекционных достижений в пользование, а также
размере паушального платежа и роялти.
Дополнительное раскрытие в примечаниях к отчетности
указанного объема информации обеспечит детализацию показателей о
селекционных достижениях, отдельное отражение их величины,
предоставленных в пользование по договорам, доходов и расходов,
полученных от операций с данными активами, что позволит
сформировать необходимую информационную базу для проведения
экономического анализа селекционных достижений и эффективности
их использования.

УДК 339
Купира М.І. аспірант кафедри фінансів
Луцький національний технічний університет
ДО ПИТАННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ
ДЕПРЕСИВНОГО РЕГІОНУ
Проблематика
процесів
виникнення,
продовження
та
припинення територіальних депресій є однією з найактуальніших у
економіці. Вона досліджується на рівні глобальної економічної
системи, економіки континенту, країни та регіону у межах однієї
держави [1, с. 219].
Так, в Україні термін «депресивні регіони», як категорія
наукового пошуку та об‘єкт регіональної політики, набув поширення в
країні лише в середині 90-х рр. ХХ ст. Наукові дискусії, що останнім
часом точаться довкола проблематики депресивності регіонів,
засвідчили різноманітні точки зору, пов‘язані, насамперед, із різним
тлумаченням її основних термінів і понять. У зв‘язку з цим ще не
вироблено однозначного трактування даної категорії, а понятійнотермінологічна система потребує подальших наукових уточнень і
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корегувань [2, с. 196].
Розглянемо підходи до визначення сутності та типів регіонів,
розвиток яких є незадовільним. Багатоваріантність тлумачень та
класифікаційних ознак територій з незадовільним рівнем розвитку
свідчить про складність регіональних процесів та явищ, а також
неоднозначність їх зв‘язків.
Слід підкреслити відносність рівня показників, який
характеризує спад економіки регіону, тому що для об‘єктивної оцінки
глибини регіональної депресії необхідно здійснювати порівняння у
межах глобальної економіки. Наприклад, у межах Європи територія
України вважається однією з найбільш депресивних на основі
порівняння базових показників соціально-економічного розвитку
європейських та українських регіонів [2, с. 195].
За дослідженнями М.О. Барановського депресивні регіони – це
регіони циклічної депресії, яка виникає внаслідок економічних циклів,
а негативна динаміка їх соціально-економічного розвитку
характеризується системністю, тривалістю, комплексністю, гостротою,
багатьма аспектами, масштабністю, динамічністю [1].
Ф.Заставний, Я.Шевчук [3] депресивний регіон розглядає як
територію, де виявлено ознаки стагнації економіки, погіршення
демографічної ситуації, зниження рівня життя населення.
Заслуговують на увагу дослідження М.В. Гончаренко, яка
зазначила, що терміном «депресивні регіони» позначається визначена
стадія розвитку регіонів, коли на конкретній території складається
ситуація, яка характеризується різким спадом виробництва,
зростанням безробіття, зниженням рівня життя населення і при якій
регіон втрачає інвестиційну привабливість [4]
О.Вітер, Р.Дацків, М.Дацишин [5] розглядають депресивний
регіон як регіон, де соціально-економічний занепад обумовлений
економічними факторами. Цей занепад є тривалим і його подолання
не можливе за рахунок внутрішніх ресурсів території.
Підсумовуючи вищевикладене можна сформувати вимоги до
визначення поняття депресивний регіон, тобто: категорія повинна
пов‘язуватися з рівнем регіонального управління, характеризувати
глибинні причини депресії, відокремлювати внутрішні і зовнішні
чинники регіональної депресії та відображати системний ефект
регіональної депресії як явища.
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ЗАКОНИ ГРОШЕЙ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ
ГРАМОТНОСТІ
На сьогодні в середньому лише 10% населення України є
фінансово грамотними, решта, не знаючи законів грошей і не вміючи
керувати фінансами, часто балансують між злиднями та бідністю.
Досить вагомою причиною фінансової безграмотності населення
є незнання та недотримання 10 законів грошей: 1) закон збереження,
який можна сформулювати однією фразою: «спершу заплати собі».
Його суть полягає в тому, що кожен день, або в день отримання
доходів потрібно відкладати 10% від їх загального обсягу; 2) закон
схоронності – суть, якого полягає в відображенні того, скільки людина
змогла нажити за період зайнятості трудовою діяльністю, тобто
зберегти грошей з усіх тих, які вона заробила. Згідно цього закону
можна визначити «скільки коштує кожна людина»; 3) закон капіталу –
суть якого полягає в доцільності створення резервних коштів, які
необхідні для покриття можливих втрат під час спадів в економіці, або
в разі різноманітних життєвих форс-мажорних ситуацій. Таким
капіталом можуть бути золото, нерухомість, фінансові ресурси, тобто
все те, що може приносити пасивний дохід; 4) закон далекозорості –
суть якого полягає в тому, що приймаючи рішення зараз, потрібно
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приймати до уваги фактор часу та оцінювати ситуацію у
довгостроковій перспективі. Інакше кажучи, цей закон полягає у
прийнятті рішень з врахуванням можливих позитивних чи негативних
зрушень в майбутньому; 5) закон «трьох ніг» – суть якого полягає в
необхідності побудови фінансового плану з врахуванням трьох
важливих факторів: збереження, страхування та інвестування.
Збереження як депозит в банку (до 6 місяців), страхування у вигляді
програми (наприклад, 100-150 грн в місяць на довгостроковий період
часу – 10-20 років) і інвестиції, які доступні лише при створенні і
підтримуванні перших «двох ніг». Тобто, даний закон визначає
фінансову політику та стратегію для кожної грамотної в фінансовому
плані людини; 6) закон складного відсотка – «8 чудо світу за словами
Альберта Ейнштейна» – суть закону полягає в постійній капіталізації
вкладених коштів. Інакше кажучи, кожен рік, на вкладену суму,
будуть нараховуватися відсотки та гроші будуть пасивно працювати
без будь-якого втручання; 7) закон накопичення – цей закон можна
подати так: «В результаті сотень зусиль, яких не бачите, навіть, ви,
створюється найбільший капітал що веде до фінансової незалежності».
Сутність цього закону полягає в тому, що в результаті накопичення
створюється такий резерв коштів, який дозволяє жити так, як планував
не працюючи, а отримуючи пасивні доходи, і жити на тому ж рівні, на
якому жив би працюючи; 8) закон магнетизму – суть закону полягає в
тому, що чим більше грошей відкладати, накопичувати та
примножувати, тим більша їх кількість притягнеться, тобто більше
вдасться отримати в кінцевому підсумку. Коротке формулювання
цього закону таке: «Гроші притягують гроші»; 9) закон прискорення –
суть цього закону полягає у тому, що чим швидше рухатись до
фінансової незалежності, тим швидше вона рухатиметься назустріч.
Цей закон діє на основі закону Парето, що полягає у тому, що 80%
фінансового успіху настають в останніх 20% часу; 10) закон обміну –
суть закону полягає в тому, що гроші постійно мають обертатися в
часі, змінюючи свою натурально-речову форму.
Вважаємо, що кожен із цих законів є важливим і вагомим для
формування фінансової стабільності кожної людини. На жаль, на
сьогодні люди не розуміють вигоди, які несе накопичення фінансових
ресурсів та дотримання вищенаведених 10 законів грошей.
Знання і правильне використання законів відкриває ряд
перспектив: 1) грамотна в фінансовому плані людина буде приймати
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рішення радячись із фінансовим консультантом, який витрачає свій
час та знання для того, щоб фінансове становище клієнта було
стабільним; 2) фінансово грамотна людина не вірить і не піддається
фінансовим міфам (міф 1: інвестування доступне лише обраним; міф
2: для того щоб інвестувати, треба мати спеціальну освіту); 3)
фінансово грамотна людина буде звертатися до перевірених
фінансових установ в Україні, які мають тісні зв‘язки з провідними
світовими компаніями. Отже, фінансово грамотні люди більшою
мірою захищені від фінансових ризиків і непередбачуваних ситуацій,
вони відповідальніше ставляться до управління особистими
фінансами, здатні підвищувати добробут за рахунок розподілу
наявних грошових ресурсів і планування майбутніх витрат [1, с. 5].
1. Фінансова грамотність: навч. посіб. / автор. кол. ; за ред. Т.С. Смовженко. – Вид.
2-ге, випр. і доп. – К., 2013. – 311 с.
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ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
У зв‘язку з постійним розширенням ринку інформаційних
технологій постає проблема швидкості обміну інформації між
користувачами фінансової, податкової та статистичної звітності. З
цього виступає необхідність впровадження в життя суб‘єктів
підприємницької діяльності комп‘ютерних технологій в сфері
бухгалтерського обліку.
Складання звітності підприємств є завершальним етапом
облікового циклу підприємства, яка має відповідати вимогам Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
а також НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та
інших нормативно-правовим актам, що регламентують питання
формування звітності підприємства.
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З січня 2010 року в органах статистики України здійснюється
приймання електронної звітності. Звітування до органів державної
статистики в електронному вигляді здійснюється у відповідності до
Порядку подання електронної звітності до органів державної
статистики, який затверджено наказом Держкомстату від 12.01.2011 №
3 та зареєстровано у Міністерстві.
Основна мета впровадження електронної звітності - спрощення
для респондентів процедури подання податкової, статистичної та
фінансової звітності.
Серед основних переваг представлення звітності в електронному
вигляді варто виділити:
- економія робочого часу;
- заощадження коштів на придбання бланків звітності;
- оперативне відстеження змін до форм звітності;
- скорочення термінів проведення перевірки щодо правомірності
заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх
відшкодування платнику податків;
- арифметичний контроль за показниками декларацій;
- мінімізація втрат часу при поданні звітності;
- оперативність обробки отриманої інформації у податковому
органі.
Якщо говорити про сільськогосподарські підприємства, то
більшість з них ведуть ручну форму обліку, в зв‘язку із низьким або
практично відсутнім рівнем технічного забезпечення бухгалтерії.
У зв‘язку з цим можна виокремити окремі негативні фактори, які
впливають
на
впровадження
електронної
звітності
у
сільськогосподарських підприємствах, до них належать:
- соціально-психологічні фактори, звички бухгалтерів до більш
традиційного способу подання звітності, їх страх перед невідомістю
(нове програмне забезпечення, шифрування підписів і печатка
підприємства)
- небажання витрачати зайві гроші та час, або просто їх
відсутність;
- якщо при заповненні електронного формату бухгалтер
припустився помилки, які програма не змогла виявити через збої,
документ не пройде вхідний контроль в податковій. В такому випадку
бухгалтер буде змушений надсилати декларацію повторно;
- при оперативній звірці документів іноді виявляють розбіжності
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отриманих даних з тими, які були представлені через збої програмного
забезпечення. Через це доводиться дублювати всі звітні документи,
представляючи їх і в паперовому та електронному вигляді;
- також може виникнути ситуація, коли потрібно представити
примірник звітності на папері зі штампом податкової інспекції. У
цьому разі бухгалтеру все одно доведеться їхати в податкову з
паперовими примірниками.
Отже, використання електронної звітності має як позитивні, так і
негативні сторони. Якщо проаналізувати наведений перелік переваг та
недоліків надання звітності у електронній формі, то можна зробити
висновок, що головним чином електронна звітність економить час, а
основним фактором виникнення недоліків виступають можливі
технічні неполадки.
УДК 330.341.1:339.137:332.1
Лиса О.І., інженер,
ІРД НАН України
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВЕНЬ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
В умовах розвитку світової кризи та орієнтації України на
асоціацію з високо конкурентним ринком країн ЄС особливого
значення набуває підвищення конкурентоспроможності української
продукції, яке неможливо без значних змін у структурі основних
засобів підприємств, їх оновлення та модернізації.
Модернізація та розвиток промисловості неможливі без значних
капітальних інвестицій в економіку України. За останній рік Україні
вдалося дещо покращити свої позиції за показником глобального
індексу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму,
посівши 73 місце серед 144 країн порівняно із 82 місцем серед 142
країн світу роком раніше. Проте за індексом технологічного розвитку
позиція України не покращується (81 місце), її відносять до групи
транзитивних країн, які конкурують за допомогою низькотехнологічних засобів виробництва та мають низький рівень
продуктивності праці, хоча наближаються до середньотехнологічно
розвинутих країн. Маючи у цілому непогані потенційні передумови
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для інноваційного розвитку, Україна за індексом інноваційності
економіки посідає у зазначеному рейтингу 71 місце, оскільки її
економіка має низьку насиченість новітніми технологіями, а обсяг та
якість прямих іноземних інвестицій, що виступають важливим
джерелом трансферту технологій, знаходяться у вкрай незадовільному
стані [2]. Згідно методики Фонду «Ефективне управління», один з
найважливіших складових індексу конкурентоспроможності, що
обумовлює технологічну готовність регіону до модернізації
економіки, містить оцінку впровадження технологій на рівні компаній,
доступність новітніх технологій, прямі іноземні інвестиції та передачу
технологій з-за кордону, розвиток інформаційно-комп‘ютерних
технологій [1]. Існує значний зв‘язок між Індексом технологічної
готовності та Індексом конкуренто-спроможності регіону, відтак
рівень достовірності зв‘язку дорівнює близько 60% (рис. 1). Однак,
якщо у загальному індексі конкурентоспроможності показники
областей наближені до середніх показників в Україні, то за
технологічною готовністю значно відстають від загальноукраїнських
показників, що може свідчити про відставання областей регіону у
питанні доступу до новітніх технологій та їх отримання і перспективу
зниження рейтингу регіону у майбутньому.
Індекс конкурентоспроможності
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Рис. 1. Залежність між індексом конкурентоспроможності та
індексом технологічної готовності у Західному регіоні України у 2012
році
Таким чином, питання інноваційного розвитку, доступ до
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новітніх технологій як всередині країни, так і з-за кордону мають
значний вплив на конкурентоспроможність регіональної економіки.
Водночас існує несприятлива тенденція до реалізації даних заходів у
Західному регіоні України, що, своєю чергою, формує негативні
тенденції стосовно конкурентоспроможності регіону.
Отчет о конкурентоспособности регионов Украины 2012 Навстречу
экономическому росту и процветанию – К.: Фонд «Эффективное управление», 2012
– 214 с.
Павлюк А.П. та ін. Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації
економіки України. / А.П. Павлюк та ін. / К: НІСД, 2013. – 48 с.

УДК 658.15:65.011.1(477)
Лісова А. В., ст. гр. ФКмб-09-1,
Хрущ Н. А., д.е.н., професор
Хмельницький національний університет
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ
РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Врахувавши характеристики та особливості фінансової
діяльності
підприємства,
швидкозмінність
основних
умов
господарювання наразі є необхідністю удосконалення науковометодичних підходів, які застосовуються у процесі розробки
фінансової стратегії підприємства. У ході систематизації існуючих
наукових доробок зарубіжних та вітчизняних авторів встановлено, що
центральне місце належить концептуальним положенням, які є
основою загального механізму розробки та реалізації фінансової
стратегії підприємства. Формування фінансової стратегії здійснюється
поетапно. В загальному дослідники виділяють низку послідовних
етапів, серед яких: діагностування фінансових можливостей розвитку
підприємства, розробка механізму формування стратегічних
фінансових рішень та реалізація фінансової стратегії підприємства.
Як свідчать результати систематизації існуючих науковометодичних підходів, на першому етапі, у ході діагностування
стратегічних фінансових можливостей підприємства, здійснюється
аналіз конкурентного середовища в якому функціонує підприємство.
Зокрема, такий підхід викладено у працях Р. І. Акмаєвої, І. О. Бланка,
150

VІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 27 червня 2014 р.)

Л. С. Довганя, А. Т. Зуби та ін. У ході аналізу та оцінювання впливу
чинників здійснюється їх ранжування у межах сформованої системи
умов та факторів впливу зовнішнього і внутрішнього середовищ. За
результатами вимірювання встановлюється ступінь впливу на рівень
фінансового потенціалу підприємства. В процесі аналізу впливу
чинників зовнішнього середовища підприємства досліджуються
різноманітні фактори із врахування таких видів ризику як:
інноваційний, відсотковий, валютний, депозитний, податковий,
кредитний та інші. Аналіз внутрішнього середовища здійснюється за
такими напрямками: аналіз фінансового стану та оцінка фінансових
ресурсів із визначенням резервів підприємства. На основі
діагностування фінансових можливостей розвитку підприємства і
формується механізм фінансової стратегії підприємства, що
покликана, в першу чергу, забезпечувати високий рівень фінансового
потенціалу підприємства. У ході розробки фінансової стратегії
підприємства значна увага також приділяється визначенню можливих
ключових факторів успіху розвитку фінансової діяльності
підприємства, які дозволять інтегрувати в собі результати розробленої
фінансової стратегії за попередніми процесами.
Розробці механізму формуванню стратегічних фінансових
рішень приділяли увагу такі науковці: О.С. Віханський, Л.Є. Довгань,
І. Ф. Комарницький та інші. На думку цих та інших науковців,
комплекс стратегічних рішень включає такі складові як: процес
розробки місії, нормативів та вибору виду фінансової стратегії
підприємства. Одним із ключових етапів у процесі розробки
фінансової стратегії підприємства є побудова матриць. Відомими є
матричні підходи, запропоновані французькими вченими Ж. Романе та
І. Романе, російськими – Т.В. Генібергом, Н.А. Іванової та
О.В. Полякової та ін... Застосування цих методичних підходів дозволяє
створити «справжній» і майбутній бажаний образ організації.
Третій етап – реалізація фінансової стратегії підприємства
містить систему заходів щодо здійснення реалізації передбачених
результатів фінансового розвитку та контроль за виконанням
фінансової стратегії підприємства.
Отже, нами систематизовано основні риси, що притаманні
різним науково-методичним підходам, які застосовуються у процесах
розробки фінансової стратегії підприємства.
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УДК 657.432
Лобода Н.О., к.е.н.
Львівська державна фінансова академія
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТА
ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
Технологічно бухгалтерський облік як процес розпочинається з
виявлення, вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою
отримання інформації про господарські операції. Найбільш
поширеним способом відображення
даних
бухгалтерського
спостереження є документи. Більшість авторів однозначно
стверджують, що облік починається з документування, процесу
створення документа й відображення в ньому первинної інформації.
Існуюча система документообігу є складною та громіздкою внаслідок
наявності значної кількості різних видів і форм документів, повторень
окремих показників в різних документах, багатоетапності процесу
документообігу. Дослідження показали, що в процесі документування
ряд функцій обліку недостатньо реалізуються (без регулювання і
необхідного поточного контролю). Із застосуванням електронних
носіїв облікової інформації виникла проблема при оформлення копій
документів в умовах комп'ютеризації обліку, забезпечення
придатності облікової інформації для зберігання в архіві та її використання в майбутньому. В умовах повністю автоматизованого обліку
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(винятково первинного, а також фінансового обліку) як системи збору,
реєстрації, передавання та обробки інформації без участі людини
потребують уточнення питання щодо суті й ролі в обліку документа та
документування як облікового прийому.
У сучасних умовах роль комп'ютеризованого бухгалтерського
обліку значно зростає. Спосіб обробки господарських операцій при
веденні бухгалтерського обліку суттєво впливає на організаційну
структуру підприємства. Саме електронний документообіг відкриває
можливості для вдосконалення, довготривалого збереження
документів, управління електронним архівом, ураховуючи процедури
списання та знищення документів. Слід відмітити, що електронні
документи й електронний документообіг введені в дію в Україні в
законодавчому порядку. Законом України «Про електронні документи
й електронний документообіг» від 22 травня 2003 року регулюються
організаційно-правові основи використання електронних документів у
всіх сферах економіки. Електронний документ може бути створений,
переданий, збережений і перетворений електронними засобами у
візуальну форму. Візуальною формою подання електронного
документа є відображення даних, які він містить, електронними
засобами або на папері у формі, придатній для сприймання його змісту
людиною (стаття 5 Закону «Про електронні документи й електронний
документообіг»). Окремі закони передбачають різні терміни
зберігання для специфічних галузевих документів. Тому підприємства
повинні розробляти керівні принципи електронного документообігу і
забезпечити процедуру зберігання електронної інформації, де
зазначити мінімальний і максимальний період її зберігання. До
електронного документообігу висуваються основні вимоги, а саме:
інформація, що міститься в електронних документах, має бути доступною (легко читається й інтерпретується) для її подальшого
використання (для цього необхідно мати відповідне програмне забезпечення); повинна бути забезпечена можливість відновлення
електронного документа в тому форматі, в якому він був створений,
надісланий або отриманий; за потреби слід зберігати інформацію, що
дає змогу встановити дату і час надсилання або отримання, походження або призначення електронного документа (необхідно
контролювати чи копіював хтось електронний документ, змінював
данні, роздруковував на принтері тощо). Усе це можливо тільки в
системі управління, побудованій на основі цілком електронного
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документообігу. Потреба в ефективному керуванні електронними
документами привела до створення систем електронного
документообігу (СЕД). Головне призначення СЕД - це організація
збереження електронних документів, а також роботи з ними (зокрема,
їх пошуку як за атрибутами, так і за змістом). У СЕД мають
автоматично відслідковуватися зміни в документах, терміни
виконання документів, рух документів, а також контролюватися всі
їхні версії і підверсії.
Отже, можна зробити висновок, що ефективність роботи
бухгалтера на підприємстві суттєво підвищується завдяки засобам
автоматизації, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні
бази даних про наслідки господарської діяльності та використовувати
їх для формування редагування і друку вихідних документів,
квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати інформаційні
послуги ланкам управління щодо ефективності роботи.
УДК 351.811.11: 656.078
Лупак Р. Л., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У
СФЕРІ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Необхідною умовою розвитку регіональної економіки є
розвинена дорожньо-транспортна інфраструктура, рівень якої
недостатній та потребує покращення. Так, залишаються проблеми із
(1) ефективністю використання автобусних станцій та кінцевих
зупинок руху автобусного пасажирського транспорту, (2) розбудовою і
оновленням об‘єктів придорожнього сервісу європейського типу для
подорожуючих та автотранспортних засобів на автошляхах місцевого
значення та облаштування зупинок автобусного транспорту на
території віддалених сільських населених пунктів, (3) якістю дорожніх
робіт з ремонту, будівництва та ліквідації ямковості на автошляхах
загального користування місцевого значення, (4) ефективністю
системи державного управління автомобільними дорогами, (5)
проведення атестацій автостанцій, (6) розгалуження системи
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транспортно-логістичних
центрів,
(7)
продуктивністю
асфальтобетонних
заводів,
(8)
фінансового
контролю
за
використанням державних коштів, призначених на ремонт та
утримання автомобільних доріг, розвиток дорожньо-транспортної
інфраструктури та ін.
Враховуючи загальну сукупність проблем та перешкод розвитку
дорожньо-транспортної інфраструктури є підстави стверджувати, що
напрямами удосконалення державної політики у цій сфері є:
- проведення інвентаризації діючих автостанцій та виявлення
на її основі необхідності будівництва нових чи реконструкція діючих
передусім з метою відновлення ролі автостанцій в організації процесу
пасажирських перевезень та його подальшої модернізації
(удосконалення і розвитку диспетчеризації, первинного контролю,
обліку, продажу квитків, надання супутніх послуг тощо);
- поступове впровадження автоматизованої системи продажу
квитків з використанням інтернет-технологій, запровадження
практики формування баз даних пасажиропотоків, єдиної
інформаційної системи управління транспортним обслуговуванням
пасажирів та автоматизованої системи контролю за рухом
автобусного транспорту на маршрутах з використанням засобів
GPS, що забезпечить зменшення зловживань перевізниками щодо
руху, кількості рейсів і автобусів;
- запровадження практики планування створення об’єктів
інфраструктури дорожніх об’єктів, які необхідно створити на
автошляхах віддалених територій та розробка механізмів (передусім
через державно-приватне партнерство) залучення на ці цілі коштів
інвесторів;
- створення стимулів (економічних та організаційних) для
автоперевізників
щодо
розвитку
дорожньо-транспортної
інфраструктури та її об‘єктів;
- ухвалення регіональної програми розвитку автомобільних доріг
місцевого значення, де буде передбачено створення спільних фондів
розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури регіону за участі
представників органів виконавчої влади, бізнесу, місцевого
самоврядування, громадських організацій та розробка програмних
документів для надання концесій місцевим суб’єктам бізнесу на
будівництво й експлуатацію автомобільних доріг як результату
спрощення бюрократичних процедур при отриманні необхідних
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дозволів;
створення
транспортно-будівельних
кластерів
на
субрегіональному рівні з метою активізації логістичних потоків,
розбудови і модернізації транспортно-складської та інформаційної
інфраструктури дорожнього господарства, забезпечення подальшого
інтегрування місцевої дорожньо-транспортної мережі у національну та
міжнародні транспортні системи;
- впровадження нових стандартів та кваліфікаційних умов при
проведенні тендерів на ремонт, інженерне і архітектурне
облаштування автомобільних доріг з метою забезпечення прозорості
проведення конкурсів, визначення можливостей підприємств та їх
цінової політики;
- формування баз даних сумлінних підприємств – будівельномонтажних, транспортних, обслуговуючих дорожньо-транспортну
інфраструктуру за для їх підтримки, залучення до прийняття
управлінських рішень, участі в тендерах на роботи в межах
додержання замовлення з розвитку дорожньої інфраструктури
периферійних територій;
- ініціювання перед відомчими та державними органами влади
реалізації пілотних проектів у сфері реформування існуючої системи
управління автомобільних доріг на периферійних територіях.
УДК 657
Максимів Ю.В., к.е.н.
ДВНЗ ―Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника‖
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ
ВІДХОДІВ ЯК ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
У кризових умовах господарювання все більш очевидною стає
необхідність раціонального використання матеріальних ресурсів шляхом
максимальної переробки виробничих відходів як вторинної сировини. При
цьому облік виробничих відходів є необхідною передумовою до
здійснення ресурсозбереження як фактора підвищення ефективності

діяльності підприємств.
Вирішенню проблем методики обліку виробничих відходів
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присвятили свої праці як українські, так і зарубіжні вчені та практики:
Л. Васильєва, З. Гуцайлюк, І. Замула, А. Захаров, М. Пушкар, А. Трусов,
О. Чечета та ін. Проте і сьогодні наявні невирішені проблеми, що свідчить
про необхідність подальших досліджень.
Стрімкий розвиток технологій дає можливість підприємствам
багатьох
галузей
промисловості
(наприклад,
деревообробним,
сільськогосподарським тощо) здійснювати ефективну переробку відходів
як вторинної сировини. Тому вважаю за доцільне розглянути такий
важливий аспект обліку виробничих відходів як їх відображення на
рахунках бухгалтерського обліку.
Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов‘язань та господарських операцій підприємств і організацій (далі –
План рахунків) [1] для узагальнення інформації про наявність та рух
відходів виробництва (обрубків, обрізків, стружки тощо) призначено
субрахунок 209 ―Інші матеріали‖. На цьому ж субрахунку передбачено
обліковувати бланки суворого обліку, невиправний брак; металобрухт,
зношені шини тощо. Доцільно зауважити, що всі ці матеріали суттєво
відрізняються за економічним змістом. Ураховуючи важливість
використання відходів виробництва як вторинної сировини для економіки
країни, вважаємо за необхідне розмежувати їх від ―інших матеріалів‖ у
системі рахунків бухгалтерського обліку.
Для суб‘єктів господарювання, які інтенсифікують свою діяльність
шляхом переробки виробничих відходів як вторинної сировини,
використання рахунку 209 ―Інші матеріали‖ є необґрунтованим, оскільки
не відповідає вимогам щодо формування достовірної інформації,
необхідної для управління виробничим процесом. Це пояснюється тим, що
на зазначеному рахунку доцільно обліковувати тільки відходи споживання,
які не можуть бути використані як вторинна сировина для виробництва
продукції.
Проаналізуємо окремі підходи до обліку відходів, які розглядаються
вченими-економістами та висвітлюються у нормативно-правових актах. У
п. 329 Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції
(робіт, послуг) у промисловості № 373 [2, с. 155] рекомендовано вартість
списаних із витрат на виробництво і зданих на склад відходів відносити на
відповідний балансовий рахунок з обліку матеріальних ресурсів. Згідно з
таким підходом деякі економісти, зокрема такі, як С. Михалевич [3, c. 172],
О. Сайко [4, с. 153], О. Руденко [5, с. 3], О. Приймачок [6, с. 11],
рекомендують здійснювати облік відходів виробництва шляхом відкриття
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відповідних (залежно від потреб певної галузі) субрахунків третього
порядку до субрахунку 201 ―Сировина й матеріали‖. Однак ведення обліку
відходів на одних субрахунках разом з повноцінними матеріалами створює
можливість у результаті безгосподарності чи в конкретних цілях включати
в число відходів повноцінні матеріали [7 , c. 191].
Ми поділяємо позицію тих учених і практиків (зокрема, це
З Гуцайлюк [8, с. 11], Л. Васильєва, Т. Булдаєва [9, с. 36], О. Чечета [10, с.
100], А. Трусов [11, с. 224], М. Пушкар [12, с. 153] тощо), які вважають
слушним для обліку відходів виробництва використовувати окремий
синтетичний рахунок, що буде сприяти поліпшенню процесу управління
ними.
Отже, інформація щодо видів та якісних характеристик, утворених на
певному підприємстві відходів придатних до вторинної переробки,
повинна бути узагальнена в системі рахунків. На нашу думку, з цією метою
доцільно використовувати синтетичний рахунок 29 ―Відходи як вторинна
сировина‖, що дозволить отримувати необхідну інформацію для
управління виробничими відходами. Уведення такого рахунку також
сприятиме точнішому, обґрунтованішому визначенню собівартості
продукції, адже відходи мають значний вплив на калькуляційний процес.
Ця пропозиція є актуальною для підприємств всіх галузей промисловості,
технологічним процесам якої притаманно утворення відходів, які
економічно доцільно використати як вторинну сировину.
У табл. 1 показано місце запропонованого рахунку 29 ―Відходи як
вторинна сировина‖ у Плані рахунків.
Таблиця 1.
Місце рахунку 29 ―Відходи як вторинна сировина‖ у Плані рахунків
Синтетичні рахунки
Код
1

Назва
2

…

…

29

Відходи як
вторинна
сировина

Субрахунки
Код
Назва
3
4
КЛАС 2. ЗАПАСИ
…
…
За джерелом
утворення,
надходження, за
місцем знаходження,
залежно від якісних
характеристик тощо
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Сфера
застосування
5
…
Промисловість,
сільське
господарство та
ін.
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Наведений рахунок може бути використаний для узагальнення
інформації про наявність і рух належних підприємству виробничих
відходів придатних до використання як вторинної сировини. За
дебетом рахунку 29 ―Відходи як вторинна сировина‖ може
відображатись оприбуткування вищезазначених відходів, отримання
на переробку на ту чи іншу ділянку; а за кредитом – їхнє подальше
використання (залежно від специфіки діяльності підприємства, це:
реалізація стороннім організаціям, переробка у власних цехах тощо).
Отже, значимість використання виробничих відходів як
вторинної сировини для інтенсифікації промислового виробництва
зумовлює необхідність організації їхнього облікового відображення на
окремому синтетичному рахунку бухгалтерського обліку.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань та
господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
2. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості затверджені наказом Міністерства промислової політики України
від 09.07.2007 р. № 373. – Київ: Інформаційно-аналітичне агенство, 2007. – 305 с.
3. Михалевич С. Г. Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів:
теорія і практика: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.09 / Михалевич Світлана
Гнатівна . – Луцьк, 2009. – 269 с.
4. Сайко О. В. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств
молокопереробної промисловості України): дис. … канд. екон. наук: 08.06.04 /
Сайко Олена Василівна. – К., 2004. – 222 с.
5. Руденко О. В. Облік і аудит виробництва та операцій з ними на гірничозбагачувальних комбінатах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.
наук: спец. 08.00.09 ―Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності)‖ / О.В. Руденко. - К., 2009. – 24 с.
6. Приймачок О. М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання
(на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області):
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04
―Бухгалтерський облік, аналіз та аудит‖ / О.М. Приймачок. – К., 2005 – 23 с.
7. Дикий С.С. Питання покращення обліку відходів та втрат деревини / С.С. Дикий //
Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2003.
Вип. 13.1.– С. 188-192.
8. Гуцайлюк З.В. Облік виробничих відходів: проблеми методики та організації /
З.В. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік та аудит. – 2004. – № 3. – С.9-12.
9. Васильева Л.И. Учет вторичных ресурсов промышленного предприятия /
Л.И. Васильева, Т. С. Булдаева // Бухгалтерский учет. – 1989. – № 4. – С. 33-37.
10. Чечета А.П. Экономия материальных ресурсов: пути совершенствования учета и
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Финансы и статистика, 1987. – 240 с.
12. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в
Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія / М.С. Пушкар. Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 421 с.

УДК 311 (075.8)
Малышева О.Д. ст. преподаватель,
Барсукова О.Г.ст. преподаватель
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия»
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Для экономического развития предприятий различных отраслей
менеджерам необходимо владеть информацией о межотраслевом
взаимодействии
и
структурных
пропорциях,
о
системе
ценообразования и производственных затратах. Полноценный анализ
требует накопления статистических данных за определенный период
времени. Проводя анализ состояния системы статистической
отчетности организаций на современном этапе развития социальноориентированной рыночной экономики в целом можно выделить
основные направления по ее совершенствованию:
1 устранение дублирования информации в различных формах
статистической отчетности, с целью упрощения ее составления и
адекватности требованиям автоматизации. Это позволит сократить
затраты труда и время на составление статистических отчетов в
организациях.
2 устранение
дублирования информации в формах
статистической отчетности и формах годовой бухгалтерской
отчетности, что обеспечит сокращение ошибок в формах отчетности,
возникающих при механическом переписывании показателей из одной
формы в другую, а также сократит время на составление отчетности.
3 упрощение форм статистической отчетности через
упразднение показателей, информация по которым получается
автоматически. Это способствует повышению аналитичности
статистической отчетности за счет устранения дополнительных
показателей, не несущих информационной нагрузки в отчетах, но
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отнимающих время и внимание аналитиков.
4 необходимость закрепления за Национальным статистическим
комитетом Республики Беларусь единоличного права на сбор и
обработку социально-экономической информации о деятельности
организаций, что значительно увеличит ее достоверность посредством
сокращения ошибок при переписывании одной и той же информации в
разные формы отчетов для различных министерств и ведомств.
Со стороны Национального статистического комитета
Республики Беларусь наличие множества статистических форм
обуславливает сложность обработки разнородных статистических
данных, что приводит к росту штата сотрудников и увеличению
государственных расходов на его содержание. Говорить о
совершенствовании статистической отчетности можно только с
позиции
методологических,
организационных
подходов
и
совершенствования методов наблюдения. Анализируя опыт,
накопленный в отечественной и мировой статистической практике,
можно дать следующие рекомендации по совершенствованию учета
затрат в организации:
1. при работе в условиях конкуренции предприятия должны
получить свободу для внедрения различных систем учета затрат с
целью их снижения.
Для этого государство должно разработать методику учета и
исчисления себестоимости продукции для составления отчетности и
разрешить предприятиям применять на предприятии по своему
усмотрению любую систему учета затрат для возможности
анализировать и оперативно контролировать затраты с целью их
снижения.
2. предприятия должны проводить предварительный анализ
затрат по каждому значительному и намеченному к внедрению
мероприятию, связанному с производством и реализацией продукции
в будущем. Для решения этой задачи следует изучить
дифференцированный учет, который по существу представляет собой
анализ для принятия управленческих решений краткосрочного
характера, затрагивающих реализацию продукции, себестоимость
продукции и прибыль, а также использовать применяемые за рубежом
методы анализа инвестиционных проектов.
3. Следует переходить на систему учета «Затраты – выпуск результат», которая не требует для определения финансового
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результата калькулирования себестоимости продукция, но позволяет
определять показатель «Добавленная стоимость».
4. Для управления себестоимостью продукции и снижения ее
необходимо внедрять на предприятиях систему учета «Стандарт-кост»
с одновременным учетом затрат по системе учета «Директ-костинг», а
точнее по системе учета «Верибл- костинг», при котором в отличие от
системы
учета
«Директ-костинг»,
все
затраты,
включая
непроизводственные, делятся на постоянные и переменные.
УДК 657
Мартинюк Н.Ю., асистент
Луцький національний технічний університет
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО БУХГАЛТЕРА В РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНЦЕПЦІЇ ТОТАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Концепція Тотального управління якістю, добре відома під
абревіатурою TQM, виникла в 50-60-х роках минулого століття та
пов‘язана з іменем Едварда Демінга. Згодом, її положення були
розвинуті та вдосконалені у працях Дж.жДжурана, Г. Тагучі,
К.пІсікави та Ф. Кросбі. На даний час в Україні ідеї мають
популярність, адаптуються до практичних ситуацій підприємств та
національних умов економіки. Якість створюється на принципах
лідерства, системного мислення, направлена на ідентифікацію вимог
та потреб споживача, прагнення краще їх задовольнити, на
забезпечення процесу постійного поліпшення якості та розширення
повноважень працівників.
Вимірювання більшості аспектів якості знаходиться в технічній
площині і тому, тривалий час питаннями якості на підприємстві
займались працівники служби управління якістю, виробничих
підрозділів, відділів інженерії та розробки продукції. Роль облікових
працівників в процесі управління якістю була недостатньо
усвідомлена, а категорії якості не розглядались як можливі об‘єкти
обліку.
Ідеї концепції TQM впроваджуються на підприємствах у вигляді
почергового виконання низки робіт. В класичному вигляді
підприємствам рекомендується дотримуватись 11 видів, зокрема,
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створення ради з якості та призначення відповідальних працівників;
створення виконавчої програми навчання з якості; проведення аудитів
якості та аналізу розривів; розробка стратегічного плану покращення
якості; організація комунікацій між працівниками та їх навчання,
створення команд якості, розробка системи оцінювання та цільових
показників, системи компенсацій, оцінок та винагород; зовнішніх
ініціатив для роботи з постачальниками; проведення аналізу
виконаних заходів та їх коригування.
Важливою є участь управлінського бухгалтера у підготовці
стратегічної інформації щодо конкурентних оцінок бенчмаркінгу,
вподобань споживачів та рівня їх задоволення, витрат на якість тощо.
Стратегічна інформація бенчмаркінгу допомагає підприємству
створити об‘єктивніші внутрішні еталони якості та бути краще
обізнаним і впевненим у здатності забезпечувати рівень якості
продукції потенційними постачальниками, що використовується під
час прийняття рішення про укладання нового контракту.
Традиційна ієрархія звітності має вертикальну будову «знизу
догори», ідеї управління якістю передбачають значний рівень
кооперації на рівні горизонтальних зв‘язків, виникає потреба
закріпити ці зв‘язки та трансформувати існуючу систему звітів.
До завдань управлінського бухгалтера мала б належати
організація та проведення моніторингу, визначення ключових
облікових індикаторів в сфері якості, які б дозволяли відстежувати
досягнення поставлених цілей та вплив вжитих заходів на прибуток,
грошовий потік, частки ринку тощо.
В сфері якості актуальними є прийняття рішень щодо інвестицій
у нове обладнання, техніку, технології. Управлінський бухгалтер може
брати участь у процесі обгрунтуванння доцільності придбання на
основі визначення критеріїв, що дозволяють забезпечити покращення
потенціалу підприємства у створенні продукції кращої якості.
Основна частина витрат, що виникають при впровадженні ідей
якості, пов‘язана з навчанням в сфері якості, проведенням оціночних
та контрольних заходів, страхуванням та використання механізму
створення резервів. До компетенції управлінського бухгалтера
належить можливість підготовки інформації для обґрунтування
доцільного рівня цих витрат та ведення їх обліку.
У традиційній системі бухгалтерського обліку формується
інформація про допущений брак. Проте, в залежності від виду
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діяльності на підприємстві можуть встановлюватися свої правила
щодо того, який брак доцільно обліковувати. В умовах зосередженості
на забезпеченні якості критерії доцільно переглядати, аби забезпечити
достовірне відображення цієї категорії даних, та можливості
здійснювати аналіз втрат.
Важливою є також участь управлінського бухгалтера у
формуванні оцінки ефективності заходів з контролю якості та
управлінні трудовими ресурсами.
Вищевикладене демонструє, що процес управління якістю є
більш повним та ефективним, якщо управлінський бухгалтер
залучатиметься до всіх видів діяльності, що провадяться у сфері
якості.
УДК 336.226.331 (477)
Мартинюк О.М.,ст. гр. 31 – КРМ
Глазко Н.Д., асистент
Вінницький національний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В
УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В умовах ринкової економіки податки посідають центральне
місце в наповненні державної казни, особливе місце серед
обов‘язкових податкових платежів має група непрямих податків.
Одним із видів непрямих податків є акцизний, який у розвинених
країнах світу посідає друге місце після податку на додану вартість [1].
Проблемам оптимізації акцизного оподаткування з позиції
фіскальної достатності та економічної ефективності присвячено
наукові дослідження В. Андрущенка, В. Буряковського, Г. Бєх, В.
Вишневського, Т. Васильціва, О. Данілова, С. Юргелевича та безліч
інших вітчизняних дослідників.
Не зважаючи на більшість переваг акцизного податку, він має
також ряд власних недоліків. До одного з основних недоліків
адміністрування даного податку належать часті, підвищення
податкових ставок. Загалом, збільшуючи ставки акцизного податку,
держава хоче збільшити дохідну частину бюджету, але цим самим
вона зменшує стимулювання розвитку бізнесу в країні та створюються
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умови для тіньової економіки.
В цілому, за прогнозом обсягу надходжень від сплати акцизу до
державного бюджету України, у 2014 році планують отримати дохід у
розмірі 48,7 млрд.грн (у 2013р. - 44,9 млрд.грн). Підвищення ставок
акцизного податку через можливе зниження попиту на підакцизну
продукцію може дещо зменшити прибуток підприємств — платників
цього податку [3].
Особливої уваги також заслуговує такий недолік, як ухилення
від сплати акцизного податку. Дана особливість має великий відсоток
негативного впливу на доходи до бюджету. За оцінками багатьох
аналітиків в Україні тіньовий сектор становить від 15 % до 65 % ВВП,
і кожен третій громадянин країни так чи інакше пов'язаний із
отриманням доходів у неофіційній сфері. Крім недоплати податків до
бюджету до позабюджетних фондів тощо, існування неформальної
економіки загрожує в довгостроковій перспективі дестимулюванням
підприємців працювати легально [2].
Зазначені недоліки дозволяють виділити основні напрями
подальшого вдосконалення системи акцизного оподаткування в
Україні:
зробити більш сталими податкові ставки, запобігти їх частим
змінам, особливо підвищенням, тобто накласти мораторій на їх
підвищення приблизно на 3-5 років;
вдосконалення контролю за виробниками підакцизних товарів
та їхніми діями, щодо реалізації та експорту даної продукції;
запровадити більш захищені знаки на акциз, щоб запобігти
підробок;
запровадження єдиної автоматизованої електронної системи
моніторингу за виробництвом та обігом підакцизних товарів з метою
унеможливлення здійснення кримінальних дій;
підвищення відповідальності працівників митних та
податкових органів, які контролюють та регулюють процес акцизного
оподаткування;
посилення контролю за ввезенням на територію України
контрабанди з підакцизними товарами;
створення
системи
ефективного
контролю
за
зовнішньоекономічними операціями з підакцизною продукцією
завдяки системі обміну інформацією між податковими та митними
органами України;
165

Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

запровадження ефективної співпраці України з іншими
іноземними країнами під час експорту та імпорту підакцизних товарів.
Отже, підсумовуючи результати дослідження можна зазначити,
що реформування механізму акцизного оподаткування призведе до
формування прозорого і стабільного правового поля діяльності
платників цього платежу, сприятиме становленню справедливого
конкурентного середовища.
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (Редакція станом на
21.03.2014р.).
2. Мулик Я. Суть та особливості функціонування акцизного податку в Україні
/Я.Мулик//Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах
глобалізації. – 2013. - №1. – С.24-27.
3. Поктаєва О.В. Проблемні питання стягнення акцизного податку за Податковий
кодексом України/ О.В. Поктаєва // Фінансове право. – 2011. – №2.- С.745-749.

УДК 657.446:336.221.4
Матрос О.М., к.е.н., старший викладач
Уманський національний університет садівництва
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМЦІВ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Ведення господарської діяльності фізичними особамипідприємцями (ФОП) без створення юридичної особи нині є досить
розповсюдженим явищем. Питання обліку господарської діяльності
таких суб‘єктів господарювання є досить суперечливим і повністю
невирішеним. Постійна зміна нормативної бази щодо обліку та
звітності на підприємствах малого бізнесу спонукає до перегляду
організації первинного обліку даних суб‘єктів господарювання.
Введення нових груп – платників єдиного податку вимагає
більш конкретного роз‘яснення порядку обліку та звітності для кожної
окремої групи.
Даній проблемі присвячено праці багатьох науковців. Серед них:
Гоголь Т.А.,
Костенко Л.,
Коцупатрий М.М.,
Орлова В.О.,
Туржанський В.А., Хома Д.М. та інші. Однак, враховуючи наявні
теоретичні розробки, проблеми удосконалення організації обліку та
звітності малого бізнесу в Україні досі залишаються не вирішеними.
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Метою є обґрунтування проблем пов‘язаних з документуванням
господарських операцій підприємцями – платниками єдиного податку.
Записи в бухгалтерському обліку здійснюються на підставі
первинних документів, тому не можна лишити поза увагою
"Положення
про
документальне
забезпечення
записів
у
бухгалтерському обліку", затверджене наказом Мінфіну № 88 від 24
травня 1995 р. Пункт 1.1 цього Положення "встановлює порядок
створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а
також зберігання первинних документів, облікових регістрів,
бухгалтерської звітності підприємствами, їх об‘єднаннями та
госпрозрахунковими організаціями". Як бачимо, цей документ
обов'язковий для застосування також лише юридичними особами.
Щодо наявності у підприємців товарних накладних як одного з
найпоширеніших первинних документів, то з цього приводу
звернімося до "Інструкції про порядок виготовлення, зберігання і
застосування типових форм первинного обліку № КО-1 і № М-20‖,
затвердженої наказом Держкомстату №263 від 27 липня 1998 р.
Відповідно до її п. 1.1 "Типова форма № М-20", "Накладна на відпуск
товарно-матеріальних цінностей" є обов‘язковою до застосування
всіма підприємствами, організаціями, філіями, відділеннями, іншими
структурними підрозділами, незалежно від форми власності та
господарювання. У переліку суб‘єктів, які обов'язково застосовують
цю Інструкцію, підприємців-фізичних осіб немає. Підтвердженням
цього є і норма п. 2.2 даної Інструкції: "Накладна на відпуск товарноматеріальних цінностей є підставою для списання товарноматеріальних цінностей підприємством, що здійснило їх відпуск, для
оприбуткування їх підприємством-одержувачем та для дозволу на
вивіз їх з території підприємства-постачальника, а також для їх
складського, оперативного і бухгалтерського обліку".
Великою перевагою є затвердження у 2011 році методичних
рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими
підприємствами. Але невирішеною проблемою все ж таки залишається
первинний облік, тобто документування господарських операцій
суб‘єктів господарювання.
В проведеному дослідженні особлива увага приділена
документуванню обліку розрахунків за виплатами працівникам. Облік
розрахунків з оплати праці є досить складною проблематикою
бухгалтерського обліку, яка вимагає ретельного організаційного
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забезпечення, питання розрахунків з оплати праці розглядається в
нормативних документах та розкривається в працях провідних
науковців. Розглядаючи кожну з існуючих форм розрахунковоплатіжних відомостей, можна сказати, що вони є досить складними і
громіздкими та не містять поправок відповідно до змін законодавства,
які стосуються нарахування та оплати праці.
Тому необхідним є розробка нової форми розрахунковоплатіжної відомості саме для ФОП – платників єдиного податку.
Зміни, які стосуються податкової соціальної пільги та ставок податку
з доходів фізичних осіб – обов‘язково повинні знайти своє
відображення в запропонованому документі.
Отже, результати проведеного дослідження щодо застосування
спрощеної
системи
обліку
в
організації
документування
господарської діяльності фізичних осіб - підприємців знайшли своє
відображення в запропонованій формі розрахунково-платіжної
відомості. Всі інші питання залишаються відкритими і потребують
подальшого дослідження в перспективі.
УДК 657.1
Медвідь С.В. аспірант
Університет банківської справи НБУ
Остап‘юк Н.А., д.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗВІТНОСТІ
НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БАЗИ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ
Розвиток ринку недержавного пенсійного забезпечення створює
нові інвестиційні можливості, однак на сьогодні він є досить закритий
та недостатньо вивчений потенційним споживачем. Вирішення даної
проблеми вбачається в принципово новому підході до сутності та мети
звітності, яку надають недержавні пенсійні фонди, з її переорієнтацією
з регулюючої потреби держави на задоволення інформаційного попиту
безпосередніх потенційних споживачів.
Як показали результати дослідження Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «Розвиток
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фінансового сектору», зацікавленість у додатковій інформації щодо
ринку недержавного пенсійного забезпечення виявило 15%
респондентів. В той же час, найбільш використовуваними джерелами
при виборі фінансових установ в населення України залишаються
поради родичів і друзів, а також інформація з газет, журналів та
фінансових передач на ТБ, що мають сумнівний рівень надійності в
силу того, що відображають думку або переконання окремої особи [1].
На противагу цьому, звітність установ, що є узагальненою
формою системи бухгалтерського обліку, найбільш достовірно
відображає стан та перспективи розвитку окремого інституту, а її
значна кількість – дає можливість аналізувати роботи установи під
різним кутом зору. Так, тільки до безпосереднього регулятора
недержавні пенсійні фонди надають біля 15 звітів [2]
Однак, не зважаючи на досить широке коло даних, яку
генерують недержавні пенсійні фонди, на даний момент можна
спостерігати зміщення пріоритетів в бік регульованості та уніфікації
інформаційного середовища, а не до задоволення реальних потреб
споживачів. Таким чином на сьогодні маємо ситуацію, коли:
— існуючі форми фінансової звітності, які в першу чергу
розроблялись під потреби промислових підприємств, погано
адаптовані під особливості діяльності фінансових установ, для яких
фінансова та інвестиційна діяльність є не додатковою, а основною;
— дані наведені в фінансовій звітності носять узагальнений та
малоінформативний характер саме для кінцевих споживачів;
— звітні дані (дані для Нацкомфінпослуг), які носять більш
інформативний
характер
та
висвітлюютьособливості
саме
інвестиційної та фінансової діяльності, не є публічною звітністю,
тобто громадськість має лише обмежений доступ до неї.
В той же час, навіть при вирішенні питань організаційного рівня,
постає питання про готовність та спроможність пересічного
споживача, в силу невисокого рівня фінансової грамотності та
обізнаності, використовувати в повній мірі дані бухгалтерського
обліку та звітності установ як критерій при виборі того чи іншого
недержавного пенсійного фонду.
Таким чином, одним з основних завдань на ринку недержавного
пенсійного забезпеченняна сьогодні є створення системи, яка б
зберігала баланс між наданням необхідної звітної інформації з
врахуванням особливостей діяльності НПФ та її доступності для
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розуміння кінцевим споживачем.
Важливу роль в даному процесі відводиться саме організації
відповідної системи бухгалтерського обліку як центральної складової
інформаційного середовища. Поглиблення обліку по аналітичним
напрямкам інвестиційної та фінансової діяльності фондів, створення
прозорої системи оприлюднення звітності та надання користувачам
можливості вільного доступу до необхідних даних створить
передумови до швидкого зростання ринку недержавного пенсійного
забезпечення та покращення фінансового становища громадян, що
вийшли на пенсію.
1. Куценко О. Дослідження щодо фінансової грамотності та обізнаності населення
України// USAID Проект розвитку фінансового сектору –Київ, 2012 [електронний
ресурс] Режим допуску: http://finrep.kiev.ua/download/journalist_infofair_ 1mar2012_
okutsenko_ua.pdf
2. Про затвердження Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного
пенсійного забезпечення// Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 27.10.2011р. № 674 [електронний ресурс] Режим
допуску: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0041-2/print1395297780834847

УДК 330.322
Мельник В.В. к.е.н., доцент
Уманський національний університет садівництва
ЕФЕКТИВНА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ОСНОВА
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ.
Всі відкриття, винаходи, нові або вдосконалені процеси,
структури та методики, стандарти, які можуть бути використані в
суспільстві для суспільства, становлять новації, а після прийняття до
реалізації та розповсюдження набувають нової якості і стають
інноваціями. Зрозуміло, що тільки корисність має соціальну
економічну цінність і становлять основу нововведень на ринку.
Взагалі, стрімкі темпи соціально-економічного розвитку
передбачають, що інновації стають невід‘ємною частиною діяльності
людини
в
усіх
сферах
господарювання,
забезпечують
конкурентоспроможність і дієздатність в ринкових умовах. Особливо
інтенсивне зростання інноваційної діяльності відбувається на
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міжнародному рівні, зокрема це пов‘язано зі збільшенням витрат на
науково-дослідні розробки, створюються нові наукомісткі галузі
виробництва, змінюється система освіти і професійної підготовки
тощо.
Сукупність процесів і явищ, що відбуваються в різних галузях
економіки умовно можна поділити на традиційні та інноваційні.
Традиційні передбачають звичайне функціонування економіки та її
галузей, а інноваційні – розвиток на якісно новому рівні. Результатом
інноваційних процесів є впровадження нововведень у бізнес-практику.
Важливою складовою інноваційного ринку є інноваційна
інфраструктура,
яка
представлена
сукупністю
підприємств,
організацій, установ, їх об‘єднань, асоціацій, будь-якої форми
власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної
діяльності. Особливо великого розвитку набула консалтингова
наукова діяльність. Взагалі виникнення і розвиток консалтингових
послуг цілком необхідні для економіки, в якій виробничі відносини
регулюються не адресною дією командної системи управління, а й
шляхом створення політичних, економічних, соціальних, правових і
технологічних умов, за яких відбувається саморегулювання цих
відносин відповідно до дії об‘єктивних економічних законів. Також до
складу інноваційної інфраструктури входять інноваційно-технологічні
центри, технологічні інкубатори, технопарки та інші спеціалізовані
установи. З метою удосконалення інноваційної інфраструктури слід
ширше залучати весь регіональний науково-технічний потенціал.
Досвід розвинених країн світу свідчить, що в умовах стрімкого
розвитку суспільства виграє той, хто має найбільш розвинену
інноваційну діяльність, і той, хто найбільш ефективно її використовує.
Таким чином у вирішенні завдань забезпечення економічного
зростання та підвищення рівня життя населення першорядна роль
належить інноваціям, інноваційній діяльності, що здатні забезпечити
безперервне оновлення технічної та технологічної бази виробництва,
освоєння та випуск нової конкурентоспроможної продукції, ефективне
проникнення на світові ринки товарів і послуг. Масштаби та якість
створених інновацій відображають рівень взаємодії бізнесу, науки та
держави в національних інноваційних системах (НІС) країн. У
промислово розвинених країнах для активізації такої взаємодії
застосовуються сформовані в останні 30-40 років спеціальні
організаційно-економічні механізми, що сприяють підвищенню
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ефективності комерціалізації результатів наукових досліджень (РНД).
Серед них значна увага приділяється мотивації винахідників, університетських професорів та фахівців високої кваліфікації до підприємницької діяльності з метою комерціалізації своїх та інших РНД у
новостворених інноваційних фірмах.
Зазвичай такі фірми не мають власних ресурсів. їм важко
одержати підтримку від традиційних фінансових установ внаслідок
невизначеності перспектив та ризиків комерціалізації РНД, відсутності
захисту інвестицій майном або іншими активами, довгостроковості
реалізації інноваційних проектів, складності оцінок ринкового
потенціалу та прибутковості реалізації розробки за постійно
зростаючого обсягу пропозицій на інноваційному ринку, а також
труднощів контролювання їх діяльності. Отже, необхідність залучення
додаткових фінансових ресурсів обумовлює розвиток венчурних
фондів. Саме венчурні фонди є найефективнішим джерелом фінансування в умовах високого ризику через реалізацію трансформаційної
функції. Для економіки України розвиток венчурних фондів має
вирішальне значення, оскільки їх системне функціонування створює
передумови для формування стійких конкурентних переваг вітчизняного виробника та сприятиме сталому розвитку економіки.
УДК 657.1
Метла О.С., аспирант
Полоцкий государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
КАК ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Важной составляющей природных ресурсов страны и ее
национального богатства являются полезные ископаемые. В этой связи
возникает
необходимость
в
создании
более
совершенной
информационной базы для принятия эффективных управленческих
решений в сфере охраны, воспроизводства и использования полезных
ископаемых.
Приступая к исследованию вопросов бухгалтерского учета в сфере
недропользования необходимо определится с терминологией. Для этого
автором были рассмотрены подходы к сущности понятий «полезные
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ископаемые», «минеральные ресурсы», «минеральное сырье» с целью
определения содержания объекта бухгалтерского учета. На основании
проведенного исследования содержания и понятий «полезные
ископаемые» и «минеральное сырье» следует полагать, что если
минеральное образование содержится в недрах, то оно представляет
собой полезное ископаемое. В случае его добычи, то есть извлечения из
недр, оно будет являться минеральным сырьем.
Следует отметить, что и такие подходы, согласно которым
минеральное сырье есть товарная продукция, или полезные ископаемые,
которые вовлечены в производство имеют место в литературе. Это
обусловлено тем, что после обработки минеральное сырье будет являться
одновременно продукцией предыдущего и исходным сырьем для
последующего производственного процесса. Однако, если исходить из
определения основополагающего понятия «сырье», под минеральным
сырьем следует понимать извлеченные из недр и подвергнутые
первичной обработке полезные ископаемые, являющиеся исходным
материалом для последующего производства.
Количественная оценка полезных ископаемых выражается их
запасами, которые могут быть оценены с различной степенью
достоверности. В этой связи некоторые ученые-экономисты
отождествляют полезные ископаемые с минеральными ресурсами,
рассматривая их непосредственно с функциональной точки зрения.
Однако, в соответствии с большинством определений сущности понятия
«минеральные ресурсы», встречающихся в литературе и нормативноправовых документах, под минеральными ресурсами понимают
совокупность запасов полезных ископаемых. Вместе с тем, авторы
выделяют отличительные признаки последних, а именно: обнаруженные,
выявленные, разведанные и оцененные, подсчитанные, доступные и
пригодные для использования, экономически значимые и коммерчески
целесообразные. Таким образом, минеральные ресурсы – это запасы
полезных ископаемых, в отношении которых определена рентабельность
их извлечения на основе полученной геологической информации и они
могут быть использованы в процессе хозяйственной деятельности.
Возможность
использования
минеральных
ресурсов
в
промышленных целях предполагает получение от их экономических
выгод в будущем. Согласно МСФО, экономические ресурсы
организации, приобретенные ею в результате событий, произошедших в
прошлом, позволяющие получить экономические выгоды в будущем
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относятся к активам. Следовательно, минеральные ресурсы могут
выделяться как активы организации и рассматриваться в качестве объекта
бухгалтерского учета, а длительный период разведки и добычи позволяет
отнести их к долгосрочным активам.
Права собственности на добытые полезные ископаемые
принадлежит недропользователю. В этой связи, минеральное сырье,
определенное как имущество, может рассматриваться в качестве объекта
бухгалтерского учета. А с точки зрения экономической сущности данной
категории, минеральное сырье в бухгалтерском учете следует отражаться
в составе производственных запасов.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что объектом
бухгалтерского учета при вовлечении полезных ископаемых в
хозяйственную деятельность на этапе геологической разведки выступают
минеральные ресурсы, а на этапе добычи – минеральное сырье. При этом
рекомендуется следующие определения данных понятий для целей
бухгалтерского учета:
Минеральные ресурсы – это долгосрочные активы, представляющие
собой совокупность выявленных запасов полезных ископаемых,
доступных и пригодных для использования в промышленных целях,
коммерческая целесообразность которых определена по результатам
геологической разведки.
Минеральное сырье – это краткосрочные активы, представляющие
собой извлеченные из недр и подвергнутые первичной обработке
полезные ископаемые, являющиеся исходным материалом для
последующего производства минеральной продукции.
УДК 631.162:623.11
Мещеряков В.Є., асистент,
Сагайдачна Г.В., ст. гр. 4-2 ОА
Харківський національний аграрний університет
ім. В.В. Докучаєва
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА
В економіці України відбуваються суттєві зміни, обумовлені
глобалізацією підприємницької діяльності і дуже швидкими темпами
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розвитку інформаційних технологій. Це, в свою чергу, призвело до
змін нормативних документів, які регламентують порядок ведення
бухгалтерського обліку, та наближення головних вимог до
бухгалтерського обліку згідно міжнародного рівня.
У звязку з новими умовами змінюється роль бухгалтерського
обліку і суттєвому коригуванню підлягають методологічні та
методичні аспекти його організації. Теперішній етап розвитку
економіки характеризується, насамперед, глибокими змінами в
управлінні виробництвом, що потребує належного інформаційного
забезпечення. Цього можна досягти при створенні відповідної системи
бухгалтерського обліку, яка б орієнтувалась на задоволення потреб
внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації.
Розвиток бухгалтерського обліку в сільському господарстві має
базуватися, насамперед, на його комплексній автоматизації, що значно
поліпшить якість вихідної обліково-аналітичної інформації та
зменшить трудомісткість роботи бухгалтерії підприємства.
В сучасних умовах господарювання кожному керівнику
підприємства необхідно володіти інформацією, яка повинна бути
максимально оперативною, повною і достовірною. Тому, вибір і
впровадження автоматизованої системи обліку сьогодні – вже не
данина моді, що йде з заходу, а життєво важлива необхідність.
Наявність такої системи є базисом, фундаментом, на якому може бути
побудована модель успішного бізнесу, стійкого до будь-яких коливань
законодавства і ринку.
Комп‘ютеризація та автоматизація обліку на підприємстві надає
ряд переваг для управлінського обліку: оперативне введення
інформації, її обробка і формування вихідної інформації; безпосереднє
забезпечення контролю інформації; збільшення швидкості обміну
інформацією між управлінськими органами і керованими об‘єктами;
скорочення ручної праці, пов‘язаної з розрахунками аналітичних
показників і заповненням форм внутрішньої бухгалтерської звітності;
зменшення витрат часу на підготовку інформації; значне
вдосконалення самого процесу організації обліку та формування
показників бухгалтерської звітності.
Основні методологічні аспекти організації автоматизованої
системи обліку та контролю на базі автоматизованих робочих місць,
вважаємо, повинні забезпечити єдиний підхід до розробки окремих
елементів і функціонування їх як єдиної системи. Важливим
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методологічним принципом організації автоматизованої обробки
інформації є машинне формування облікових даних з одночасним
формуванням їх на машинному носії.
Автоматизація обліку підвищує ефективність і прискорює
процес обробки даних, надає оперативну інформацію для прийняття
рішень. Тому досить часто, на наш погляд, доцільно впроваджувати
автоматизовану систему обліку не з метою отримання глобального
результату, а для того, щоб вирішити ряд локальних проблем.
Автоматизація процесу виробництва повинна забезпечувати,
насамперед, повний облік фактичних виробничих витрат за статтями й
елементами як у розрізі центрів відповідальності, так і по
підприємству в цілому. Це дасть змогу достовірно визначати
собівартість виробленої продукції та виконаних робіт.
На досліджуваному нами підприємстві ТОВ «Агрофірма
ім. Шевченка» Бахмацього району Чернігівської області функціонує
змішана система бухгалтерського обліку, а саме відбувається
використання меморіально-ордерної форми обліку і програми
«1С: Підприємство 7»
одночасно.
Тому,
насамперед,
для
удосконалення обліку витрат, виходу продукції та обчислення її
собівартості в ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» нами рекомендовано
здійснити
перехід
на
застосування
повної
автоматизації
бухгалтерського обліку. Організація обліку на підприємстві в
автоматизованому режимі повинна реалізовуватися за допомогою
мережі автоматизованих робочих місць, що створюються в місцях
виникнення та використання інформації, охоплюючи не тільки власне
бухгалтерську, а й виробничо-оперативну інформацію.
Отже, можна стверджувати, що автоматизована обробка
інформації позитивно впливає на кінцеві результати господарювання й
терміни подання форм звітності підприємства. Це в свою чергу,
відіграє важливу роль у залученні інвестицій, наданні кредитів та
інших шляхів поліпшення фінансово-економічного становища галузі
рослинництва.
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УДК: 657.471
Михайлишин Н.П., к.е.н., доцент
Тернопільський національний економічний університет
ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Поліграфічна діяльність є одним з найважливіших видів
економічної діяльності цивілізованої держави, підприємства якої
виготовляють різноманітні види друкованої продукції - книги,
журнали, газети, плакати, календарі, буклети тощо. Для неї характерна
взаємодія виробника і покупця друкованої продукції через ряд
виробничих (редакції, видавництва, друкарні) і посередницьких
(розповсюджувачі друкованої продукції) ланок.
На облік витрат і калькулювання собівартості продукції
впливають технологічні особливості галузі: поопераційна організація
поліграфічного виробництва з виділенням трьох основних видів
операцій: додрукарські, друкарські і післядрукарські; короткий
виробничий цикл виготовлення продукції; наявність великої кількості
замовлень; індивідуальні технічні характеристики і параметри
кожного замовлення (обсяг видання, формат, художньо-технічне
оформлення, вид набору і спосіб друку тощо); серійний тип
виробництва; використання різноманітних калькульованих груп;
власником виробленої друкованої продукції, як правило, є замовник, а
не поліграфічне підприємство.
Собівартість поліграфічної продукції формують поточні витрати
поліграфічного підприємства на виробництво продукції, виражені у
грошовій формі. Калькулювання собівартості здійснюється в розрізі
окремих видів продукції за статтями калькуляції [1]: Матеріали;
Зворотні відходи; Куповані комплектуючі вироби і напівфабрикати;
Роботи й послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та
організацій; Основна заробітна плата; Додаткова заробітна плата;
Відрахування на соціальні заходи; Втрати від браку; Витрати на
утримання та експлуатацію устаткування; Загальновиробничі витрати.
Поліграфічні підприємства з дрібносерійним виробництвом
використовують позамовний метод обліку витрат, а підприємства, які
випускають широкий асортимент продукції у значних обсягах попроцесний метод обліку витрат.
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Переважає в галузі попроцесний метод з позамовним обліком
прямих витрат із застосуванням елементів нормативного методу, що
полягає в нормуванні витрат матеріальних і трудових ресурсів [1].
Такий підхід дозволяє усунути традиційні недоліки позамовного
методу і забезпечити оперативність обліку та контролю за
собівартістю на основі формування інформації про витрати за
нормами і відхиленнями від норм в ході технологічного процесу
виготовлення продукції.
Калькуляційну систему «директ-костінг» використовують
поліграфічні підприємства із значною часткою змінних витрат і
відносно постійним завантаженням (типографії, що спеціалізуються на
флексографічному друці, виробники гнучкої упаковки тощо).
Підприємства, що друкують книги, журнали, газети традиційно
калькулюють повну собівартість продукції.
З метою підвищення конкурентоспроможності підприємства
поліграфії здійснюють безперервний пошук раціональних та
ефективних форм і методів обліку та контролю витрат.
Важливою проблемою для підприємств поліграфічної
промисловості є викривлення собівартості окремих видів продукції
(замовлень) через необґрунтований розподіл непрямих витрат, що в
майбутньому призводить до прийняття помилкових управлінських
рішень.
В даний час заробітна прала, як база розподілу, не завжди
адекватна ситуації і не відображає реального стану справ. Крім
заробітної плати в поліграфії використовуються й інші бази розподілу:
час виконання замовлення; вартість 1 години роботи; вартість
витрачених матеріалів.
1. Методичні рекомендації з формування складу витрат і собівартості видавничої та
поліграфічної продукції. Затверджено наказом Державного комітету телебачення і
радіомовлення України від 29 квітня 2013 р. № 87.
2. Методические рекомендации по организации позаказного планирования затрат на
полиграфических предприятиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.fapmc.ru/dms-static/9803fabb-4 -

3.
-
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УДК 336.25
Михалевич О.И., магистрант,
Сапего И.И., к.э.н., доцент
Полоцкий государственный университет
АУДИТ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ
Международная интеграция и реформирование отношений
собственности в Республике Беларусь обусловливают необходимость
поиска новых подходов к организации управления предприятием, где
наряду с такими элементами, как учет и анализ, важное место
занимает контроль. Контроль является самостоятельной функцией
управления предприятием, представляющий собой систему
наблюдения и проверки фактического состояния, а также
результативности функционирования управляемого объекта с целью
оценки эффективности принятых управленческих решений.
В связи с развитием ипотечного кредитования, рынка
ипотечных ценных бумаг, произошедшие изменения в учете
ипотечных активов влекут за собой появления возможных ошибок в
определении их стоимости, правообладания, достоверности
информации об операциях с ними и в конечном итоге – финансовой
деятельности предприятия. А аудит позволит выявить причины
возникновения таких ошибок в отчетной документации и устранить
их. Состояние аудита ипотечных активов в Республике Беларусь не
регламентируется нормативными документами, нет так же материалов
об этом и в специальной экономической литературе. Отсутствие
методик аудита операций по учету ипотечных активов обусловило
разработку рекомендаций по его проведению. Одним из основных
путей повышения качества аудита операций по учету ипотечных
активов является разработка положения «Аудит операций по учету
ипотечных активов», которое должно включать в себя следующие
разделы:
1. Общее положение. Включает в себя нормативные и
локальные документы по учету и аудиту операций с ипотечными
активами, а так же объекты аудита.
2. Цель и задачи аудита. Цель – установление соответствия
применяемой на предприятии методики учета и налогообложения
операций по движению ипотечных активов у залогодателя и
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залогодержателя при исполнении и неисполнении обязательств
нормативным актам,
действующим на территории Республики
Беларусь. К задачам аудита операций по учету ипотечных активов
можно отнести следующие:
изучение состава ипотечных ативов по данным первичных
документов и учетных регистров, подтверждение права собственности
на них;
сопоставление тезисов учетной политики организации в
отношении формирования стоимости
ипотечных ценных бумаг
(ипотечных активов) и стоимости принятия их на баланс предприятия
своевременное проведение инвентаризации финансовых
вложений, выявление ее результатов и отражение на счетах
бухгалтерского учета;
оценка состояния синтетического и аналитического учета
ипотечных активов;
подтверждение первичной оценки системы внутреннего
контроля и бухгалтерского учета ипотечных активов;
проверка своевременного и полного отражения в
бухгалтерском учете операций с ипотечными активами при
соблюдении требований законодательства;
подтверждение достоверности начисления, поступления и
отражения в учете доходов по операциям с ипотечными активами.
3. Источники информации.
4. Методика проведения аудита операций по учету ипотечных
активов.
1. Об ипотеке: Закон Республики Беларусь от 20 июня 2008 г. № 345-З;
2. Михалевич О. И., Сапего, И.И. Экономическая сущность, классификация
ипотечных активов/ О. И. Михалевич, И.И. Сапего // Экономическая наука в XXI
веке: Проблемы, перспективы, информационное обеспечение: Материалы
международной научно-практической конференции студентов, аспирантов,
магистрантов и преподавателей, Краснодар, 15 мая 2013: в 2 ч. – Кубанский
государственный аграрный университет; сост. Ю.И. Сигидов, М.А. Коровина, А.В.
Чухнов. – Краснодар, 2013. – Ч. 1. – С. 208-213.

180

VІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 27 червня 2014 р.)

УДК 658
Михалевич С.Г., к.е.н., доцент
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького НТУ
СУТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Фінансова незалежність та участь вітчизняних господарюючих
суб'єктів у міжнародних економічних відносинах зумовлюють
необхідність безперервного забезпечення виробничого циклу
оборотними засобами. Розвиток принципово нового підходу до
проблем платіжно - розрахункових відносин між суб'єктами ринку
зумовлює необхідність досліджувати похідну уповільнення даних
відносин – дебіторську заборгованість.
Разом
з
цим, багатоаспектність дослідження
зумовлена
складністю і різноманітністю суб'єктів та об'єктів розрахунковоплатіжних відносин, що вплинуло на суперечливий характер
нормативних документів, а також на рівень розробок окремих
теоретичних і практичних аспектів методології бухгалтерського обліку
та аналізу дебіторської заборгованості.
А тому, актуальним питанням сьогодення є пошук шляхів
удосконалення обліку дебіторської заборгованості та встановлення її
сутності.
Аналіз літературних джерел та діючих нормативних актів
свідчить про неоднозначність трактування суті дебіторської
заборгованості.
Так Голов С.Ф. та Лищенко О.Г. визначають дебіторську
заборгованість як фінансовий актив, що є контрактним правом однієї
сторони отримати гроші й узгоджується з відповідним зобов‘язанням
сплати іншої сторони.
Кірейцев Г.Г. трактує дебіторську заборгованість як складову
оборотного капіталу, яка є комплексом вимог до фізичних чи
юридичних осіб щодо оплати товарів, продукції, послуг.
На думку Крайник О.П. та Клепікова З.В. дебіторська
заборгованість – це форма відстрочки платежу - відкритий кредит
(неформальна або формальна угода, яка передбачає виконання послуг
замовником або реалізації продукції покупцю з відстрочкою оплати за
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них. Такий кредит вважається безкоштовним та без чіткого визначення
строку.
Момот Т. визначає дебіторську заборгованість як безвідсоткову
позика контрагентам, а Бєлозерцев В. - як грошове вираження
результату вимушеної або заздалегідь запланованої господарськоекономічної операції кредитного характеру з контрагентами
(юридичними або фізичними особами), що мала місце у минулому та
борг за неї може бути достовірно визначений, узгоджений з
контрагентом та сплачений підприємству у майбутньому, а в поточний
момент відображений у балансі підприємства як актив.
Зарубіжні вчені Д. Стоун, К. Хітчинг та інші трактують
дебіторську заборгованість як суму боргів, які винні підприємству
юридичні або фізичні особи та які виникли у результаті господарських
взаємовідносин з ними.
Не має єдиного підходу щодо встановлення сутності
досліджуваної категорії і в нормативно-правових актах.
Зокрема, Державне казначейство України визначає дебіторську
заборгованість як фінансовий актив установи, що виникає унаслідок
договірних відносин між двома юридичними особами, серед яких
одна, що є власником активу, після настання відповідних умов угоди
має право на отримання платежів, товарів, робіт та послуг. Правління
Національного банку України вказує, що дебіторська заборгованість це сума вимог банку до юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо
отримання активів, послуг тощо.
За
іншими
нормативними
документами
дебіторська
заборгованість - це заборгованість покупців, замовників та інших
дебіторів (у тому числі яка забезпечена векселями) за надані їм
продукцію, товари, роботу або послуги; фінансових і податкових
органів за податками, зборами та іншими платежами до бюджету;
також заборгованість з сум нарахованих дивідендів, відсотків, роялті
тощо, що підлягають надходженню; заборгованість пов'язаних сторін
та з внутрішньовідомчих розрахунків; інша поточна дебіторська
заборгованість. Дебіторська заборгованість, у разі створення щодо неї
резерву сумнівних боргів, наводиться за чистою реалізаційною
вартістю.
Отже, у трактуванні сутності дебіторської заборгованості не має
єдиної визначеності та єдиних підходів. Так, досліджувана категорія
трактується як фінансовий актив установи,
форма відстрочки
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платежу, заборгованість дебіторів, сума боргів та частина оборотного
капіталу. Це свідчить про те, що дане питання потребує подальшого
вивчення з метою удосконалення.
УДК 657
Михальська О.Л., аспірант
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ
ВИТРАТ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Впровадження в практику українських олійно-жирових
підприємств управлінського обліку виробничих витрат за «центрами
відповідальності», є метою їх максимальної оптимізації в сьогоднішніх
умовах конкурентного ринку. Виділенням виробничих витрат, в якості
об‘єкта обліку кожного окремого «центру відповідальності»,
допоможе
вдосконалити весь комплект облікових робіт з їх
документального оформлення витрат, оцінки використовуваної
сировини та інших матеріалів, списання витрат з оплати праці з
відрахуваннями на соціальні заходи та амортизації в умовах сезонного
характеру
виробництва,
розподілу
послуг
допоміжних
і
обслуговуючих підрозділів та загальновиробничих витрат.
Найбільш складним є розподіл за «центрами відповідальності»
загальновиробничих витрат, з причини того, що виникнення частини
співпадає з часом випуску продукції, а частина –ні. З урахуванням
технології виробництва та асортименту продукції процес формування і
розподілу вказаних витрат, як показали дослідження повинен
поділятися на два етапи: організаційно-плановий і обліковий.
На організаційно-плановому етапі здійснюється:
1. Визначення основних видів діяльності (операцій, що
споживають ресурси).
2. Визначення (класифікація) загальновиробничих витрат для
кожного «центру відповідальності».
3. Планування загальновиробничих витрат за видами
діяльності.
В умовах бюджетування виробничих витрат визначення
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основних видів діяльності та класифікації загальновиробничих витрат
за бюджетними «центрами відповідальності» забезпечуватиме
посилення контролю за формуванням їх рівня, виявлення причин
відхилень фактичних витрат від передбачених бюджетом.
Розподіл загальновиробничих витрат за методикою П(С)БО 16
здійснюється виходячи з поділу їх на постійні та змінні. Змінні
витрати розподіляються на кожний об'єкт обліку витрат пропорційно
людино-годинам праці, заробітній платі, обсягу діяльності, прямим
витратам тощо, виходячи з фактичної потужності звітного періоду.
Постійні витрати розподіляються на кожний об'єкт обліку витрат
пропорційно тій же базі, при нормальній потужності. Різниця між
всією величиною загальновиробничих витрат, кожного звітного
періоду і сумою змінних та частиною розподілених постійних витрат,
буде складати нерозподілені постійні витрати. Останні, відповідно
П(С)БО 16 «Витрати» включаються до складу собівартості
реалізованої продукції в період їх виникнення.
Отже, на підприємствах олійно-жирової галузі розподіл
загальновиробничих витрат, на нашу думку, має здійснюватись у такій
послідовності:
1. Чітке визначення основних видів діяльності, які споживають
ресурси.
2. Провести розподіл загальновиробничих витрат на постійні та
змінні, з врахуванням особливостей виробничих процесів.
3. Визначення непрямих загальновиробничих витрат, які за часом
виникнення співпадають з обсягами випуску продукції та що не
співпадають з часом випуску продукції.
4. Включення до загальновиробничих витрат, які за часом
виникнення співпадають з обсягами випуску продукції, частки
загальновиробничих витрат, час виникнення яких не співпадає з часом
випуску продукції.
5. Визначення нормальної потужності виробництва.
6. Вирахування
величини
постійних
та
змінних
загальновиробничих витрат при нормальній потужності.
7. Обчислення ставки розподілу загальновиробничих витрат.
8. Віднесення загальновиробничих витрат на собівартість
окремих видів виготовлюваної продукції.
Максимальне врахування особливостей технології виробництва,
номенклатури продукції, що випускається, при виборі методики
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розподілу загальновиробничих витрат, дозволить здійснювати не лише
найбільш достовірний облік та розподіл непрямих витрат, а й
підвищить рівень контролю та управління ними.
УДК 657.3
Мишко О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ:
ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ
Сучасний етап економічного розвитку країни характеризується
значним уповільненням платіжного обороту, що викликає зростання
дебіторської заборгованості на підприємствах. Тому важливим
завданням є ефективне управління дебіторською заборгованістю,
спрямоване на оптимізацію загального її розміру та забезпечення
своєчасної інкасації боргу.
Дослідженням проблем організації обліку розрахунків з
дебіторами у різні роки займалися багато вітчизняних та зарубіжних
науковців. Серед них варто визначити праці М.Д. Білик,
Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, М.В. Кужельного,
В.Г. Лінника, В.В. Сопко, К.С. Сурніна та ін. Незважаючи на значну
кількість праць, присвячених даній проблематиці, є потреба у
дослідженні питань обліку та контролю в управлінні дебіторською
заборгованістю підприємства.
Управління дебіторською заборгованістю є однією з
найважливіших ланок діяльності керівництва підприємства, яка
потребує щоденного контролю за її станом та прийняття ефективних
рішень. Однак, існує ряд проблем при управлінні дебіторською
заборгованістю, з якими стикаються підприємства, а саме відсутність
достовірної інформації про терміни погашення зобов‘язань
компаніями-дебіторами та відсутність даних про зростання витрат,
пов‘язаних із збільшенням розміру дебіторської заборгованості і часу
її оборотності; не регламентована робота з простроченою
дебіторською
заборгованістю; не
проводиться
оцінка
кредитоспроможності покупців та ефективності комерційного
кредитування, а функції збору коштів, аналізу дебіторської
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заборгованості та прийняття рішення про надання кредиту розподілені
між різними підрозділами. При цьому не існує регламентів взаємодії і,
як наслідок, відсутні відповідальні за кожен етап.
При цьому, для організації обліку дебіторської заборгованості
важливим є аналітичний аспект формування облікових даних, які
відображають вартісні та якісні характеристики фактично
здійснюваних господарських операцій. При розробці аналітичних
процедур з управління дебіторською заборгованістю істотне значення
має створення деталізованого Плану рахунків, який дозволяв би легко
формувати не тільки саму звітність, але й необхідну додаткову
інформацію на основі використання субрахунків другого, третього і
наступних порядків для відображення дебіторської заборгованості за
такими різними ознаками: складом; валютою розрахунків; строками
погашення; видами продукції; забезпеченістю та ін. [1].
Для вирішення проблем як обліку так і аналізу дебіторської
заборгованості на підприємстві необхідно проводити всебічний,
ефективний, систематичний контроль за її станом. Побудова
ефективної системи контролю за рухом і своєчасною інкасацією
дебіторської заборгованості – необхідний для того, щоб забезпечити
надходження інформації не тільки про те, що відбулося, але й про
відхилення, які можуть бути. Найбільше значення набуває здійснення
контролю, який дозволяє з‘ясувати наскільки ефективно та своєчасно
відбувається погашення дебіторської заборгованості, наскільки
запропонована відстрочка платежу відповідає вимогам ринку та стану
на ньому підприємства [2, c. 168].
Важливо здійснювати контроль на кожному етапі реалізації
управлінських рішень. Доцільно виділити попередній контроль (за
формуванням кредитної політики підприємства, контроль за
прийняттям рішення щодо надання комерційного кредиту покупцю, за
розробкою графіка щодо погашення дебіторської заборгованості та
формуванням платіжного календаря та ін.), поточний контроль
(контроль за відвантаженням продукцію покупцю, за термінами
погашення кредиторської заборгованості, за надходженням грошових
коштів та інших активів від дебіторів, за використанням
альтернативних джерел погашення дебіторської заборгованості та ін.) і
наступний контроль (контроль за співставлення бюджетних та
фактичних показників величини дебіторської заборгованості, за
оцінкою впливу фактичної величини дебіторської заборгованості на
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фінансовий стан підприємства, тощо). Результати аналізу, отримані на
різних етапах контролю, повинні враховуватися при розробці заходів з
удосконалення
управління
дебіторською
заборгованістю
та
оптимізації її параметрів.
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заборгованістю // Рибалко О.М., Сичова М.Б. – Вісник Запорізького національного
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УДК 658.3: 331.108
Мізік Ю.І., к.е.н.
Харківський національний університет
імені О.М. Бекетова
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
В нестабільних умовах розвитку України актуалізуються
питання управління бізнесом з позиції економічної безпеки. Одним із
важливих аспектів організації економічної безпеки підприємства є
процес забезпечення кадрової безпеки, який є необхідним при
ліквідації соціально-економічних загроз в їх господарській діяльності.
Разом з цим в умовах постійних проявів негативних наслідків криз, в
основу підтримки кадрової безпеки на підприємстві повинно бути
покладена концепція антикризового управління персоналом. З метою
мобілізації кадрового потенціалу для подолання кризових явищ
менеджерам підприємств слід формувати готовність персоналу до дій
в умовах кризи.
Незважаючи на те, що більшість вчених-економістів по-різному
трактують окремі аспекти та складові управління персоналом в
системі антикризового управління, але узагальнення їх напрацювань
дозволяє визначити основні теоретичні засади та методичні принципи
організації роботи щодо подолання паніки та антистресової підготовки
персоналу, які повинні використовуватись суб‘єктом антикризового
управління.
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На думку науковців, особливістю підходу до вирішення проблем
в антикризовому управлінні є системний підхід до діагностики,
попередження, подолання наслідків кризи, розробка стратегії
реструктуризації підприємства і застосування нестандартних методів з
управління персоналу.
Діагностика стану трудових ресурсів і кадрової безпеки на
підприємстві може здійснюватися або безпосередньо співробітниками
підприємства або зовнішніми незалежними експертами. На цьому
етапі роботи шляхом використання спеціальних прийомів і методів
діагностичного дослідження необхідно:
1) здійснити комплексний аналіз забезпеченості підприємства
персоналом у цілому та його структурних підрозділів за категоріями та
професіями;
2) оцінити стан і рух кадрів, детально проаналізувати плинність
кадрів;
3) проаналізувати використання робочого часу, виявити причини
втрат часу та непродуктивні витрати часу;
4) здійснити факторний аналіз продуктивності праці, за
результатами аналізу визначити резерви її збільшення;
5) проаналізувати ефективність використання персоналу;
6) оцінити рівень кадрової безпеки та соціальної захищеності
трудового
колективу,
проаналізувати
аналіз
ефективності
використання фонду оплати праці.
Проведення описаного комплексу досліджень надає можливість
сформувати необхідне аналітичне підґрунтя для визначення мети
антикризового управління персоналом для забезпечення кадрової
безпеки на підприємстві, що передбачають вирішення наступного кола
завдань:
зниження соціально-психологічної напруги в колективі;
антистресова підготовка персоналу до проходження
кризового стану;
оцінка кадрового потенціалу підприємства;
збереження ядра кадрового потенціалу підприємства (тобто
найбільш кваліфікованих працівників, здатних забезпечити виживання
підприємства в умовах кризи та відновити його життєздатність);
забезпечення соціального захисту та працевлаштування
працівників підприємств, що звільняються;
формування команди адаптивних менеджерів, здатних
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розробити та реалізувати антикризову програму підприємства;
мобілізація кадрового потенціалу на розв‘язання завдань
реалізації антикризової програми підприємства, переборення опору
нововведення та змінами, передбаченими програмою.
Виконання всіх цих заходів допоможе виходу підприємства з
кризового стану, реалізації антикризової програми, спрямованої на
його подолання, істотно змінять методичні засади управління
персоналом у цілому та сприятиме забезпеченню кадрової безпеки на
підприємстві. А розробка комплексного методичного апарату та
поетапного алгоритму впровадження антикризового управління
персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві є
перспективним напрямком подальших досліджень у контексті
зазначеної проблематики.
УДК 30:502.7
Мороз Т.О., аспірант,
Гончаренко І.В., д.е.н., професор
Миколаївський національний аграрний університет
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу є
передумовою сталого розвитку сільських територій. Необхідність
нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва, зміни у
структурі харчування населення, погіршення стану підприємств
комунального
господарства,
природно-кліматичні
процеси,
спричинюють негативні тенденції на більшості територій України.
Проблеми природно-ресурсного потенціалу сільських територій
розглядають в своїх роботах І.В. Прокопа, В. Сайко, О.В. Шубравська,
О.В. Бородіна, В.В. Юрчишин та ін. Проте, ми вважаємо, зазначена
проблема досить актуальна і потребує подальшого дослідження.
Сучасна наука трактує природно-ресурсний потенціал як
сукупність природних ресурсів, які є основою економічного розвитку
території і можуть бути використані у господарській діяльності з
урахуванням досягнень науково-технічного прогресу. Раціональне, ж
використання природо-ресурсного потенціалу передбачає охорону та
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управління користуванням землею, надрами, водними ресурсами,
лісами, полезахисними і водоохоронними лісосмугами, рекреаційними
зонами,
рідкісними
природними
ресурсами,
державними
заповідниками і заказниками, флорою, фауною, атмосферним повітрям
та іншими природними багатствами.
Дослідження свідчать про наявність активізації процесів
деградації довкілля сільських поселень. Серед головних причин цього
– безгосподарське використання природних ресурсів.
З боку державних структур помітне прагнення до забезпечення
охорони та оздоровлення навколишнього середовища населених
пунктів, проте цього далеко не достатньо.
На нашу думку, з метою забезпечення раціонального
використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій з
урахуванням вимог сталого розвитку доцільно:
- удосконалення існуючих законодавчих актів та розроблення і
прийняття нових: «Про сільське господарство», «Про ґрунти і їх
родючість», «Про консервацію земель», «Про економічне
стимулювання
раціонального
використання
земель
сільськогосподарського призначення»;
- розроблення та впровадження дієвих місцевих, регіональних та
загальнодержавних програм з обов‘язковим визначенням обсягів і
джерел фінансування та термінів і виконавців визначених заходів;
- системний моніторинг зміни стану водних і наземних
екологічних об‘єктів які піддаються антропогенному навантаженню,
охорони і трансформації агроландшафтів;
- удосконалення існуючих та запровадження нових екологічних
систем землекористування, зорієнтованих на збереження і відтворення
родючості грунтів, підвищення якісного стану земель;
- забезпечення науково обґрунтованого відповідно до концепції
сталого розвитку співвідношення земельних угідь (рілля, природні
кормові угіддя, ліси та полезахисні насадження);
- охорона водних ресурсів від забруднення шкідливими
речовинами;
- формування системи раціонального споживання водних
ресурсів населенням і використання у сільському господарстві;
- запобіжні заходи для економії використання лісових ресурсів
та охорони лісів від несанкціонованого вирубування;
- формування екологічної мережі сільських територій;
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Отже,
запровадження
зазначених
заходів
сприятиме
раціональному використанню природно-ресурсного потенціалу
сільських територій з урахуванням вимог сталого розвитку,
відтворенню і збереженню навколишнього середовища, забезпеченню
продовольчої безпеки.
УДК 657.45
Москаленко Г.О., ст. гр. ОА-10,
Приходько Н. І., к.е.н., доцент
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Аудит витрат на підприємстві є найважливішою і, водночас,
найскладнішою частиною аудиторської перевірки. Одними з основних
показників роботи будь-якого підприємства є випуск продукції та її
собівартість. Раціональний аналіз і аудит витрат є запорукою
фінансової стабільності та стійкості підприємств.
Останнім часом у спеціалізованій літературі та на практиці
питанням методики аудиту витрат на підприємстві приділяється
значна увага, проте методика аудиту витрат на сьогодні залишається
недостатньо розробленою. Тому тема дослідження є актуальною та
потребує подальшого вдосконалення.
Проблеми вдосконалення аудиту витрат та методики зниження
витрат виробництва розглядають у своїх роботах вітчизняні і
зарубіжні вчені. Значне місце посідають дослідження таких наукових
діячів: Т. Бутинець, С. Голов, Ю. Цал-Цалко, А. Шеремет,
В. Савченко, О. Нетикша, Л. Стельмах.
Процес аудиту витрат базується на вивченні відображення в
бухгалтерському обліку інформації про витрати.
Типовими помилками, під час аудиту витрат на виробництво
найчастіше є:
- невідповідність застосовуваного методу врахування витрат,
зафіксованим в обліковій політиці;
- неправильна оцінка залишків незавершеного виробництва;
- неправильне розмежування витрат за звітний період;
- необгрунтоване (без документального оформлення) включення
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до собівартості продукції окремих видів витрат;
- порушення, допущені під час оформлення первинних
документів;
- порушення методології обліку витрат.
У процесі перевірки витрат на виробництво аудитору необхідно
вирішити такі питання:
- оцінити обґрунтованість застосовуваного методу врахування
витрат, варіанта зведеного врахування витрат, методів розподілу
загальновиробничих і загальногосподарських витрат;
- підтвердити достовірність оформлення і відображення в обліку
прямих і накладних (непрямих) витрат;
- оцінити якість інвентаризацій незавершеного виробництва;
- зробити арифметичний контроль показників собівартості за
даними зведеного врахування витрат виробництва;
- перевірити незмінність вибраних в обліковій політиці схем і
методів врахування витрат;
- перевірити правильність відображення в звітності інформації
про витрати.
Узагальнюючи основні напрямки проведення внутрішнього
аудиту витрат та з метою його удосконалення доцільно визначити такі
основні його етапи, зокрема:
- ідентифікація витрат підприємства, яка передбачає вивчення
повноти існуючої на підприємстві класифікації витрат, доцільність її
застосування для цілей управління, визначення особливостей
розподілу витрат, включення їх у собівартість тощо;
- організація внутрішнього аудиту витрат, яка повинна
визначити мету та завдання аудиту, терміни подання управлінському
персоналу результатів аудиту, призначення відповідальних осіб тощо;
- планування внутрішнього аудиту витрат, яке повинно
включати в себе: розрахунок аудиторського ризику, рівня суттєвості,
сукупності вибірки та можливої величини помилки, а також складання
загального плану аудиту та програми тощо;
- аудиторська перевірка, яка включає в себе: застосування
аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів;
співставлення загальної суми помилки, що виявлена аудитором з
рівнем суттєвості; проведення аналізу отриманих результатів аудиту;
формування думки аудитора (висновку);
- складання аудиторського звіту, що полягає у формуванні
192

VІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 27 червня 2014 р.)

думки аудитора щодо достовірності даних про витрати, їх
відображенні в обліку, звітності, а також формуванні висновку
аудитора щодо рекомендацій та пропозицій удосконалення існуючих
методів обліку витрат, підвищення ефективності управління ними.
Таким чином, аудит витрат на підприємстві має значний вплив
на управління виробничо-господарською діяльністю підприємств, а
саме дає змогу знизити підприємницький ризик, оскільки отримана в
ході аудиту інформація дає можливість прийняти більш правильне,
економічно доцільне рішення як у внутрішній діяльності самого
підприємства, так і з боку потенційних інвесторів та ділових
партнерів.
УДК 657
Московчук А.Т., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВПЛИВ ЛІЗИНГУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Важливим завданням підприємств усіх форм власності і
господарювання є підвищення ефективності їх діяльності. Одним із
чинників, що дозволяє вирішити поставлене завдання є належне
забезпечення виробничого процесу основними засобами, оскільки їх
наявність, склад та технічний стан визначають економічний потенціал
підприємства в цілому, а поліпшення якості основних засобів,
підвищення ефективності їх використання забезпечують ріст
продуктивності праці, зокрема.
В процесі експлуатації основні засоби, в першу чергу машини і
обладнання, фізично і морально зношуються, і виникає необхідність
застосування нової, більш досконалої техніки. В практичній діяльності
підприємства використовують кілька варіантів придбання нових
основних засобів: залучення інвесторів, використання власних активів,
кредитування , лізинг.
Оскільки в сучасних умовах залучати інвесторів досить складно,
то лізинг є найбільш вигідним способом придбання устаткування,
порівняно з прямим кредитуванням або купівлею обладнання за
рахунок власних коштів, тому що придбання обладнання по лізингу не
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вимагає від лізингоодержувача негайного вкладення коштів; предмет
лізингу оплачується в розстрочку з коштів , отриманих в результаті
використання у виробничому процесі майна , придбаного за лізингом;
лізингові платежі в повному обсязі відносяться на собівартість
продукції (робіт, послуг) лізингоодержувача і, відповідно, знижується
база
оподаткування
податком
на
прибуток;
проводиться
відшкодування ПДВ , сплаченого в лізингових платежах ; оперативно
оформлюється лізингова угода (від 3 днів); узгоджуються строки
лізингових контрактів ( від 12 місяців до 5-и років); розробляється
гнучкий графік виплат; підприємство має можливість оперативного
оновлення виробничих потужностей без відволікання значних сум
оборотних коштів .
Порядок передання майна в лізинг (оренду) в Україні
регулюється Законом України «Про оподаткування прибутку
підприємств" та П(С)БО № 14"Оренда".
Згідно з П(С)БО №14 "Оренда" розрізняють фінансову та
операційну оренду. Фінансова оренда передбачає передачу орендареві
всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом використання і володіння
активом. Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з
таких ознак: 1) орендар набуває права власності на орендований актив
після закінчення строку оренди; 2) орендар має можливість та намір
придбати об‘єкт оренди за ціною нижчою за його справедливу вартість
на дату придбання; 3) строк оренди складає більшу частину строку
корисного використання об'єкта оренди ; 4) теперішня вартість
мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або
перевищує справедливу вартість об'єкта оренди; 5) орендований актив
має особливий характер, що дає змогу лише орендареві
використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію,
дообладнання; 6) орендар може продовжити оренду активу за плату,
значно нижчу ринкової орендної плати; 7) оренда може бути
припинена орендарем, який відшкодовує орендодавцю його втрати від
припинення оренди.
Операційна оренда – оренда інша, ніж фінансова. Отже,
висновок про те, що оренда є фінансовою чи операційною доцільно
робити виходячи із суті оренди.
На вітчизняних підприємствах, з метою відображення операцій
оренди згідно з П(С)БО 14, часто класифікують будь-яку оренду як
операційну, не проводячи аналізу відповідності умов оренди вказаним
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характеристикам. Причиною цього може бути недостатня
поінформованість працівників підприємств щодо характеристики
видів оренди і складність бухгалтерського обліку фінансової оренди
порівняно з операційною. Операційна оренда відображається в обліку
шляхом періодичного визнання суми наступного орендного платежу,
що підлягає сплаті із одночасним визнанням витрат на оренду. При
чому орендований основний засіб не відображається на балансі
орендаря, а продовжує відображатись на балансі орендодавця. Якщо
оренда класифікується як фінансова, то орендодавець списує основний
засіб з балансу разом із визнанням дебіторської заборгованості у сумі,
що дорівнює чистій приведеній вартості майбутніх орендних платежів.
Основний засіб у орендодавця відображається на позабалансових
рахунках. В свою чергу орендар визнає основний засіб на балансі за
вартістю, що дорівнює чистій приведеній вартості майбутніх орендних
платежів з одночасним визнанням кредиторської заборгованості.
Приймаючи рішення щодо відображення оренди у формі
операційної чи фінансової, підприємство може отримувати різні
аналітичні показники для оцінки ефективності діяльності
підприємства в цілому і використання основних засобів зокрема.
Так, відображаючи оренду у формі операційної, підприємство
занижує вартість основних засобів, які використовуються у
виробництві, а отже й має можливість завищити такі показники як
доходність сукупних активів, фінансовий леверидж, фондовіддача,
рентабельність основних засобів.
Отже для отримання точних аналітичних показників, що
характеризують ефективність використання основних засобів,
необхідно правильно відображати в бухгалтерському обліку операції
оренди. У зв‘язку з неоднозначністю трактування операційної та
фінансової оренди, можливістю маніпулювати поняттями і величиною
показників, вважаємо за доцільне бухгалтерський облік усіх видів
оренди вести за принципами обліку фінансової оренди і внести
відповідні зміни до П(С)БО 14.
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УДК 336.012.23(043.2)
Ніколаєва А.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СИСТЕМА САМОРЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
ФІНАНСОВОГО РИНКУ
За останні десятки років спостерігається значний розвиток
світового фінансового ринку, поява великої кількості інновацій у сфері
фінансових продуктів, вдосконалення фінансових процесів. У свою
чергу, розвиток фінансового ринку обумовлює необхідність
постійного удосконалення механізмів регулювання шляхом розвитку
принципів саморегулювання та підвищення ефективності взаємодії
саморегулівних організацій (СРО) та державних органів регулювання.
Особливо гострою та актуальною проблема регулювання фінансового
ринку постає в період економічної та фінансової кризи. Досить часто
саме криза стає приводом до пошуку недоліків архітектури
національної системи регулювання фінансового ринку і особливо
критики системи саморегулювання.
В Україні діяльність саморегулівних організацій регулюється
Законами України „Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг‖, „Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні‖, „Про цінні папери та фондовий ринок‖,
„Положенням про об‘єднання професійних учасників фондового
ринку‖, а також нормативними документами, розробленими НКЦПФР
та Держфінпослуг. Специфіка вітчизняного ринку фінансових послуг
полягає в тому, що держава в законодавчому або нормативному
порядку може призначати саморегулівні організації, як це роблять у
деяких країнах – не членах ЄС. Наприклад, таким чином в Україні
вирішено питання щодо кредитних спілок.
З метою створення ефективної системи регулювання та
контролю на ринку цінних паперів за ініціативою НКЦПФР були
утворені саморегулівні організації ринку цінних паперів, які
об‘єднують професійних учасників фондового ринку за видами
діяльності, а саме: реєстраторів, торговців, зберігачів та депозитаріїв, а
також інвестиційних керуючих:
– Асоціація „Українські фондові торговці‖ (АУФТ) – є
добровільним об‘єднанням професійних учасників ринку цінних
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паперів, які здійснюють торгівлю цінними паперами;
– Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) – є
недержавною, некомерційною організацією, що діє в галузі ведення
реєстрів власників цінних паперів, обліку руху цінних паперів та
депозитарної діяльності;
– Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ) – є
недержавною, некомерційною організацією, що об‘єднує усі компанії
з управління активами в Україні.
На сьогодні в Україні, як вважають експерти, вітчизняні СРО на
фондовому ринку перебувають у своєрідному „прикордонному‖ стані.
Наявність в таких асоціаціях відповідного свідоцтва про реєстрацію
ще не означає, що вони є повноправними саморегулівними
організаціями, і дійсно наділені функціями контролю й успішно
здійснюють та контролюють своїх учасників. Для СРО властивий
конфлікт інтересів. З одного боку, вони фінансуються винятково за
рахунок членських внесків учасників ринку. Тому члени – учасники у
більшості випадків (за дуже рідкісним винятком) не задоволені
необхідністю платити гроші за додатковий контроль над ними, за те,
що їх додатково карають. З іншого боку, держава (у даному випадку –
в особі НКЦПФР) ставиться до СРО як до опонента, тобто,
представника ринку – лобіста відповідного бізнесу.
На думку експертів, щоб створити діючі СРО, треба
дотриматися низки принципів, зокрема:
–
ініціатива
держави.
Ініціатором
повноцінного
саморегулювання в Україні повинна стати держава, і розцінювати СРО
не як опонента, а як фактичне продовження „руки регулятора‖, але з
особливим статусом, що йому може бути наданий;
– одна СРО за певним видом діяльності (ця норма зараз
закріплена в Законі України „Про цінні папери та фондовий ринок‖);
– зміна системи управління СРО – за участю державних органів
в управлінні.
Дані проблеми не обмежуються рамками фондового ринку, тому
уряду доцільно продумати долю СРО у всіх секторах національного
фінансового ринку.
Завдання національної системи регулювання та уряду країни
полягає в тому, щоб в існуючих інституційних умовах сформувати
збалансовану систему регулювання фінансового ринку, яка мінімізує
недоліки саморегулювання і максимально виявить його переваги.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Глобализация экономики и расширение участия Республики
Беларусь
в
мировой
экономической
интеграции
требует
реформирования национальных стандартов бухгалтерского учета в
соответствии с общепризнанными догмами, сформулированными в
Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО).
Современное сельскохозяйственное производство страны –
важнейшая жизнеобеспечивающая сфера деятельности человека,
определяющая материальное благополучие нации, социальную и
политическую стабильность в обществе.
Становление национального агропромышленного комплекса
возможно только при условии больших финансовых вливаний в его
развитие и государственной поддержки. Поэтому финансирование
деятельности организаций АПК из различных источников позволит
укрепить их положение и вывести на качественно новый уровень.
Одним
из
источников
привлечения
дополнительных
финансовых ресурсов являются вклады инвесторов. Финансовая
отчетность, составленная с учетом требований МСФО, позволит
привлечь не только отечественных, но и иностранных инвесторов. В
этой связи появляется необходимость обеспечить таких инвесторов
полезной информацией для принятия обоснованных решений при
осуществлении правильного выбора направлений размещения своих
капиталов. Подготовка аграрными формированиями финансовой
отчетности на основе МСФО требует детальной проработки
соответствующего
методического
обеспечения,
отражающего
специфику аграрного производства.
В сою очередь, подготовка аграрными формированиями
финансовой отчетности на основе МСФО требует детальной
проработки
соответствующего
методического
обеспечения,
отражающего специфику аграрного производства.
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Сельское хозяйство имеет ряд особенностей, которые
проблематично влияют при переходе на МСФО. Они связаны со
спецификой
сельскохозяйственного
производства,
которые
определяются, с одной стороны, действием естественных факторов, с
другой стороны, действием социальных факторов.
Основными проблемами, с которыми может столкнуться
практикующий бухгалтер или специалист по трансформации при
составлении отчетности по МСФО в аграрном секторе, являются
следующие:
учет и формирование информации о незавершенном
производстве;
оценка и отражение в балансе биологических активов;
оценка запасов собственного производства и т.д.
Рассмотрим подробнее каждую из них.
Создание методического обеспечения учета и формирование
информации в незавершенном производстве, которое в балансе
аграрного предприятия занимает 20 - 35% от стоимости запасов,
является одной из актуальных проблем перехода на МСФО. В
аграрном секторе незавершенное производство имеет свою
специфику. Понятие незавершенного производства, в частности для
сельскохозяйственных организаций, в отечественной и зарубежной
практике не совпадает. При оценке незавершенного производства
отрасли растениеводства в аграрных предприятиях возникает
проблема, связанная с определением справедливой стоимости
незрелого биологического актива на дату составления отчетности до
момента его полного созревания и начала сбора сельскохозяйственной
продукции.
По МСФО затраты, понесенные под конкретные культуры,
определяются как биологические активы, потому что возникают
процессы биотрансформации, связанные с изменением данного актива.
А биологические активы, согласно стандарту МСБУ (IAS) 41
«Сельское хозяйство» оцениваются по справедливой стоимости.
Затраты, связанные с обработкой зяби следует классифицировать по
МСФО в виде расходов будущих периодов и оценивать по
фактическим затратам. Согласно МСФО оценка активов по
справедливой стоимости требует наличия активного рынка в
отношении подобного вида имущества.
Оценка незавершенного производства в растениеводстве по
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МСФО и в соответствии с требовании законодательства Республики
Беларусь в области бухгалтерского учета и отчетности имеет
существенные различия. По белорусским стандартам не выделяют
затраты на биологические активы, а незавершенное производство
оценивается по фактическим затратам и отражается в балансе в
составе запасов.
Таким образом, оценка незавершенного производства в
растениеводстве по МСФО и соответствии со стандартами
бухгалтерского учета Республики Беларусь имеет существенные
различия. В настоящее время отсутствует единый подход к оценке
незавершенного производства по МСФО, поэтому вопросы
определения его стоимости являются особенно актуальными.
Еще одной немаловажной проблемой является проблема оценки
и отражения в балансе биологических активов. Биологические активы
составляют довольно высокую долю в ресурсном потенциале
сельскохозяйственных организаций и оказывают значительное
влияние на результаты их деятельности. Это, в свою очередь, требует
их детального учета, оценки и анализа.
В МСФО больше внимания уделяется порядку учета,
представления финансовой отчетности и раскрытия информации о
биологических активах. Впервые понятие «биологические активы»
было введено в МСБУ (IAS) 41 «Сельское хозяйство», который был
принят и рекомендован к применению в отчетности Комитетом по
международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО).
Под биологическими активами следует понимать растения и
животные, используемые в сельскохозяйственной деятельности, то
есть выращиваемые на продажу, замену или для увеличения их
численности с целью получения сельскохозяйственной продукции в
настоящем и будущем. Они могут многократно или, наоборот, только
разово использоваться для сбора сельскохозяйственной продукции. В
зерновом производстве под биологическими активами понимаются
посевы зерновых культур, а к сельскохозяйственной продукции
относятся зерно и иная продукция, получаемая при его выращивании.
В соответствии с МСБУ (IAS) 41 «Сельское хозяйство»
биологические активы отражаются в отчетности отдельными
статьями, в то время как в белорусской практике учета данное понятие
на современном этапе отсутствует, однако это не означает, что
биологические активы как таковые отсутствуют в Республике
200

VІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 27 червня 2014 р.)

Беларусь. Формируемая в бухгалтерском учете информация об
объектах, относимых к биологическим активам, не отвечает всем
требованиям, предъявляемым к данной информации со стороны
заинтересованных пользователей бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Исходя из этого возникает необходимость выделения
биологических активов как отдельного объекта бухгалтерского учета,
отличного от других и обладающего рядом свойств.
Биологические активы в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, формируемой в формате МСФО, следует подразделить на
группы по их биологическим свойствам. Данная проблема в настоящее
время может быть решена дополнительной систематизацией и
группировкой информации по биологическим активам при
трансформации белорусской отчетности в формате МСФО.
Таким образом, учет биологических активов в АПК требует
совершенствования всей системы нормативного регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в АПК, позволит адаптировать
принципиальные аспекты МСБУ (IAS) 41 «Сельское хозяйство» к
национальным особенностям.
Проблема оценки запасов собственного производства связана с
учетом таких активов, как корма собственного производства. По
МСФО учет данных активов имеет свои особенности. В балансе
сельскохозяйственных
организаций,
специализирующихся
на
производстве продукции животноводства, стоимость кормов в составе
материально-производственных запасов имеет существенное значение.
Статья «Корма» в структуре затрат на производство, как правило,
занимает наибольший удельный вес среди всех остальных затрат
отрасли животноводства.
По МСФО для оценки рассматриваемых видов кормов,
полученных в результате биотрансформации биологических активов, в
момент сбора применяется стандарт МСБУ (IAS) 41 «Сельское
хозяйство». Их оценка должна производиться по справедливой
стоимости.
Помимо выше перечисленных проблем еще одним препятствием
на пути перехода к МСФО являются высокие затраты, связанные с
составлением отчетности подобного рода. В аграрном секторе такое
обстоятельство является важным фактором при принятии решения о
переходе на составление отчетности по МСФО. Наиболее
существенными затратами на подготовку отчетности по МСФО
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являются расходы по найму и обучению персонала, а также расходы
на консультационные и аудиторские услуги.
Вторым важным препятствием является нехватка на рынке труда
квалифицированных специалистов в области учета по МСФО, поэтому
немногие белорусские организации готовят международную
отчетность самостоятельно, а в основном они обращаются к
консалтинговым и аудиторским компаниям.
Таким образом, перед специалистами, занимающимися
вопросами трансформации отчетности, на сегодняшний день стоит ряд
проблемных вопросов, связанных с отражением сельскохозяйственной
деятельности по МСФО. Учет и оценка активов, обязательств и
капитала, осуществляемые на базе основополагающих принципов
составления отчетности МСФО поможет дать более объективную
оценку производства в аграрной сфере.

УДК 336.77
Нужна О.А., к.е.н., доцент,
Романюк І.А., ст. гр. ОАмз-51
Луцький національний технічний університет
ЕКСПЕРТНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ В ОЦІНЦІ
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Оцінка
кредитоспроможності
сільськогосподарських
підприємств має велике значення при наданні банківського кредиту.
Дослідженням механізму кредитування сільськогосподарських
підприємств і методики оцінки кредитоспроможності позичальників
займалося ряд українських вчених-аграріїв, зокрема М.Дем‘яненко,
М.Малік, О.Гудзь, О.Непочатенко, Ю.Потійко, В.Сусіденко та інші.
Але, як засвідчує огляд літературних джерел, є ще ряд питань,
які вимагають комплексного і поглибленого дослідження.
Аналіз
кредитоспроможності
контрагента
банку
регламентується Положенням про порядок формування та
використання резерву для відшкодування можливих втрат за
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кредитними операціями банків, затвердженим постановою правління
Національного банку України №279 від 06.07.2000 р. [2].
Критерії
оцінки
фінансового
стану
позичальника
встановлюються кожним банком самостійно його внутрішніми
положеннями щодо проведення активних операцій (кредитних) та
методикою проведення оцінювання фінансового стану позичальника
(контрагента банку) з урахуванням вимог зазначеного Положення.
У них мають бути визначені ґрунтовні, технічно виважені
критерії економічної оцінки фінансової діяльності позичальників
(контрагентів банку) на підставі аналізу їх балансів і звітів про
фінансові результати в динаміці тощо.
Показники, наведені у Положенні, враховуються обов‘язково.
Додатково можуть використовуватися й інші показники, які
визначаються банками самостійно з урахуванням особливостей
виробничих процесів у різних галузях господарювання.
Безпосередньо на сільськогосподарських підприємствах, на
нашу думку, необхідно створити експертну комп‘ютерну систему, яка
втілює в собі досвід експерта, що ґрунтується на його знаннях в певній
галузі. Експертна система на основі обробки знань експерта може
давати інтелектуальні поради, приймати рішення, а також пояснювати
хід розв‘язання в разі прийняття того чи іншого рішення.
Метою розробки експертної системи для аналізу фінансового
стану підприємства є створення програми, яка містить знання
експертів у сфері фінансового аналізу.
Використовуючи такі знання, експертна система пропонує
логічний висновок про фінансовий стан підприємства загалом та його
кредитоспроможності зокрема.
Дана система, взаємодіючи зі своїм користувачем зрозумілою
йому мовою, пояснює і обґрунтовує свої дії.
До можливостей експертної системи фінансового стану
підприємства відносяться: експертиза фінансового стану підприємства
на підставі даних бухгалтерської звітності; відображення динаміки
основних показників фінансового стану підприємства; порівняння
кількох підприємств відповідно до вибраних критеріїв; наочне
оформлення розрахованих даних діаграмами; використання
експертних оцінок; пояснення здобутих результатів.
На підставі даних бухгалтерської звітності формується масив
фінансових показників. На основі отриманої інформації про аналіз
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фінансового стану підприємства роблять висновок про фінансовий
стан підприємства і дають рекомендації щодо його поліпшення,
використовуючи при цьому базу знань.
Вважаємо, що на сільськогосподарських підприємствах
необхідно використовувати комплекс комп‘ютерних програм, які
забезпечують досить ефективну реалізацію всіх елементів процесу
розв‘язування аналітичних завдань. Сьогодні існує достатньо велике
коло аналітичних програм для виробничих підприємств (в тому числі
сільськогосподарських), комерційних банків, страхових та інших
організацій.
Комплексне проведення аналітичних досліджень дозволяє
здійснювати оцінку для аналізу поточного і прогнозного фінансового
стану господарюючого суб‘єкта, вибір найкращої стратегії його
розвитку, розробку інвестиційних проектів і бізнес-планів, ефективне
управління збутовою і маркетинговою діяльністю.
1. Дем‘яненко М.Я. Оцінка кредитоспроможності агроформувань: Монографія / М.Я.
Дем‘яненко, О.Є Гудзь, П.А. Стецюк. – К.: ННЦІАЕ, 2008. – 302 с.
2. Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих
втрат за кредитними операціями банків: Положення НБУ, затверджене постановою
правління Національного банку України №279 від 06.07.2000 р.

UDK 658.562
Odnoletok T.S., student group ІЕmg-1-09
Shevchenko O.О., Doctor of Science, associate professor.
Kyiv National University of Technology and Design
EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS POTENTIAL OF
THE COMPANY
An important characteristic and value of industrial production is the
competitive potential of the company.
For successful competition each company should set the target to
improve the competitiveness of its potential.
Competitiveness potential of the company is a complex comparative
analysis which reflects the degree of preference for the aggregate
indicator to assess the company's market share relative to that of other
companies.
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In general evaluation process of the competitiveness potential of the
company consists of the following steps:
- determination of the purpose of the competitiveness evaluation;
- analysis of the market environment and the choice of companiescompetitors;
- selection of basic values of competitiveness to be assessed;
- calculation of individual, group and integral values of
competitiveness of each company;
- validation of conclusions about the level of competitiveness of the
company and the development of measures to improve and straight the
competitive positions.
There are many methods to assess the competitiveness of the
company‘s potential and to identify trends in its development as well as
directions to state improvement of its individual elements.
Methods for assessing the competitiveness of the company‘s potential
classified with different characteristics:
1 ) formation of an information base:
- criterial,
- expert .
2) final result image:
- graphics,
- mathematical;
- logistics.
3) management decision development:
- immediate,
- strategic.
4) methods of evaluation:
- indicator,
- matrix.
Criterial methods consider being accurate, their information base are
absolute (natural or cost) key performance values.
Expert methods do not require collecting complete information about
competitors based on the experts` estimations, that is why it is easy to use
them.
Graphics methods provide a high level of perception of the final
evaluation results interpreted in graphical objects (pictures, diagrams,
charts, etc.).
Mathematical methods base on factor evaluation models consisting
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in calculation per one (integral) value or more values of the final evaluation.
Logisticsmethods base on logical assumptions and immediate ones
help to assess the actual situation and not used for future activities
development.
Immediate methods estimate the actual status of the company and it is
not possible to develop future activities using them.
Strategic methods assess the state of the company and use to develop
strategic solutions.
Indicator method estimate system of indicators that allow us to
describe the status of the company and based on it to make
recommendations to improve the effectiveness of its operation.
Matrix methods analyze business competition in its interdependence
and dynamics that enables to take strategic decisions.
Evaluation of the competitiveness potential of the company provides
the top management with actual information about the acquired enterprise
competitiveness and information about achieved competitive advantages.
Any company needs to know how competitive it is in relation to
other companies on the market as the high degree of competitiveness is a
guarantee of obtaining high economic performance and high positions in a
competitive environment.
УДК 338
Оксенюк К.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ФРАНЧАЙЗИНГ – ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
В умовах посилення процесів глобалізації та міжнародної
конкуренції, інституційних змін в економіці, радикальних перетворень
у відносинах власності проблема становлення і розвитку малого
бізнесу набуває великого значення. Питання пошуку нових форм
організації бізнесу та залучення інвестицій є актуальними, як для вже
існуючих так і для нових підприємств. Тому все більшої популярності
набуває така форма інтеграції бізнес-структур, як франчайзинг, яка
через притаманні їй можливості може стати імпульсом технічного і
технологічного переозброєння виробництва.
Теоретичні та прикладні аспекти дослідження франчайзингу
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знайшли своє відображення в роботах провідних вітчизняних та
зарубіжних вчених, зокрема, таких як Андрощук Г.О., Александрова
О.В., Бедринець М. Д., Варналій З.В., Денисюк В.А., Кузьмін О.Є.,
Мендельсон М.М., Суховатий О.В., Цимбал Л. Л. та інших.
Для економіки України франчайзинг є відносно новим явищем, у
той час як у розвинутих країнах він застосовується як засіб
забезпечення потреб суспільства в різних послугах. Загалом,
франчайзинг як складова частина економіки України знаходиться на
початковому етапі розвитку.
До особливостей франчайзингу можна віднести [1, С.107]:
- існування двох сторін (франчайзер і франчайзі);
- наявність виключних прав у франчайзера;
- право на використання об‘єктів права інтелектуальної
власності здійснюється на платній і строковій основі;
- незважаючи на партнерство кожна сторона договору несе
виключну відповідальність за свою діяльність і ризик пов'язаний з
цим.
Основною метою франчайзингу є передача (надання) на
комерційній основі певного обсягу майнових прав використання
об'єктів виключного права для організації виробництва й реалізації
конкурентоспроможної продукції і надання управлінських послуг із
франшизи для отримання сторонами додаткового прибутку.
На ринку франчайзингу в Україні найприбутковішими є
компанії, які розвивають іноземні франшизи. Адже за критеріями
розвитку та грошовим оборотам лідерами ринку франчайзингу є
компанії, що представляють західні товари та послуги, такі як ―Coca
Cola‖, ―Pepsi‖, ―Carlsberg‖, ―InBev‖, ―TNK-BP‖, ―Lukoil‖, ―Empik‖,
―Ліга Інвест‖, ―Дельта Спорт‖. Однак до десятки найприбутковіших
лідерів ввійшла також одна українська компанія-франчайзер –
―Система швидкого харчування‖ (FFS). Цей факт вказує на те, що
українські компанії в майбутньому можуть стати конкурентами
іноземним франшизам. Найбільша частка ринку належить
франчайзинг-компаніям Майстер франчайзі, які на території України
контролюють 30 % грошового обігу. До таких компаній належать:
―EMPIK‖, ―Дельта Спорт‖, ―Ліга Інвест‖, ―Helen Marlene‖ [2, С.63].
Варто зазначити, що розвитку франчайзингу при нинішніх
умовах в Україні перешкоджає ряд проблем: нечітка нормативнозаконодавча база, яка не регулює багато вищезгаданих питань,
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пов'язаних з франчайзингом; проблеми фінансово-кредитного
характеру; відсутність необхідного інформаційного забезпечення;
недостатня обізнаність підприємств із можливостями й особливостями
такого способу ведення бізнесу, як франчайзинг; відсутність знань,
насамперед, правових, необхідних для ведення бізнесу у ролі як
франчайзера, так і франчайзі; брак відповідних консультаційних
структур.
Отже, франчайзинг є перспективою розвитку бізнесу і полягає в
тому, що одні підприємства частково передають права ведення бізнесу
іншому підприємству. Відповідно, поширення франчайзингу
дозволить подолати інвестиційну кризу і створити сприятливі умови
для розвитку малого та середнього підприємництва в Україні.
1. Ягудин С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг. – М.: Изд. центр
ЕАОИ, 2008. – 272 с.
2. Cуховатий О.В. Особливості реалізації франчайзингу в Україні // Проблеми науки. –
2010. – №2. – С.62-64.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ЯК ПРЕДМЕТУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Розвиток інтеграційних процесів України призводить до
різноманітних перетворень в системі чинного законодавства,
спрямованих на адаптацію міжнародних норм права. Не є виключенням
і законодавство про кримінальну відповідальність. Про це свідчить і
прийняття Закону України ―Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у
сфері господарської діяльності‖1, в якому усунуто надмірне втручання

1

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 25, ст. 263
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правоохоронних органів у діяльність господарюючих суб‘єктів. Однак
гуманізація кримінальної відповідальності не повинна жодним чином
вплинути на правильну кваліфікацію кримінальних правопорушень у
сфері господарської діяльності, в тому числі предметом яких
виступають ―фінансові ресурси‖. Зміни, внесені до Кримінального
процесуального кодексу України2 також підвищують вимоги до
повноти та обґрунтованості доказової бази, зваженості, оперативності та
чіткості слідчих дій. Особливої уваги при цьому заслуговує процес
збору доказів при кваліфікації та розслідуванні злочинів у сфері
господарської діяльності.
Детального аналізу потребують статті, які передбачають
відповідальність за шахрайство, в тому числі з фінансовими
ресурсами. Відповідальність за кримінальні правопорушення в сфері
використання фінансових ресурсів розглянуті у ряді статей Розділу VII
«Злочини у сфері господарської діяльності» Кримінального кодексу
України. Необхідним є встановлення складових фінансових ресурсів
підприємства та можливих форм та засобів правового реагування
щодо зловживань з ними відповідно до існуючих норм у
Кримінальному кодексі України. Крім того, постає завдання у
формуванні інструментарію розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності на основі системи бухгалтерського обліку, в
якій завжди залишаються основні сліди вчинення правопорушень.
Фінансові ресурси є такими, що найбільш часто стають
предметом кримінальних правопорушень порівняно з іншими
ресурсами. Так, їх особлива форма (готівка, дорожні чеки, пластикові
карти), можливість обігу з використанням електронних ресурсів
призводить до масштабних зловживань з грошовими коштами, про що
свідчить періодичне перебування України в списку ФАТФ.
Фінансові ресурси слід розглядати на макро- (централізовані) та
мікрорівні (децентралізовані). Централізовані формуються на рівні
держави та використовуються у процесі виконання її функцій. Фінансові
ресурси підприємств – децентралізовані – формуються за рахунок
власних і зовнішніх джерел. Таким чином, фінансові ресурси є
сукупністю грошових коштів у різних формах. Зловживання щодо їх

2

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI //
Електронний ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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залучення і подальшого використання слід розглядати у комплексі: як
зловживання в операціях з руху грошових коштів (частини активу
балансу або господарських засобів), так і в частині джерел їх формування
(пасиву балансу). Відповідно, дії суб‘єкта злочину будуть спрямовані на
операції з грошовими коштами, але проти різних суб‘єктів суспільних
відносин: держави, фінансових органів (банки та інші банківські та
небанківські фінансові установи), фізичних і юридичних осіб, за рахунок
яких можуть бути отримані додаткові ресурси.
Проведений через призму виділення в категорії «фінансові
ресурси» власне активів та окремо джерел їх формування аналіз змісту
статей Розділу VII «Злочини у сфері господарської діяльності»
Кримінального кодексу України дозволив встановити, що не
передбачена відповідальність за неправомірні дії з рядом джерел
фінансових ресурсів, які досить часто в останні роки являються
предметом злочинних посягань. Так, не визначено наслідки
неправомірних дій в частині формування, розподілу і використання
статутного фонду (капіталу); додатково вкладеного та резервного
капіталу; нерозподіленого прибутку. На особливу увагу також
заслуговують питання шахрайства з кредиторською заборгованістю,
особливо в процесі факторингових операцій, погашення цінними
паперами, у тому числі борговими. Нині в практиці судочинства такі
зловживання розглядаються з позиції заниження бази оподаткування
податком на прибуток чи податком на додану вартість. Однак
кримінальна відповідальність не встановлена.
Таким чином, на сучасному етапі необхідною є розробка нового
підходу до сутності та видів кримінальної відповідальності за
зловживання з фінансовими ресурсами. При цьому слід врахувати рівні
утворення, розподілу та використання фінансових ресурсів –
децентралізований та централізований, а також характер різних джерел
формування фінансових ресурсів, протиправні дії з якими спричиняють
збиток для фізичних і юридичних осіб-надавачів таких ресурсів,
зловживання проти яких повинне отримати більш суворе покарання, у
тому числі фінансового характеру. Такі заходи в сукупності забезпечать
систематизацію рівнів кримінальної відповідальності.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ
Розвиток регіонів України характеризується відмінностями в
спеціалізації, різним ступенем розвитку підприємництва, інвестиційної
та інноваційної активності, що визначає різний рівень їх
конкурентоспроможності. Формування сприятливого внутрішнього та
зовнішнього поля конкуренції має базуватися на комплексних і
системних оцінках рівня конкурентоспроможності регіонів, які
повинен забезпечувати.
На сьогоднішній день економічною думкою створено ряд
методологічних
підходів
для
оцінки
регіональної
конкурентоспроможності, що представлені в працях Ковальської Л.Л.,
Дмитрієвої В.О., Тарасової О.О., Безуглої В.В., Захарченко С.В.,
Аксьонової І.В., Сєрової І.А., Смірнова С.Н., Сімачова Ю.В.,
Засімової Л.С., Чулок А.А. Однак не зважаючи на достатню кількість
наукових досліджень з даної тематики, підходи до формування
показників оцінки конкурентоспроможності регіону є різними, що
свідчить
про
відсутність
єдиного
механізму
визначення
конкурентоспроможності регіону.
Конкурентоспроможність регіону належить до оціночних
показників, які можуть бути конкретизовані залежно від поставлених
цілей. Оцінка конкурентоспроможності регіону повинна базуватися на
єдиній методиці, яка забезпечує комплексність та системність аналізу.
З метою її розробки доцільно розглянути існуючі методи та моделі, що
базуються на використанні комплексного інтегрального підходу до
оцінки конкурентоздатності регіону.
Група вчених у складі С.Н. Смірнова, Ю.В. Сімачова,
Л.С. Засімової, А.А. Чулок зазначають, що залежно від цілей оцінки
можуть бути обрані як інтегральні, так і часткові показники
конкурентоздатності регіону [1]. Згідно з методикою вищезазначених
вчених,
інтегральний
індекс
конкурентоздатності
регіону
розраховується на основі двох зведених індексів таких як:
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– конкурентоздатність підприємств регіону (фінансовий стан
підприємства, інвестиційна активність підприємств, інноваційна
активність підприємств, диверсифікація галузевої структури регіону,
корпоративний розвиток);
– інституційний розвиток регіону (загальний підприємницький
клімат, інвестиційний клімат, якість трудових ресурсів, інноваційний
розвиток, розвиток інфраструктури, туристична привабливість
регіону, ресурсна забезпеченість).
Ковальська Л.Л. у своїх роботах пропонує трьохрівневий
комплексний підхід, що складається з розрахунку трьох наступних
груп показників [2]:
– конкурентні переваги регіону (стан природних ресурсів,
інноваційних, людських та фінансових ресурсів);
– рівень людського розвитку (стан і охорона здоров‘я населення;
фінансування людського капіталу; рівень освіти населення; екологічна
ситуація; демографічний розвиток; розвиток ринку праці; соціальне
середовище; матеріальний добробут населення; умови проживання
населення);
– рівень зовнішньоекономічної відкритості регіону
(відкритість економіки регіону, покриття експортом імпорту, частка
експорту у валовому регіональному продукті, частка імпорту у
валовому регіональному продукті).
На думку Тарасової О.О. [3], оцінка конкурентоспроможності
регіону може здійснюватися з використанням комплексного
інтегрального підходу до оцінки конкурентоздатності регіону, який
спирається на сім груп показників: наявність й ефективність
використання ресурсів регіону; життєвий рівень населення;
інвестиційну привабливості регіону; інноваційну складової регіону;
введення нових основних засобів; споживання окремих видів
енергетичних матеріалів; малі підприємства.
Визначенню повної сукупності показників віддає перевагу
Захарченко С.В. [4]. Дослідник пропонує здійснювати дослідження
конкурентоспроможності господарства регіонів та чинників її
зростання на 5-х етапах: аналіз регіональних чинників
конкурентоспроможності господарства; встановлення рівня розвитку
та структури господарства; оцінка конкурентних позицій господарства
області на макрорайонному, національному та міжнародних ринках;
оцінка
потенціалу
факторів
конкурентоспроможності
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внутрішньообласних регіонів; обґрунтування підходів до управління
процесом підвищення конкурентоспроможності господарства регіонів.
Аксьонова І.В. та Сєрова І.А. [5] пропонують в якості показника
оцінки конкурентоспроможності регіонів розглядати інтегральний
показник, що розраховується на базі системи індикаторів, які
характеризують економічні, соціальні, демографічні та екологічні
процеси регіону та мають критерії, перевищення яких загрожує
економічній безпеці.
Інтегральний показник також пропонує Філобокова Л.Ю. [7] –
комплексний показник, сформований із сукупності агрегованих
показників, що відображають певний аспект потенційних
можливостей соціально-економічної системи.
Фатхутдінов Р. А. пропонує оцінювати конкурентоздатність
регіону комплексно, як суму конкурентоздатності показників
соціально-економічного розвитку з урахуванням їх значущості [6]. З
точки зору Р. А. Фатхутдінова, системність полягає у тому, що регіон з
одного боку є підсистемою більш високого рівня, з іншого –
глобальною системою для підсистем, що входять в неї; кінцевою
метою регіону є підвищення якості життя населення.
Узагальнюючи зазначені наукові підходи, слід відзначити
подібність наведених методик в частині підбору показників, що
характеризують різні галузі діяльності регіону.
Враховуючи
розкриті
підходи,
для
оцінки
конкурентоспроможності регіону доцільно застосовувати методику
рейтингової оцінки за наступними групами ключових показників:
– підприємницький потенціал, який включає: кількість малих
підприємств на 10 тис. осіб наявного населення; обсяг реалізованої
продукції (робіт, послуг) малих підприємств на 10 тис. осіб, частка
фахівців з вищою професійною освітою від загальної чисельності
населення регіону залученого в бізнесі, частка продукції малих
підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг)
підприємств;
– соціально-демографічний потенціал визначається на підставі
розрахунку наступних показників: чисельність постійного населення;
середній вік населення , загальні коефіцієнти приросту (скорочення)
населення, середньомісячна номінальна заробітна плата, рівень
зареєстрованого безробіття, забезпечення житлом; витрати на освіту і
охорону здоров‘я;
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– економіко-фінансовий потенціал включає наступні показники:
експорт на душу населення; ВВП на душу населення, обсяг
реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств на одного
працівник, рентабельність операційної діяльності;
– виробничий потенціал характеризують наступні показники:
обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення по
містах та районах, виробництво валової продукції сільського
господарства на одну особу, обсяг послуг, реалізованих населенню, у
розрахунку на одну особу;
– природно-екологічний потенціал включає наступні показники:
загальна земельна площа, викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел
забруднення у розрахунку на одну особу, викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел
забруднення у розрахунку на квадратний кілометр;
Безумовно, методика оцінки конкурентоспроможності регіону
повинна базуватися на економічно обґрунтованій регіональній
програмі управління процесом формування конкурентоспроможності
регіону. При цьому основним на етапі організації аналізу
конкурентоспроможності
регіону
є
обґрунтований
підбір
оптимального набору показників для розрахунку інтегрального.
Важливо врахувати як цілі порівняльного аналізу, так і особливості
самого регіону. Не менш принциповим питанням стане підбір джерел
інформації для розрахунку відповідних показників.
Узагальнюючи викладене, потрібно відзначити необхідність
розробки комплексу організаційно-методичних заходів, основою яких
стане єдина методика порівняльної оцінки конкурентоспроможності
регіонів.
1.

2.

3.

4.

Механизмы
повышения
конкурентоспособности
экономики
регионов
[Электронный ресурс] / [Смирнов С. Н., Симачев Ю. В., Засимова Л.С., Чулок А.
А.]. –– Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2010/05/04/.../WP1_2005_06.pdf.
Ковальська Л.Л. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіонів
держави [Електронний ресурс] / Л.Л. Ковальська // Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/En/RE/2008_5_2/index.html.
Тарасова О.О. Інтегральні оцінки визначення конкурентоспроможності реґіону /
О. О. Тарасова // Реґіональний зб. наук. праць з економіки. Донецький економікогуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень
НАН України. –– Вип. 3. –– Донецьк, 2006. –– С. 52––55.
Захарченко С.В. Конкурентоспроможність регіонів та чинники її зростання (на
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прикладі Вінницької області) / С. В. Захарченко // Економічні науки: зб. наук. пр.
Луцьк. нац. техн. ун-ту; серія: Регіональна економіка. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. –
Вип. 5(17). – С. 49-59.
Аксьонова І. В. Визначення конкурентоспроможності регіону та система
показників її оцінки / І. В. Аксьонова, І.А. Сєрова // БізнесІнформ. – 2011. – №7. –
С. 59-61.
Фатхутдинов Р. А. Стратегическая конкурентоспособность: учеб. / Р. А.
Фатхутдинов. –– М.: ЗАО «Издательство «Экономика». – 2005. – 504 с.
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УДК 368.5
Остапенко О.М. к.е.н., доцент
Полтавська державна аграрна академія
СТРАХОВИЙ ПРОДУКТ: ВИМОГИ ДО НЬОГО
Важливе значення у з‘ясуванні природи страхового ринку та
діяльності страхових компаній має чітке визначення сутності їхньої
«продуктивної» направленості.
Страхові продукти - це специфічні послуги, що пропонуються на
страховому ринку, ціна яких відображається у страховому тарифі і
формується на основі конкуренції при порівнянні попиту і
пропозиції [1].
Нам імпонує визначення страхового продукту, яке наводить
Г.В. Кравчук у своїй статті «Характеристика страхового продукту,
страхової операції та страхової послуги». Страховий продукт – це
сукупність процедур (організаційних, інформаційних, фінансових,
юридичних) і правил, об‘єднаних єдиною технологією обслуговування
клієнтів, як законодавчо встановлених, так і розроблених самостійно
страховою компанією щодо ефективного здійснення конкретних видів
страхування даною компанією у відповідності до її політики і
корпоративної культури й в обов‘язковому порядку формалізованих у
відповідній документації, через яку даний продукт пропонується
(може бути запропонованим) на ринку страхових послуг потенційним
споживачам [2].
Прикладом страхового продукту при страхуванні у сільському
господарстві є: страхування посівів та майбутнього врожаю озимих
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зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період (страховий
продукт 3); страхування озимої пшениці протягом повного аграрного
циклу та ін. [3].
В Україні зараз пропонується кілька страхових продуктів (так,
поки працюють тільки 4 субсидованих продукти по обмеженому
переліку культур (мультиризик, індекс урожайності, повна й часткова
загибель посівів озимих культур). Тарифні ставки по цих продуктах,
по даних самих страховиків, для одного регіону, по одній культурі й
одному страховому продукту в різних компаній можуть бути в
діапазоні від 0,2% до 12%. У такий спосіб для рішення існуючих
проблем
і
розробки
єдиної
системи
страхування
сільськогосподарських ризиків необхідні зусилля багатьох сторін:
держави, страховиків, сільгоспвиробників, науковців і інших
організацій [4]) для страхування культур і тварин. Кожному з них
притаманні свої переваги та недоліки (особливості).
Тож, актуальним стає питання формування такого страхового
продукту, котрий би задовольнив вимоги будь-якого клієнта страхової
компанії, самого постачальника страхових послуг та держави, з метою
його підтримки нею. Останнє передбачає формування належних
критерії
якості
страхових
послуг
за
страхування
сільськогосподарських підприємств.
Розглядаючи страхові послуги для аграріїв, можна відмітити три
головні аспекти їх якості:
- економічний. Він випливає з методів як державного
регулювання страхового ринку, так і методів регулювання страхового
ринку
постачальниками
страхових
послуг:
економічного
адміністрування та цінової політики компаній;
- нормативно-правовий. Його поява підкреслюється бажанням
отримати гарантії того, як виконуватимуться умови договору
страхування учасниками страхових відносин;
- сервісний. Підкреслює якість наданих та отриманих послуг
(консультації, коректний договір страхування та ін.).
Крім того, пропоновані постачальниками страхових послуг
страхові продукти повинні покривати саме ті ризики, у яких аграрії
зацікавлені найбільше.
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доступу:
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УДК 331.101:331.108
Остапенко Т. М. к.е.н, доцент
Полтавська державна аграрна академія
ТРАКТУВАННЯ АУТСТАФІНГУ В ЕКОНОМІЧНІЙ
ЛІТЕРАТУРІ
Підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах спаду їх прибутковості, залежить від
раціонального управління витратами, що повинне мати на меті їх
мінімізації або хоча б утримання на базовому рівні з більшою якістю
роботи персоналу. Однією з форм організації ефективного управління
витратами, на нашу думку, можна вважати аутстафінг. Тож, здійснимо
спробу систематизувати підходи науковців до трактування категорії
«аутстафінг».
Аутстафінг – один з інструментів в управлінні персоналом, що
дозволяє підприємствам регулювати кількість працівників, не
змінюючи при цьому офіційну чисельність персоналу [1].
Аутстафінг – це послуга, яка полягає в тому, що компанія
залучає зовнішніх співробітників, які весь свій робочий час
присвячують виконанню завдань та цілей компанії, але при цьому
юридично оформлені в іншій організації [2].
Аутстаффинг – это дополнительная возможность сократить или
увеличить число фактических работников компании без изменения
штанного расписания или привлечь профессионалов для выполнения
конкретных разовых, краткосрочных проектов [3].
Аутстафінг – це своєрідна оренда підприємством необхідних
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йому кадрів у агенції на визначений термін [4].
Аутстафінг – це надання кадровим агентством в розпорядження
підприємства персоналу для виконання певної роботи [5].
Аутстафінг – це тільки юридичне оформлення співробітників в
штаті
компанії-провайдера,
їх
кадрове
і
бухгалтерське
адміністрування. Він не передбачає повного моніторингу роботи
співробітників провайдером, контроль їх трудових функцій, графіка і
утримання робочого процесу [6].
Аутстаффинг – это абсолютно законный механизм оптимизации
расходов организации [7].
Аутстаффінг (англ. out – «поза» + англ. Staff – «штат») –
виведення співробітника за штат компанії-замовника та оформлення
його в штат компанії-підрядника, при цьому співробітник продовжує
працювати на колишньому місці і виконувати свої колишні обов‘язки,
але обов‘язки роботодавця по відношенню до нього виконує вже
компанія-підрядник (трактування Вікіпедії).
З визначень слідує, що в науковій літературі аутстафінг
інтерпретують, по-перше, як інструмент управління персоналам, подруге, як оренду персоналу, по-третє, як послугу з надання персоналу
задля виконання певних робіт, по-четверте, як співпрацю, яка виникає
між компанією-провайдером та підприємством-замовником персоналу,
по-п‘яте, як джерело скорочення витрат, по-шосте, джерело залучення
кваліфікованого персоналу на тимчасовій основі, по-сьоме, як
юридично оформлені відносини, по-восьме, як механізм оптимізації
витрат, по-дев‘яте, як процес з виведення персоналу за штат компаніїзамовника до штату компанії-підрядника, з подальшим виконанням
функціональних обов‘язків і т.і.
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доступу:
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– 2013. – Вип. 1, Т.1. – С. 114 – 117.
4. Марченко Т. В Донбасс вернулся аутстаффинг [Электронный ресурс]. – Режим
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УДК 657.6
Павелко О.В., к.е.н., доцент
Національний університет водного господарства та
природокористування
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ У БАНКАХ УКРАЇНИ
За реформованою системою обліку банки України працюють з 1
січня 1998 р. Реформування обліку у банках відбулось з метою зміни
підходів до складання звітності, що спричинена необхідністю
відображення у звітних формах показників реального стану активів,
капіталу та зобов'язань банку.
Реформування бухгалтерського обліку в банках охоплювало
декілька блоків питань, зокрема:
1) зміна Плану рахунків бухгалтерського обліку та підходів до
його формування;
2) розробка нової організації аналітичного обліку у банках;
3) виокремлення складових системи бухгалтерського обліку у
банках – фінансового, управлінського та податкового обліку.
В цілому реформування бухгалтерського обліку в банках можна
згрупувати в кілька етапів (табл. 1).
Таблиця 1
Етапи реформування бухгалтерського обліку в банках
Назва
етапу

Часові межі

Перший
етап

1995 р. – II
квартал
1997 р.

Другий
етап

III квартал
1997 р.

Завдання
Розробка концепції та послідовності проведення
реформи; затвердження концепції і структури плану
рахунків та загальної фінансової звітності; розробка
нової структури, номерів рахунків і параметрів
аналітичного обліку
Підготовка методичних вказівок щодо застосування
бухгалтерських рахунків; підготовка форм звітності
відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та фінансової звітності; встановлення вимог до
банків щодо складання звітності
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Продовження табл. 1
Третій
етап

IV квартал
1997 р.

Апробація підготовлених документів у банках;
усунення недосконалих рішень і внесення корективів;
перевірка готовності комп‘ютерних мереж банків до
обробки значного обсягу інформації

Четверти
й етап

Триває з 1
січня 1998 р.

Запровадження нового плану рахунків та форм
фінансової звітності в банках України

Зміни, що відбулися у процесі реформування обліку у банках
суттєво вплинули на організацію і ведення бухгалтерського обліку в
банках України.
Таким чином, реформування обліку у банках розпочалось у 1995 р.
і триває дотепер, зокрема суттєві зміни у порядок складання фінансової
звітності банків внесено Постановою Правління Національного банку
України від 24.10.2011 р. № 373, якою затверджено Інструкцію про
порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків
України. За період з дня її затвердження і до тепер до даного
документа було внесено три зміни.
Також слід відмітити, що постановою Національного банку
України № 280 від 17 червня 2004 року було затверджено основні
документи, які регламентують порядок формування кореспонденцій
рахунків в обліку банків, а саме: План рахунків бухгалтерського
обліку банків України та Інструкцію про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України. На користь того, що
реформування обліку у банках триває й дотепер, свідчить те, що
впродовж 2004-2013 рр. до даної постанови було внесено аж
шістнадцять змін.
На сучасному етапі реформування важливим його аспектом є
запровадження МСФЗ у банківському секторі економіки, що у свою
чергу було викликано:
- еобхідністю входження банківського сектору України до
світової економічної спільноти;
- зростанням уваги потенційних інвесторів до фінансового ринку
України;
- потребою користувачів фінансової звітності банків в отриманні
достовірної, чіткої інформації;
- необхідністю підвищення ефективності управління банком;
- становленням нагляду за банками і розробленням
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регулятивних інструментів;
- створенням передумов для організації внутрішнього і
зовнішнього аудиту за міжнародними стандартами.
Таким чином, можна констатувати, що реформування обліку у
банках – тривалий процес, що є безперервним і спрямований на
оптимізацію та раціоналізацію обліку банківського сектору.
1. Ричаківська В.І. Перехід банків на МСФЗ: поточний стан та заходи: [ел. ресурс]. Режим доступу: // http://finrep.kiev.ua/download.

УДК 330.27
Пелех О.Б., к. е. н.,
Рівненський державний гуманітарний університет
СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА 2007-2009 РОКІВ У ПОЛЬЩІ
У Європі "світлою плямою" в період кризи 2007-2009 років
виявилася польська економіка, яка показала реальне позитивне
зростання, перевершивши всі країни Європейського Союзу, за
винятком Кіпру. Економіка Польщі виявилася досить стійкою до
світової кризи, хоча економічна активність піддалася незначному
ослабленню. Різниця між зростанням ВВП (по відношенню до
аналогічного періоду попереднього року) у IV кварталі 2007 року
(6,6%) і I кварталі 2009 року (0,7%) склала 5,9 відсоткових пунктів
[1, 15]. Загалом у всіх кварталах у 2008-2009 роках відмічені позитивні
темпи зростання ВВП у порівнянні з аналогічним періодом
попереднього року.
Розглянемо найважливіші складові, що вплинули на зміни ВВП
Польщі.
Слід відзначити позитивне сальдо торговельного балансу країни.
У 2009 році експорт упав у порівнянні з попереднім роком на 8,0%, а
імпорт – на 13,5%. Динаміка експорту виявилася кращою за динаміку
імпорту, що позитивно відзначилося на загальній динаміці ВВП, і
сприяло швидкому поліпшенню зовнішньоторговельного балансу
[1, 17]. Уже через рік – у 2010 році, порівняно з 2009 роком, експорт
польських товарів зріс на 19,5% і склав 117,4 млрд. євро, що стало
рекордним показником з моменту запровадження євро. Докризовий
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рівень 2008 року перевершений на 1%. Імпорт зріс ще більше – на
21,7% (130,9 млрд. євро), хоча цей показник складав 92% докризового
рівня. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі також зросло до 13,5
млрд. євро, що вдвічі менше в порівнянні з 2008 роком [2].
Наступна складова – зміни на ринку праці. Чисельність зайнятих
зменшилася, зросла кількість безробітних: з 6,6% у III кварталі 2008
року до 10,6% у I кварталу 2010 року [1, 16]. Розвиток негативних
тенденцій на ринку праці сприяв виразному зниженню динаміки
зростання кінцевого споживання. Однак рівень безробіття в Польщі
залишався дещо меншим, ніж у середньому по ЄС.
Вагомим чинником зміни ВВП є інвестиції. Обсяги надходження
інвестицій від Євросоюзу в 2009 році зросли на 127% у порівнянні з
2008 роком. Істотним імпульсом зростання для економіки стала
підготовка до проведення Євро-2012 та пов‘язані з ним надходження.
В травні 2009 року МВФ відкрив для Польщі спеціальну кредитну
лінію в сумі 20,5 млрд. доларів, яку Польща направила на зміцнення
валютних резервів національного банку [3].
Наслідком зменшеної активності підприємств стало погіршення
стану державного бюджету, дефіцит якого по відношенню до ВВП
досяг рівня 7,1% у 2009 році, тобто подвоївся в порівнянні 3,6% у 2008
році. Зазначимо, що зниження надходжень від податків на початку
2009 року змусило уряд переглянути початковий варіант проекту
бюджету і збільшити прогноз дефіциту бюджету з 6 млрд. до 9 млрд.
доларів у 2009 році [4, 14]. Падіння прибуткового податку в 2009 році
на 2,8% значною мірою було компенсоване динамічним зростанням
надходжень інвестиційних засобів із фондів Євросоюзу (127%) і
дивідендів від держпідприємств (42%). [1, 17].
Маючи найбільшу економіку серед країн Центрально-Східної
Європи, Польща володіє великим внутрішнім ринком, що робить її
відносно менш залежною від експорту. Якщо в 2008 році в ЄС тільки в
Болгарії, Румунії і Словаччині економіка розвивалася швидше за
польську, то в 2009 році зростання ВВП мало місце лише в польській
економіці. Цьому сприяла менша частка експорту в загальному обсязі
ВВП у порівнянні з іншими країнами, гнучкий валютний курс,
незначна залежність підприємств і населення від кредитів.
1. Алехнович А. Макроэкономическая стабилизация в Польше во время мирового
кризиса в 2008-2009 гг.: возможные уроки для Белоруси / Александр Алехнович;
Центр социально-экономических исследований. – Август 2010. – 31 с.
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2. Обзор основных направлений внешнеэкономической деятельности Польши в 2010
году [Електронний ресурс] / Министерство экономического развития Российской
Федерации – Портал внешнеэкономической информации: Польша. О стране.
Внешнеэкономическая
деятельность.
–
Режим
доступу:
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/pl/about_pl/ved_pl/ [2013-11-03].
3. Польша получила от МВФ кредит на 20,5 млрд долларов [Електронний ресурс] /
Балтийское информационное агентство (БалтИнфо); 6 мая 2009. – Режим доступу:
http://www.baltinfo.ru/2009/05/06/Pol'sha-poluchila-ot-MVF-kredit-na-205-mlrd-dollarov
[2013-11-03].
4. Program konwergencji. Aktualizacja 2009 / Rzeczpospolita Polska; Ministerstwo
Finansow RP. – Warszawa, 2010. – 36 s.

УДК 658.012.32
Пелюшкевич Ю.В., 411 група,
Полянська О.А., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІКСОВАНОГО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Система
обліку
розрахунків
за
податками
на
сільськогосподарських підприємствах відіграє важливу роль в системі
облікової інформації в умовах ринкової економіки і вимагає
ефективної й раціональної організації обліку розрахунків за податками
згідно з бухгалтерським та податковим законодавством.
Для кожного сільськогосподарського підприємства невід‘ємного
значення набуває правильне відображення обліку фіксованого
сільськогосподарського податку (далі — ФСП), який є найбільш
типовим
механізмом
оподаткування
сільськогосподарських
товаровиробників. Враховуючи це основною метою організації
бухгалтерського обліку ФСП на підприємстві є чітка побудова
аналітичного обліку податку, що дає можливість вчасно та без
помилок його нараховувати та сплачувати до бюджету, а також у кінці
звітного періоду — зарахувати до собівартості виробленої продукції.
Праці таких вітчизняних авторів, як М.Г. Михайлов,
М.І. Телегунь, А.М. Кадацька, О.О. Баранік, В.Я. Плаксієнко,
Л.М. Пісьмаченко, Є.І. Рябий найбільш детально розкривають
механізм відображення ФСП на рахунках бухгалтерського обліку. Не
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зважаючи на те, що є багато різних наукових та практичних розробок,
залишаються питання, які потребують дослідження й опрацювання.
Одним із таких питань є організація та ведення аналітичного обліку
ФСП. Наукові дослідження та практика господарювання доводять те,
що деякі теоретичні положення щодо оподаткування є спірними, а
важливі аспекти їх організації, оцінки, методики обліку розрахунків за
податками на сільськогосподарських підприємствах потребують
удосконалення.
ФСП включають до складу загальновиробничих витрат згідно з
Методичними рекомендаціями з планування, обліку та калькулювання
собівартості продукції, робіт, послуг сільськогосподарських
підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики
України №132 від 18.05.2001 року. ПСБО 16 „Витрати‖ визначає
класифікацію загальновиробничих витрат.
Проблемним питанням в обліку загальновиробничих витрат є їх
розподіл. Що стосується змінних загальновиробничих витрат, то вони
розподіляються по закінченні року між об‘єктами обліку пропорційно
загальній сумі витрат, без вартості насіння, кормів, сировини,
матеріалів, напівфабрикатів та відносяться на собівартість тільки тієї
продукції, яка виробляється в даній бригаді, фермі чи у відповідній
галузі‖[1].
Розподіл суми постійних витрат здійснюється на кожен об'єкт
витрат із використанням бази розподілу (годин праці, заробітної
плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній
потужності, у т.ч. розподіл непрямих витрат, які формуються із
нарахованої суми ФСП. В кінці року ці витрати розподіляються між
об‘єктами обліку витрат рослинництва пропорційно до площі
сільськогосподарських угідь, зайнятих відповідними культурами, з
яких збирався урожай. Якщо з однієї площі збиралися два урожаї, то
на кожну культуру відносять половину нарахованої суми платежів‖[2].
Отже, розподіл загальновиробничих витрат залежно від правильно
обраної бази розподілу.
Окреслена вище методика розподілу загально виробничих витрат
на сільськогосподарських підприємства схематично зображена на
рис. 1.
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Рис.
1.
Розподіл
загально
сільськогосподарських підприємствах

виробничих

витрат

на

Аналітичний облік ФСП у структурі загальновиробничих витрат
ведуть за місцями виникнення, центрами відповідальності та статтями
витрат.
ФСП як одна з найважливіших складових податків є окремим
об‘єктом бухгалтерського обліку в сільськогосподарському
підприємстві та відображається на рахунках обліку, в зведених і
звітних документах. Сільськогосподарське підприємство за власним
бажанням обирає рахунки, на яких обліковуватиме витрати щодо ФСП
та зазначає їх у робочому Плані рахунків і в Наказі про облікову
політику. Для його обліку нами передбачено субрахунок 915 „ФСП‖
до рахунка 91 „Загальновиробничі витрати‖. А в зв‘язку з тим, що
ФСП тісно пов‘язаний із галуззю рослинництва, він кореспондує з
рахунком 23 „Виробництво‖. При застосуванні рахунків 8 класу, ФСП
відносять до складу інших операційних витрат, аналітичний рахунок
845 „ФСП‖. За умови ведення рахунків класу 9 і 8, витрати
накопичуються спочатку на рахунку 845 „ФСП‖ з подальшим
віднесенням на рахунок 915 „ФСП‖.
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А перспективою майбутнього дослідження в даному напрямі
може бути розробка окремих розрахункових форм розподілу сум ФСП
для визначення собівартості продукції його платниками.
1. Бухгалтерський фінансовий облік на сільськогосподарських підприємствах: [навч.
посіб.] / [Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Кадацька А.М., Баранік О.О.]. — К.: Центр
учбової літератури, 2008. — 472 с.
2. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: [підруч.]
/ В.Я. Плаксієнко, Л.М. Пісьмаченко, Є.І. Рябий— К.: Центр навчальної літератури,
2005. — 490 с.
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SIGNIFICANCE OF ACCOUNTING INFORMATION FOR
DETAILED SALES ANALYSIS IN THE TRADE COMPANIES
UNDER GLOBALIZATION CONDITIONS
In the process of globalization the analysis of the sales of goods
becomes more and more important for the successful management of trade
companies which sell goods on the international market. In order to achieve
its goals in the modern dynamic market environment, such analysis needs
sufficient up-to-date information resources. This in turn necessitates the
introduction of far-reaching improvements to generating and using
accounting information on the sales of goods. It is especially important that
accounting reporting of sales is organized in a way which enables it to fully
meet analysis-related requirements so that the resulting information allows
analysis to be further detailed into specific segments and sections.
The analysis of company sales of goods can be undertaken in a
number of different ways depending on the specific objectives and goals
pursued. Detailed sales analyses are impossible without accounting
information in sufficient detail. The analysis values should be supported by
an efficient system for analytical reporting of the sales of goods. It is crucial
that analytical reporting is organized by principles corresponding to the
ways in which analysis are being detailed and the generalized values for the
sale of goods are disaggregated.
For the purposes of business analysis in the contemporary dynamic
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market environment it is crucial to examine the profitableness of the sales
of goods. Making the right decision in this aspect requires a detailed
analysis of the profitableness of the sales by different goods, geographical
areas and clients. In order to make all of these detailed analyses, there
should be sufficient information available. This causes a number of
accounting problems related to the generation of voluminous detailed
accounting information. There should be a well-organized system for
analytical reporting in strict compliance with the information needs for the
purposes of such analysis. In the creation of such a system we should
observe the important requirement for the optimum balance between the
benefit from accounting information and the costs for its generation. The
most important goal in this field is to avoid the overlapping of the efforts
related both to the initial input of information into the accounting system
and the subsequent use of such information for the purposes of analysis. In
other words, accounting information should be generated in such a way as
to be usable for business analyses without the need for considerable
additional efforts. The problems arising in this relation can be solved with
the help of modern computer equipment and accounting software. For
example, by using the two above, information about the sales of goods can
be generated by encoding the information input and introducing client
reference numbers. This approach is based on the fact that as primary
accounting documents invoices contain mainly the input information about
sales and clients. Through good encoding of important data from invoices
and their reference to other information kept in the accounting system,
sufficient information is guaranteed for subsequent analyses with minimum
efforts necessary and without any further information sorting. The
application of this approach make it possible for the company to make
various detailed analyses of sales, clients and profitableness by rational and
quick access to the necessary information.
The efficient use of the accounting information is a crucial
prerequisite for achieving truthfulness, completeness, exhaustiveness and
reliability of the detailed analyses of the sales of goods carried out within
the company and for taking well-grounded management decisions related
to them in the global economy environment.
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Луцький національний технічний університет
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ
Процес бюджетування зводиться до підвищення фінансовоекономічної ефективності й фінансової стійкості підприємства шляхом
координації зусиль всіх підрозділів на досягнення кінцевого
результату. Впровадження системи бюджетування дозволяє
підприємству: складати реальні прогнози фінансово-господарської діяльності; вчасно виявляти найбільш вузькі місця в управлінні підприємством, використовуючи інструменти різноманітного аналізу;
швидко підрахувати економічні наслідки при можливих відхиленнях
від плану за допомогою фінансових моделей і прийняти ефективне
управлінське рішення; скоординувати роботу структурних підрозділів
і служб на досягнення поставленої мети; підвищити керованість
компанії за рахунок оперативного відстеження відхилень факту від
плану й своєчасного прийняття рішень.
Очікувані результати після впровадження бюджетування:
впровадження, процедур регулярного фінансового планування й
контролю над виконанням бюджету; навчання фахівців фінансових
служб методикам фінансового планування й аналізу; складання
річного бюджету підприємства; поліпшення керованості компанії за
рахунок закріплення повноважень, встановлення відповідальності
менеджерів компанії й вдосконалювання оргструктури; поліпшення
фінансових показників роботи компанії за рахунок вдосконалювання
системи фінансового планування й контролю.
Бюджетування – динамічний процес, який об‘єднує цілі, плани,
рішення для їх досягнення, а також оцінку їх виконання (рис. 1).
Бюджетування – це, з одного боку, процес складання фінансових
планів і кошторисів, а з іншого боку – управлінська технологія,
призначена для вироблення й підвищення фінансової обґрунтованості
прийнятих управлінських рішень.
Бюджетування дозволяє управляти фінансами як окремого бізнесу, так і підприємства в цілому, визначаючи набір видів бізнесу,
строки й напрямки реструктуризації й т. п.
У процесі бюджетування спочатку визначаються формати й
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регламенти. Потім вирішується питання про те, як у рамках запрограмованих форматів здійснювати фінансове планування й вести
облік.
Відома й інша точка зору на вибір обґрунтованої послідовності
рішення цього завдання – спочатку треба зрозуміти, як планувати
(тобто зрозуміти, що є методикою фінансового планування), після
чого визначати можливі формати й регламенти з організації процесу
фінансового планування й бюджетування в цілому. Необхідно
звернути увагу на те, що для кожного конкретного підприємства
система бюджетування розробляється особисто й навряд чи можна
буде знайти два підприємства, з однаковою системою бюджетування.
Проте, схема розробки й впровадження системи бюджетування може
бути загальною для всіх компаній (до певного рівня декомпозиції), але
результат застосування даної технології на різних підприємствах буде
різнитися, оскільки використовуватимуться різні фінансові моделі
бюджетування.
Стратегічне планування

Цілі підприємства

Планування діяльності
на бюджетний період

Встановлення
нормативів
Складання
зведеного бюджету
Стратегічна оцінка
одержаних результатів

Звітування про фактичні
результати діяльності за
період

Періодична оцінка
одержаних результатів

Рис. 1. Організаційні аспекти процесу бюджетування
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Компоненти бюджетування складаються із двох розділів:
об‘єкти компанії, по яких ведеться бюджетування й сукупність планів
і звітів системи бюджетування.
Об‘єкти бюджетування – об‘єкти компанії, по яких ведеться
планування, облік, аналіз і контроль виконання бюджетів
Набір об‘єктів бюджетування, що буде прийнятий у компанії,
залежить від декількох факторів, у тому числі й від інформації, яка
використовується керівниками компанії для прийняття рішень.
Наприклад, якщо при ухваленні рішення про розподіл фінансових
ресурсів між напрямками діяльності компанії необхідно знати оцінку
фінансово-економічної ефективності кожного напрямку діяльності, то
до об‘єктів бюджетування повинні входити бізнес-напрямки. Якщо в
компанії розроблена й впроваджена фінансова структура, то для
ефективного управління компанією необхідно вести планування й
контроль у розрізі центрів фінансового обліку. Таким чином,
відповідно до розробленої фінансової моделі визначається необхідний
набір об‘єктів бюджетування. Об‘єктами бюджетування є: бізнеснапрямок; структурні ланки компанії; центри фінансового обліку;
основні бізнес-процеси компанії; проекти компанії.
Конкретний набір об‘єктів бюджетування визначається виходячи з конкретної компанії відповідно до принципу доцільності
ускладнення системи бюджетування. Деякі компанії на початковій
стадії впровадження системи бюджетування можуть обмежитися
тільки фінансовими бюджетами, тобто впроваджувати систему
фінансового планування й контролю стосовно тільки компанії в
цілому, використовуючи прості фінансові моделі бюджетування.
Надалі архітектура бюджетної системи може ускладнюватися (у міру
необхідності) і компанія буде переходити на використання більш
складних фінансових моделей.
Таким чином бюджетування є важливою складовою
управлінського обліку.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В
АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
Важливою умовою розробки обґрунтованої та ефективної
стратегії управління інноваційною діяльністю в агропромисловому
комплексі (АПК) є виявлення найбільш значних перешкод на шляху
розвитку інновацій у цій галузі. АПК поєднує виробництво і
промислову переробку сировинних ресурсів рослинного та тваринного
походження з реалізацією готової продукції, а також включає
обслуговуючі ланки.
Інноваційна діяльність в АПК полягає у формуванні та реалізації
цілеспрямованої інноваційної політики, завданням якої є
стимулювання, накопичення та розвиток інноваційного потенціалу.
Зауважимо, що політика інноваційного розвитку підприємств
агропромислового комплексу має охоплювати низку завдань та
заходів, реалізація яких сприятиме обґрунтованому формуванню
каналів руху продукції до кінцевих споживачів. Інноваційна діяльність
підприємств АПК не позбавлена ризиків, які визначаються сукупним
впливом низки чинників зовнішнього середовища та внутрішнім
станом кожного підприємства [1, с. 124].
Для зниження ступеня ризикованості підприємствам необхідно
формувати ефективне управління ризиками. Повністю уникнути
ризиків у інноваційній діяльності неможливо, тому процес управління
ними полягає не в повному їхньому виключені, а в їх мінімізації або
обмежені. Під управлінням ризиками інноваційної діяльності
розуміється сукупність практичних заходів, які сформовані на основі
принципів, методів та інструментарію прийняття управлінських
рішень із урахуванням сформульованих критеріїв ефективності, що
дає змогу знизити невизначеність результатів інноваційної діяльності,
підвищити ефективність реалізації інноваційних проектів, зменшити
ціну досягнення цілей інноваційного розвитку [2, с. 89].
Управління інноваційними ризиками включає такі основні
етапи: ідентифікацію ризиків; планування процесом управління
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ризиками; аналіз та оцінка інноваційних ризиків; застосування методів
та засобів зниження ризиків і наслідків ризикових подій, що виникли;
контроль за процесом управління ризиками та методикою їх
запобігання, що застосовується. На кожному із розглянутих етапів
управління
інноваційними
ризиками
можливе
виникнення
непередбачених несприятливих подій, які викликані як зовнішніми,
так і внутрішніми факторами.
Найбільш впливовими чинниками, які повинні враховуватися
при управлінні інноваційними ризиками в АПК є: неефективна
координуюча роль держави у створенні належних умов та
організаційно-економічного
механізму
реалізації
інноваційної
політики у цій сфері, внаслідок чого наукові, виробничі, фінансові та
інші ресурси використовуються частково або взагалі не
використовуються; низький рівень інноваційної активності −
недостатня кількість чи відсутність фінансових інститутів через
недосконалість інвестиційно-кредитної системи, що спричиняє
виведення капіталу, зменшення фінансових ресурсів та зниження рівня
інноваційно-інвестиційної активності в АПК; високий ступінь
зношеня основних фондів, застаріла матеріально-технічна база, висока
енергоємність
виробництва
та
споживання
імпортованих
енергоресурсів; відсутність зв‘язку між наукою та виробництвом;
істотне відставання в сфері використання інформаційних технологій –
низьке інформаційне забезпечення щодо інноваційних досліджень, яке
призводить до скорочення попиту на власні науково-дослідні та
прикладні розробки і стримує розвиток трансферу технологій;
недостатньо ефективна організація ризик-менеджменту – відсутність
висококваліфікованих спеціалістів з інноваційного менеджменту зі
значним досвідом роботи у сфері АПК як в Україні, так і за кордоном,
а також низький рівень обміну досвідом між працівниками кращих
підприємств України та світу; нерозроблені чіткі механізми
регулювання процесів ліцензування й охорони інтелектуальної
власності; велика залежність від природних умов – коливання цін та
врожайності внаслідок посухи, граду, повені, як наслідок відбувається
часткова або повна втрата ресурсів; залежність економіки України від
зовнішньої кон‘юнктури.
1. Березіна Л.М. Інноваційна політика підприємств АПК: тактичні та стратегічні
аспекти / Л. М. Березіна. // Маркетинг і менеджмент інновацій. − 2013. − № 4. − С.
122−132.
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2. Покотилова В.І. Система управління ризиками інноваційної діяльності / В. І.
Покотилова // Економіка АПК. − 2009. − №5. − С. 87−93.
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Львівська комерційна академія
ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ
ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Розглянувши окремі аспекти функціонування податкової
системи, ми дійшли висновку, що в Україні спостерігається низький
рівень її ефективності. Це пов‘язано, зокрема, з нестабільністю
системи оподаткування окремим принципом її побудови та
призначення, негативними тенденціями щодо справляння податків
тощо. З огляду на такий стан беззаперечним є висновок про те, що в
нашій країні – низький рівень узгодженості інтересів платників
податків і держави.
Тому необхідно вдосконалити Податковий Кодекс – в якому
запропоновані ставки та принципи оподаткування, зменшення
податкового тиску на бізнес з метою його активізації, спрощення
податкового обліку та вдосконалення адміністрування податків.
Проблемою реформування податкової системи України та
удосконалення обліку розрахунків з бюджетом за податками, зборами
(обов‘язковими платежами) у своїх працях займалися вітчизняні
фахівці, зокрема, І. В. Барановська, Т. А. Варварич, Я. Ю. Вертецька,
П. Гега, Ю. Козак, В. Опарін, Т. Савченко, В. Федосова, В. Федоров та
інші. Проте, слід зауважити, що шляхи вдосконалення нині чинної
податкової системи не до кінця визначені, а головне – пріоритетні
напрями розбудови ще не розроблені та не вирішено ряд колізійних
питань, що на сьогоднішній день так чітко простерігаються у
нормативно-правовому обґрунтуванні елементів податкової системи
України [1].
Основними недоліками Податкового кодексу України є:
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- присутній в ньому дисбаланс інтересів бізнесу та влади;
- превалювання фіскальної функції податкової системи над її
економічною функцією, що не відповідає довгостроковим програмам
економічного розвитку [2].
Наш проект щодо внесення змін до ПКУ передбачає:
1. удосконалення методів визначення та механізмів застосування
звичайної ціни для імпортних товарів;
2. удосконалення процедури узагальнення податкових
консультацій;
3. вирішення проблемних питань навколо виплат платниками
податку на прибуток роялті нерезидентам, визнання у складі витрат
таких платників окремих послуг, отриманих від нерезидентів, та
застосування поняття «бенефіціарний (фактичний) отримувач»;
4. вирішення ряду питань навколо адміністрування податком на
додану вартість та порядку оподаткування цим податком окремих
операцій суб‘єктів господарювання;
5. вдосконалення порядку визнання у складі витрат платника
податку на прибуток вартості ремонтів (витрат на підтримання
основних засобів/нематеріальних активів в робочому стані та
одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від
їх використання);
6. врегулювання деяких питань оподаткування податком з
доходів фізичних осіб, в тому числі щодо звільнення від
оподаткування податком з доходів фізичних осіб доходів від операцій
здачі (продажу) брухту чорних металів;
7. стимулювання та підтримка розвитку окремих галузей
економіки України;
8. вирішення інших проблемних питань [3].
Тому запропоновані нами зміни до ПКУ повинні створити таку
податкову
систему,
яка
сприятиме
підвищенню
конкурентоспроможності національної економіки, забезпеченню
стійкого економічного зростання за умови збільшення сукупних
податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, проведенню
збалансованої бюджетної політики на довгострокову перспективу.
1. Валігура В.А. Оцінка ефективності податкової служби України//Формування
ринкових відносин в Україні / В.А. Валігура – 2009. - №3. – С.59-66.
2. Половинчак Ю. Податкова система - нові перепони на шляху мінімізації / Ю.
Половинчак // Україна. БізнесРевю. - 2011. - №5. - С. 2.
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3. Ярошенко Ф.О. Реформування податкової системи в Україні в контексті прийняття
Податкового Кодексу//Фінанси України – 2010. - №7. – С.3-21.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВ
УПЛАЧИВАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
История налогов уходит корнями в глубокую древность. Во
всяком случае, документальные подтверждения их существования в
виде натуральных сборов обнаруживаются примерно в V веке до
нашей эры. Налоги появились вместе с государствами и со временем,
после введения денежной системы, стали играть главную роль в
формировании его казны.
Например, в Венеции налог на тень введѐн в 1993-ем году. Все
владельцы городских заведений, тень от зданий которых падает на
муниципальную землю, обязаны платить определѐнный сбор. Кто-то
из бизнесменов сразу демонтировал козырьки и навесы с фасадов
своих зданий, а кто-то предпочѐл не изменять облик своих заведений,
каждый год пополняя бюджет города. Кстати, налог нужно платить не
только в солнечные, но и в пасмурные дни, а их в Венеции гораздо
больше.
Или налог на окна действовал в королевствах Англии и
Шотландии в течение 17 и 18 столетий. Это была еще одна попытка
наполнить казну, вызвавшая тотальный отказ от окон у бедных людей
– они были вынуждены заложить оконные проемы кирпичами. А
более состоятельные британцы, не желая портить внешний вид своих
домов, недостающие окна на них просто дорисовывали. Налог
просуществовал на удивление долго и был отменен 24 июля 1851 года.
С 1784 года по 1811 год в Великобритании благополучно
существовал налог на шляпы, приносивший неплохой доход
государству. Ведь в этой стране каждый уважающий себя джентльмен
носил шляпу. На шляпы во время производства наносились
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специальные знаки, свидетельствующие об уплате налога. С портных,
не уплативших налог, взимались большие штрафы. А вот тех, кто
подделывал налоговые знаки, казнили.
Из истории наиболее известен налог на дымовую трубу, который
был введен в Англии в 1660 году. Им облагались все трубы вообще, а
не только те, из которых шел дым. Поводом для введения этого сбора
послужили жалобы чиновников, что жители прячут в дымоходах
ценности, которые хотят укрыть от налогов. В ответ на это
нововведение население Англии стало разбирать печные трубы и в
целях экономии использовать соседские, платя «налог на дым»
сообща. Это повышало риск пожара, и после возгорания в 1684-ом
году, когда огонь уничтожил сразу 20 жилых домов, налог на дымовые
трубы был отменен.
Налоги
являются
одним
из
основных
источников
финансирования всех направлений деятельности государства и
экономическим
инструментом
реализации
государственных
приоритетов. Государственное регулирование экономики посредством
налогов это и есть способ формирования госбюджета, влияния на
развитие тех или иных процессов в обществе посредством
налогообложения.
В соответствии с налоговым кодексом Республики Беларусь
налогом признается обязательный индивидуально безвозмездный
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в республиканский и (или) местные бюджеты.
Проблема налогов одна из наиболее сложных и противоречивых
в мировой практике. Безусловно, налогообложение в любой стране не
может быть чем-то неизменным уже потому, что оно является не
только фискальным механизмом, но и инструментом государственной
политики, который, изменяясь, обрекает на перемены и систему
налогообложения.
В каждом государстве существует своя налоговая система, под
которой
понимается
совокупность
налогов,
установленных
законодательной властью и взимаемых исполнительной властью, а
также методы и принципы построения налогов.
Налоговая система любого государства создается сообразно
общественно-политическому устройству общества, типу государства,
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его задачам, принятым конечным целям и проводимой экономической
политике. При построении налоговой системы особо важен выбор
видов налогов, методов и способов их взимания.
Основной вид прямых республиканских налогов, взимаемый с
доходов физических и юридических лиц, является подоходный налог.
Подоходный налог появился в общемировой практике давно и
сейчас он действует почти во всех странах мира. Место его рождения
— Великобритания. Она ввела этот налог в 1978 году как временную
меру. В других странах он функционирует с конца 19 начала 20 века.
Налог на доходы физических лиц только называется одинаково в
налоговой системе любого государства. На самом деле в каждой
стране налог на доходы с физических лиц взимается по-разному.
Каждое государство взвешенно подходит к установлению ставок,
чтобы наполнить казну и не обделить народ.
Ставки подоходного налога построены по сложной прогрессии.
В последние годы произошло резкое сокращение максимальных
ставок и их количества, наметилась тенденция к более
пропорциональному налогообложению. Это очень важно. При
подоходном налогообложении очень трудно рассчитать оптимальные
ставки налогов. Если ставки высоки, то подрывается стимул к
нововведениям, рискованным проектам; в высоких ставках налогов
таится опасность снижения трудовой активности людей.
Американские эксперты во главе с профессором Лаффером
теоретически доказали, что при ставке налога более 50% резко
снижается деловая активность фирм и населения в целом. Трудно
рассчитывать на то, что можно теоретически обосновать идеальную
шкалу налогообложения доходов. Она должна быть откорректирована
на практике. Немаловажное значение в ее справедливости имеют
национальные, психологические и культурные факторы. Американцы,
например, считают, что при такой шкале налогообложения, которая
существует в Швеции —— 75%, в США никто бы не стал вкладывать
капитал в производство.
В Республике Беларусь для физических лиц применяется единая
ставка подоходного налога 12%, а для индивидуальных
предпринимателей и частных нотариусов - 15% (для резидентов Парка
высоких технологий - 9%).
В Германии подоходный налог, который платят физические
лица, — основной источник налогов в государстве. Однако данный
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налог прогрессивен, в отличие от других стран. То есть, его
минимальная ставка составляет 19%, а максимальная доходит до 53 %.
Поговорим подробнее о подоходном налоге в США.
Американская система налогообложения считается одной из самых
сложных в мире. Отношения в области налогообложения
регулируются Кодексом внутренних доходов США. Особенностью
налогообложения физических лиц в США является тот факт, что налог
на доходы физических лиц уплачивается с доходов, полученных в
любой стране мира, всеми гражданами США, в том числе не
проживающими в стране. Более того, если гражданин отказывается от
гражданства США, то еще 10 лет после этого он остается
плательщиком подоходного налога в бюджет США. Не платить налог
с доходов, полученных за пределами США, можно только если он уже
уплачен в стране, с которой у США заключен договор об избежании
двойного налогообложения. В частности, такое соглашение заключено
между США и Россией, и в нем указано, какие виды доходов
облагаются подоходным налогом в России, а какие — в США.
Подоходный
налог
уплачивается
также
иностранцами,
проживающими в США, но только с доходов, полученных ими в
США. В США уплата подоходного налога зависит от гражданства
физического лица. В США налог исчисляется с каждого вида доходов
отдельно, но применяемая ставка зависит от суммы каждого вида
доходов, а не от его вида или источника получения это можно увидеть
в таблице:
Во Франции подоходным налогом облагается не каждое
отдельное физическое лицо, а вся семья в целом. Под семьей
понимаются супруги и их дети, не достигшие 18 лет, а также дети, не
состоящие в браке и моложе 21 года, либо дети-студенты моложе 25
лет. Во Франции шкала налоговых ставок подоходного налога не
плоская, а прогрессивная. Чем выше доход, тем выше ставка налога.
Уровень дохода
супругов, совместно
заполняющих
декларацию,
долларов
0 - 14 000

Уровень дохода для
индивидуальных
плательщиков,
долларов
0 - 7 000
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14 000 - 56 800
56 800 - 114 650
114 650 - 174 750
174 500 - 311 950
311 950 и выше

7 000 – 28 400
28 400 - 68 800
68 800 – 143 500
143 500 – 311 950
311 950 и выше

Продовження табл.
15
25
28
33
35

При этом шкала налогов пересматривается и утверждается
парламентом Франции каждый год (в зависимости от уровня
инфляции, бюджета и экономической ситуации в стране). Вот,
например, шкала подоходного налога для физических лиц во Франции
в 2013 году:
Доход в год, евро
до 5 963
от 5 963 до 11 896
от 11 897 до 26 420
от 26 421 до 70 830
от 70 831 до 150 000
от 150 001 до 1 000 000
свыше 1 000 000

Налоговая ставка, %
0
5,5
14
30
41
45
75

Индивидуальные подоходные налоги - огромный источник
дохода для правительств во всем мире. Но, тем не менее, существует
ряд стран, которые полностью отказались от взимания подоходного
налога со своих граждан. Среди них очень много островных и
небольших государств.
В Объединенных Арабских Эмиратах один из самых высоких
доходов на душу населения в мире - 48,200 $, при этом в этой стране
не взимается подоходный налог. Вместо того чтобы пополнять
бюджет с помощью подоходного налога, страна, которая является
третьим по величине экспортером сырья, зависит от налогов c
нефтяных компаний, которые платят до 55 процентов с доходов
корпорации.
Вот например, Каймановы острова широко известны как
оффшорный финансовый центр. Это хорошая приманка для
обеспеченных людей, благодаря нулевому подоходному налогу и
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налогу на прибыль на капитал, а также в связи с отсутствием
принудительных вкладов на социальное обеспечение. Между тем,
работодатели обязаны предоставлять программу пенсионного
обеспечения всем сотрудникам, проработавшим на Каймановых
островах девять месяцев непрерывно. В то время как в стране нет
налога на добавленную стоимость, здесь есть некоторые косвенные
налоги, такие как ввозные пошлины, которые могут достигать 25%.
Таким образом, существование государства неразрывно связано
с налогами, так как налоговые поступления — это главный источник
экономической самостоятельности государства. Ознакомившись с
данной работой можно сделать вывод, что в каждом государстве
существует своя налоговая система, которая создается сообразно
общественно-политическому устройству общества, типу государства,
его задачам, принятым конечным целям и проводимой экономической
политике.
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ОЦІНКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Зростання питомої ваги підприємств, що займалися та
впроваджували інновації призвело до зменшення питомої ваги
реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості в Україні,
що негативно позначилося на економіці країни та потребує розробки
механізмів активізації інноваційної діяльності промислових
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підприємств.
В європейських країнах частка підприємств, що впроваджували
інноваційні процеси чи продукти зменшилась у 2010 році порівняно з
2008 роком, про що засвідчують дані табл. 1.
Таблиця 1
Частка підприємств, які впровадили продуктові інновації чи
інноваційні процеси у свою діяльність у Європі, %*
Рік
Країна
2008
2010
1
2
3
Сербія
…
27,7
Кіпр
33,2
25,9
Ісландія
…
24,8
Ірландія
24,5
24,4
Австрія
25,6
24,3
Бельгія
26,2
23,6
Люксембург
24,6
23,6
Нідерланди
17,8
23,3
Португалія
25,4
23,2
Фінляндія
23,4
22,1
Словенія
23,9
22,0
Італія
23,0
21,6
Німеччина
25,8
21,5
Туреччина
…
21,3
Хорватія
22,1
21,1
Швеція
20,3
17,7
Франція
18,4
17,6
Мальта
17,9
17,5
Чеська республіка
21,5
16,6
Данія
17,0
16,5
Естонія
22,0
16,1
Словаччина
11,2
14,1
Іспанія
11,9
12,5
Норвегія
11,7
11,5
Румунія
11,6
8,8
Польща
11,4
7,9
Литва
13,4
7,5
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1

2

Болгарія
8,7
Латвія
11,7
Венгрія
8,4
* узагальнено автором за [1-4]

Продовження табл. 1
3
6,8
6,4
5,9

Вивчення результатів дослідження (табл. 1) дозволяє говорити
про те, що всі Європейські країни у 2010 році можна поділити на три
групи за критерієм частки підприємств, що впроваджують інновації: 1)
вище 20 % – Сербія, Кіпр, Ісландія, Ірландія, Австрія, Бельгія,
Люксембург, Нідерланди, Португалія, Фінляндія, Словенія, Італія,
Німеччина, Туреччина, Хорватія; 2) 10–20% – Швеція, Франція,
Мальта, Чеська республіка, Данія, Естонія, Словаччина, Іспанія,
Норвегія; 3) нижче 10 % – Венгрія, Румунія, Польща, Литва, Болгарія,
Латвія. Вцілому по Україні показник коливається в межах дугої групи,
хоча за окремими областями він попадає і в першу і в третю групу
також.
1. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012 / pod redakcją A.
Bąkowskiego, M. Mażewskiej. – Warszawa, 2012. – 191 s.
2. Działalność innowacyjna rzedsiębiorstw w latach 2009–2011. Informacje I opracowania
statystyczne / pod kierunkiem Dominika Rozkruta. – Warszawa, 2012. – 92 s.
3. Rocznik statystyczny przemysłu 2013 / pod kierunkiem M. Kowalska. – Warszawa, 2013.
– 572 s.
4. Science, technology and innovation in Europe 2013 edition / M.-H. Figueira, M. Skaliotis.
– Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. – 269 p.

УДК 339.9:537
Поліщук О.М., к.е.н., викладач
Уманський національний університет садівництва
МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ
ЕФЕКТИВНОГО ВЕДЕННЯ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА
Головним завданням аграрного сектору економіки є
забезпечення населення України продуктами тваринного походження.
Однією з основних проблем сільськогосподарських підприємств є
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організація найбільш ефективного використання всіх наявних
ресурсів, які є в їх розпорядженні. Дотримання норм ефективного
використання ресурсів в господарствах має забезпечити наявність
такої важливої складової, як планування - основної функції
управління.
Найпоширенішим методом розробки прогнозів на перспективу
та знаходження оптимальних планів є економіко-математичне
моделювання. При розробці математичної моделі задачі визначені
основні змінні, які дають можливість установити площі
сільськогосподарських культур та поголів‘я різних видів тварин. При
цьому вводяться змінні, такі як групування тварин по статевовікових
групах та відтворення стада великої рогатої худоби. Кормові культури
мають сформувати та забезпечити галузі тваринництва повноцінним
науково-обґрунтованим кормовим раціоном. Для молодняку ВРХ
різних статевовікових груп вводяться в економіко-математичну
модель змінні, що дають можливість встановити оптимальні кормові
раціони.
Всі види тварин показуються окремими змінним, а поголів‘я
ВРХ з метою дотримання обороту стада, вводяться змінним (корови,
телята І періоду, телята ІІ періоду, телята ІІІ періоду на відгодівлі, а
також нетелі). З метою формування оптимального кормового раціону
для телят які знаходяться на дорощуванні (ІІ період) та відгодівлі (ІІІ
період) вводяться зміні, що показують зверх мінімальне споживання
певного виду корму тваринам даної статево вікової групи.
Математична
модель
формування
стратегії
кожного
сільськогосподарського підприємства, що займається відгодівлею
молодняку ВРХ може бути представлена:

cjxj

Fmax =
j J1

cj xj

yi

j J2

Економіко-математична модель процесу співвідношення галузей –
одна з головних у системі економіко-математичних моделей для
оптимального
планування
сільськогосподарського
виробництва.
Дослідження за такою моделлю дають можливість отримати оптимальне
співвідношення галузей підприємства.
Вирішуючи проблему оптимального співвідношення галузей
господарства за допомогою економіко-математичних методів, у дійсності
визначають не співвідношення галузей, а поєднання окремих видів
культур і груп тварин. При цьому розвиток підприємства отримує
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напрям, який в конкретних умовах сприяє найбільш ефективному
використанню ресурсів підприємства і при цьому отримання прибутків
від своєї діяльності.
Нами запропоновано оптимальну структуру посівних площ в
господарстві для відновлення і розвитку кормовиробництва, а також для
забезпечення тварин власними кормами.
Завдяки плановим розрахункам можна спрогнозувати діяльність
господарства. Аналіз отриманих результатів свідчить, що прибуток та
рівень рентабельності підприємства з кожним роком підвищується, однак
цього не достатньо, тому нами було запропоновано модель розвитку
господарства, при поєднанні галузі рослинництва і тваринництва.
Планові розрахунки дають можливість зробити висновок, що
підприємству на площі 2167 га сільськогосподарських угідь доцільно
утримувати 826 голів ВРХ, що в середньому становить 38 голів на 100 га
с. г. угідь, середньодобовий приріст становитиме 773 г. Це в свою чергу
дасть можливість отримати 2855,9 тис грн виручки від реалізації, при
собівартості 1833,8 тис грн. Підприємство отримає 1022,1 тис грн
прибутку або в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь 47,2 тис
грн. Рівень рентабельності виробництва яловичини при цьому
становитиме 55,7%.
Завдяки оптимізації і збалансованості кормових раціонів,
підприємства мають можливість скоротити витрати кормів на годівлю
тварин, а отже і зменшити собівартість виробництва продукції м‘ясного
скотарства. Це дасть змогу вивести галузь тваринництва із затяжної
економічної кризи і отримувати прибутки від виробництва м‘яса і
м‘ясопродуктів.
УДК 657.411.8
Поліщук І.Р., к.е.н., доцент,
Колеснікова М.Л., ст. гр. ОА-68
Житомирський державний технологічний університет
КОНЦЕПЦІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИБУТКУ У
БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ
Неповне відображення оперативної та аналітичної облікової
інформації про формування прибутку в розрізі видів діяльності в
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бухгалтерській звітності не дає можливості повною мірою приймати
ефективні управлінські рішення про напрями його використання. Це
знижує ефективність контролю за конкурентоспроможністю та
рентабельністю підприємства. Тому вважаємо за доцільне розглянути
сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерської звітності в
частині відображення формування та використання прибутку.
Накопичені дані первинних документів після формування
облікових регістрів потрапляють у звітність. На сьогоднішній день
фінансова звітність включає: форму №1 ―Баланс (Звіт про фінансовий
стан)‖, форму №2 ―Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)‖, форму №3 ―Звіт про рух грошових коштів‖, форму №4 ―Звіт
про власний капітал‖, форму №5 ―Примітки до річної фінансової
звітності‖).
В літературі існують дві спірні концепції відображення
прибутку у бухгалтерській звітності: поточної операційної діяльності
(прибуток повинен відображати тільки доходи й витрати від звичайної
(регулярної) діяльності підприємства) та включення всіх статей
(доходи й витрати як від звичайної діяльності, так і від надзвичайних
подій), що передбачають різну методику розрахунку прибутку, який в
подальшому підлягатиме розподілу.
Ми погоджуємося із концепцією включення всіх статей, адже
надзвичайні доходи й витрати, передбачають зміну величини активів
та зобов‘язань в певному звітному періоді, що впливає на поточну
діяльність. Порушується певним чином принцип нарахування та
відповідності доходів та витрат, що призведе до перекручування
результатів майбутніх періодів, помилок в організації бухгалтерського
обліку на підприємстві.
Це є досить важливим моментом, оскільки бухгалтерський облік
на будь-якому підприємстві повинен організовуватися та
здійснюватися у відповідності до принципів, які деталізовані у Законі
України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖.
Хоча визначення надзвичайної діяльності в даному нормативному
документі не зазначено.
Варто зазначити, що у нових формах фінансової звітності, а саме
у формі № 2 ―Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)‖
відсутня графа по надзвичайних доходах. В Інструкції про
застосування плану рахунків активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій виключено рахунки
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75 ―Надзвичайні доходи‖ та 99 ―Надзвичайні витрати‖. Тобто, виникає
питання відображення цих доходів та витрат в обліку.
Відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій логічним є включення доходів від надзвичайної діяльності
до складу інших доходів, оскільки ця діяльність не є операційною та
фінансовою, а саме до рахунку 746 ―Інші доходи‖, а витрати – 977
―Інші витрати діяльності‖.
Варто зазначити, що П(С)БО 15 ―Дохід‖ не виокремлює надзвичайні
доходи. З переліку запропонованих класифікаційних груп доходів, дані
доходи можна віднести до інших доходів, як і доходи, що виникають в ході
інвестиційної діяльності. Оскільки, вони виникають в ході господарської
діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
Аналогічна ситуація трапляється і при розгляді витрат від надзвичайної
діяльності. Тобто, відповідно до діючого законодавства результат від
виникнення надзвичайної та інвестиційної діяльності відображається у
складі інших доходів та витрат.
Розглянувши розділ ІІІ ―Податок на прибуток‖ Податкового
кодексу України варто зазначити, що надзвичайні доходи та витрати
відображаються у складі прибутку підприємства.
Тобто, виходячи із нормативно-правової бази для надання
достовірної інформації про фінансові результати необхідно
використовувати другу концепцію (включення всіх статей), тому що
всі господарські операції впливають на фінансовий стан підприємства.
Для внутрішніх потреб управлінського персоналу доцільним є
складання певних форм внутрішньої звітності, відомостей, що
дозволять деталізувати кінцевий показник прибутку у звітності,
визначити домінуючий вид діяльності, що формує даний показник,
контролювати нарахування, сплату дивідендів, напрями використання
резервного капіталу відповідно до установчих документів та вимог
чинного законодавства.
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УДК 658.012.32
Попович .І.А.,ст. гр. 411,
Полянська О.А., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ З МЕТОЮ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ
УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Класифікація витрат є важливим елементом управління витратами,
основним принципом організації управлінського обліку, методом
обробки і контролю інформації. З огляду на це дослідження проблем
класифікації витрат з метою їх наукового обґрунтування завжди
залишаються актуальними.
Основні питання, що пов‘язані з обґрунтуванням класифікації
витрат в економічній теорії та бухгалтерському обліку з метою
інформаційного забезпечення управлінських рішень розглянуто в працях:
П.Й.
Атамаса,В.І.
Бачинського,С.Ф.
Голова,
П.О
Куцика,
Л.О. Меренкової, Л.В. Нападовської, О.Є. Власова, К. Друрі, Л.І.
Хоружий.
Зокрема немає єдиного бачення науковців щодо доцільності
проведення класифікації та можливості виділення класифікаційних ознак
(табл.1). Про те не всі проблемні питання були вирішені. Класифікація
витрат – це поділ витрат на економічно однорідні групи з метою
ефективного управління ними.
Наявність різних ознак класифікації витрат в науковій літературі не
вирішує всіх проблем, пов‘язаних з формуванням інформації, необхідної
для прийняття управлінцями оперативних рішень.
Основна ідея класифікації витрат залежно від цільової
спрямованості інформації про них належить К. Друрі [2], який спочатку
виділив три групи цілей для обліку витрат, а потім здійснив відповідне
групування витрат:для оцінки запасів готової продукції і визначення
фінансових результатів; для прийняття управлінських рішень; для
контролю і регулювання.
Науковець С.Ф. Голов, під вичерпаними витратами розуміють
«збільшення зобов‘язань або зменшення активів у процесі поточної
діяльності для отримання доходу звітного періоду» [1].
Розглянути класифікацію затрат у взаємозв‘язку з функціями
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управління намагались ще ряд науковців у своїх публікаціях, зокрема Ф.
Макарчук, Н.В. Сабіна, І.О. Відоменко.
За характером участі у виробничому процесі: основні витрати – це
витрати, які безпосередньо пов‘язані з виробничим процесом; накладні
витрати – це витрати, пов‘язані управлінням виробництвом на рівні
спеціалістів-технологів.
Таблиця 1
Критерії класифікації витрат

+

+

неконтрольовані

+
+
+

контрольовані

+
+
+

комплексні

+
+
+
+

За рівнем
контрольованості

За складом
одноелементні

+
+
+
+

непрямі

накладні

Голов С.Ф.[1]
Дерій В.А.[2]
Пушкар, М.С [3]
Сопко,В.В.[4]

основні

Автор і джерело

За способом
включення до
собівартості

прямі

За характером
участі у
виробничому
процесі

+
+
+

+
+
+

За способом включення до собівартості: прямі витрати – це
витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до певного об‘єкта
витрат; непрямі витрати – це витрати, що не можуть бути віднесені до
певного об‘єкта витрат економічно можливим шляхом.
За рівнем контрольованості: контрольовані – витрати, які
менеджер може безпосередньо контролювати; неконтрольовані –
витрати, які менеджер не може контролювати.
Отже, на наш погляд для управлінського обліку найбільш
доцільними та повними є напрями класифікації витрат, які повністю
відповідають його потребам та можуть бути використані для
удосконалення методики управлінського обліку в практиці
вітчизняних підприємств. Використання класифікації, що є сумісною
зі всіма функціями управління, дозволить суттєво скоротити часові
витрати на збір фактичних даних про затрати.
1. Голов С.Ф. Управлінський облік: [підручник.] / С.Ф. Голов. – 2-ге вид. - К.: Лібра,
2004. – 704 с.
2. Дерій В.А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю / В.А. Дерій.
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– Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – 272 с.
3. Пушкар М.С. Фінансовий облік: [підручник] / М.С. Пушкар. - Тернопіль: Картбланш, 2002. – 628 с.
4. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. [навч. посібник] / В.В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2000. 578 с.

УДК 336.244
Попук Н.С., ст. гр.31-КРМ,
Глазко Н.Д., асиситент
Вінницький національний аграрний університет
МИТНІ ПЛАТЕЖІ ЯК ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ
МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
Одним із основних напрямів митної політики є забезпечення
повноти справляння митних платежів під час здійснення
зовнішньоекономічних операцій та їх своєчасне перерахування до
Державного бюджету України.
Чинне законодавство України не містить поняття митних
платежів, але його аналіз дозволяє дати таке їх визначення: митні
платежі – це всі види платежів, які справляються митними органами
при переміщенні через митний кордон України товарів, транспортних
засобів та інших предметів згідно з чинним законодавством України.
Митний кодекс України та Закон України «Про Митний тариф
України» передбачають тільки два види – мито і митні збори.
Вивченням цих питань займаються науковці, зокрема С.
Ліндера, Б. Баласси, Ф. Ліста, Р. Вернона, Дж. Генрі, Е. Хекшера, Р.
Гільфердінга та інші [3].
Діючим законодавством установлено, що товари та інші
предмети, які перемішуються через митний кордон України,
підлягають митному оформленню. Митні оформлення товарів і їх
пропуск можуть здійснюватися лише після сплати належних сум
митних платежів або за умови подання митним органам у
встановленому порядку відстрочення чи розстрочення їхньої сплати.
Митні платежі, які нараховуються за вантажною митною декларацією
(ВМД) справляються при кожному здійснення митного оформлення
товарів та інших предметів, окрім випадків, передбачених чинним
законодавством. ВМД містить необхідну інформацію для нарахування
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митних платежів підтверджують права і обов'язки зазначених осіб
щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових та інших
операцій. Серед великого спектра функціональних завдань, які
виконують митні платежі головними є: фіскальні, тобто митні платежі
є джерелом поповнення бюджету країни; стимулюючі, які спрямовані
на розвиток національного виробництва; регулятивні, які формують
обсяг та структуру експорту, імпорту споживання [3].
Безперечно на етапі трансформування економічних відносин
переважає фіскальна функція митних платежів. Але слід зауважити,
що в ринкових умовах господарювання все ж таки митні платежі
стають важливим фінансовим інструментом саме регулювання
економіки. Контекст нарахування митних платежів відносно
податкової бази має певні особливості. Більшість митних платежів є
квотарними, тобто їх сума обраховується залежно від обсягу
податкової бази або об'єкта оподаткування і ставок податку. Для
більшості митних платежів це — митна вартість, але в окремих
випадках застосовуються й інші бази оподаткування.
Основні платежі, які нараховуються митними органами, на нашу
думку, можна класифікувати на декілька груп:платежі, які пов'язані з
нарахуванням митного тарифу;різні види митних зборів;непрямі
податки, що нараховуються при здійсненні експортно-імпортних
операцій; платежі за видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері
митно-тарифних відносин; платежі, пов'язані з проблемами порушення
митного законодавства [4].
Митні платежі є основою, за рахунок якої формуються митні
доходи країни. Під митними доходами розуміють всю сукупність
грошових внесків, які утворені в результаті справляння або стягнення
митних платежів, а також кошти від реалізації конфіскованих
предметів контрабанди, від стягнення штрафів, пені.
Тому митні платежі — це важелі митної, економічної політики
держави, які завжди перебувають в динаміці по відношенню до різних
країн і до різних товарів.
Переміщення товарів через митний кордон України має бути
належним чином врегульовано з метою недопущення негативного
економічного впливу на виробництво всередині держави. Для цього
існує декілька механізмів – сплата відповідних обов‗язкових платежів
при перетинанні митного кордону, запровадження антидемпінгових
мір, регулювання попиту й пропозиції шляхом підвищення або,
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навпаки – зменшення, розміру «кордонних» платежів та ін.
Сам факт перетинання митного кордону обумовлює можливість
отримання додаткових грошових коштів, які у подальшому
розподіляються на забезпечення виконання державою своїх функцій.
Отже, багатогранна система застосування митних платежів надає
Україні безпосередньо ефективно регулювати ситуацію, щодо
зовнішньоекономічної діяльності з ціллю реалізації економічних
інтересів держави у світовій системі господарювання.
1. Закон України: Про Митний тариф України від 19.09.2013р.
№ 584-VII.
2. Митний кодекс України від 13.03.2012р. № 4495-VI.
3. Митні платежі України та вплив на них членства у світовій організації
[Електронний ресурс]// Режим доступу: http://eir.pstu.edu/ bitstream/handle.
4. Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів // [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://minrd.gov.ua.

УДК 339.137.2
Пролейчик Д.А., аспирант,
Сайганов А.С., д.э.н., профессор
Могилевский государственный университет продовольствия,
ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
В теории и практике экономической науки одним из ключевых
понятий является «конкурентоспособность».
В ходе реализации Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2006–2010 гг. не удалось в полной
мере решить ряд проблем, которые сдерживают развитие страны.
Сохранилась недостаточно эффективная структура экономики. Для
нее все еще характерны высокая импортоемкость, материалоемкость и
энергоемкость выпускаемой продукции, относительно низкая
производительность труда. Следствием этого, как указано в программе
социально-экономического развития Республики Беларусь на 20112015 гг., стала недостаточная конкурентоспособность продукции
отечественного производства.
Программой социально-экономического развития Республики
Беларусь на период 2011-2015 гг. установлено, что важнейшими
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направлениями импортозамещения должны стать увеличение выпуска
конкурентоспособной
продукции,
создание
производств,
обеспечивающих высокую эффективность инвестиций, ориентация на
экспорт создаваемых импортозамещающих производств.
Конкурентоспособность в рыночной системе хозяйствования –
одна из ключевых категорий. При этом на разных уровнях
хозяйственной
системы
страны
конкурентоспособность
характеризуется различными критериями и должна оцениваться
соответственно.
Анализ определений конкурентоспособности продукции
позволил выделить основные подходы к формированию данного
термина и установить, что в большинстве своем они базируются на
отдельных характеристиках и свойствах изучаемой категории, состав
которых неодинаков.
Большой энциклопедический словарь при определении понятия
«конкурентоспособности» делает упор на «свойствах» товара или
услуги.
В
свою
очередь
в
определении
понятия
«конкурентоспособности
продукции»
упоминается
понятие
«способности».
Кроме
всего
прочего,
при
определении
рассматриваемого понятия в рамках конкретного продукта
исключается из рассмотрения существование альтернатив данному
продукту на рынке. Таким образом, понятие «конкурентоспособности
продукции» дается в крайне узком смысле.
Одна группа авторов отмечает, что конкурентоспособность –
понятие относительное, четко привязанное к конкретному рынку и
времени продажи.
Другие
авторы
дают
определение
понятия
конкурентоспособности продукции, делая упор на ее индивидуальные
характеристики, и привязывает к конкретному времени реализации,
при этом отмечая, что категория конкурентоспособности является
динамичной категорией, то есть способной изменяться во времени в
зависимости от конкретных условий или потребностей рынка.
Иная группа авторов
исключает из формулировки
рассматриваемого понятия критерий времени, а делают упор на
соответствие условиям рынка и конкретным требованиям
потребителей.
Отдельная группа авторов, в принципе, предлагает заменить
существующее понятие «конкурентоспособности» на новое 252
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«конкурентность». Но, при этом, приводя его определение, не
учитывают фактор времени.
Таким образом, видно, что среди авторов нет единого подхода к
определению понятия «конкурентоспособности продукции». Поэтому
четкая
формулировка
понятия
«конкурентоспособность» и,
следовательно, выделение факторов, прямо или косвенно влияющих
на ее формирование является крайне важным моментом, так как в
дальнейшем это позволит четко выделить направления и рычаги
воздействия
системы
управления
для
повышения
конкурентоспособности.
УДК 339.137:[332.122:338.3]
Процевят О.С., інженер І категорії
ІРД НАН України
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ
СФЕРИ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ ТА КЛЮЧОВІ
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ
Виробнича сфера регіону, що входить до складу національного
господарства, на сьогодні, постає як одна із основних економічних
категорій. Від розвитку виробничої сфери, перш за все, залежить
економічне становище регіону, а також відповідні умови для життя і
праці населення цього регіону. Ефективний розвиток виробничої
сфери регіону робить її конкурентоспроможною. Поняття
конкурентоспроможності виробничої сфери регіону часто виступає
предметом дискусій фахового і публічного характеру. Однак,
зважаючи на часту вживаність, досі не існує єдиного конкретного
визначення його сутності.
Загальний розвиток виробничої сфери регіону здійснюється
завдяки досягненню оптимальної структури господарства. Вона, в
свою чергу, формується на основі наявних в регіоні природних та
економічних ресурсів, які створюють для нього оптимальні масштаби
виробництва. Проблемам соціально-економічного розвитку регіону
присвячено чимало праць вітчизняних науковців, зокрема, О.І. Амоші,
М.І. Долішнього, М.В. Дубиніної [2], Л.М. Кузьменко, Я.О. Побурко,
М.О. Солдак [2], М.Г. Чумаченька, проте, як окреме питання, що
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стосується розвитку виробничої сфери регіону досі не досліджувалось.
Теоретичні питання конкурентоспроможності досліджували такі
вітчизняні та зарубіжні класики економічної науки, як В.Геєць, М.
Гельвановський, Б. Губський, Д. Кузін, В. Білоус, Ю. Пахомов, А.Сміт,
Д.Рікардо, Дж.С.Міль, Дж.Робінсон, М.Портер.
Борисова Т.М. трактує поняття конкурентоспроможності як
здатність суб‘єктів мезорівня, в тому числі, виробничої сфери,
отримувати потенційне чи реальне задоволення конкретних потреб
порівняно з іншими конкуруючими суб‘єктами. На засадах
конкурентоспроможності виробничої сфери регіону будується
конкурентоспроможність
національного
господарства
та
встановлюється рівень конкурентоспроможності підприємств, що її
формують.
Головним елементом виробничої сфери регіону є підприємство.
Нині спостерігається тенденція щорічного збільшення кількості суб‘єктів
ЄДРПОУ, що функціонують у цій сфері. Слід також відзначити, що
ефективний розвиток виробничої сфери регіону неможливий без
інновацій, які є основою науково-технологічного вдосконалення
виробництва. Вагомою проблемою, що перешкоджає розвитку є старіння
виробничих фондів. Тому зараз спостерігається процес їх відновлення [2].
Виділяють
такі
основні
підходи
до
оцінювання
конкурентоспроможності виробничої сфери регіону [1с. 59-60]:
1) підхід, в основу якого покладено визначення рівня
конкурентоспоможності виробничої сфери регіону на засадах визначення
середньоарифметичного рівня конкурентоспроможності підприємств, які
формують дану сферу;
2) підхід, який базується на постулатах вищевказаного, однак, його
суть полягає у визначенні показників ефективної діяльності кластерів, що
функціонують у виробничій сфері регіону;
3) підхід, запропонований М. Портером, суть якого полягає у
порівнянні експортної спроможності виробничої сфери національного
господарства із світовим експортом;
4) підхід, оцінювання за яким проводиться у встановленні рівня
конкурентоспроможності виробничої сфери регіону як інтегрального
показника, до якого належить низка параметричних показників, що
характеризують різні аспекти діяльності виробничої сфери регіону.
Для
вибору
конкретного
підходу
щодо
оцінювання
конкурентоспроможності слід звернути увага на його мету.
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1. Борисова Т.М. Конкурентоспроможність галузі: детермінанти формування та
сучасні методи оцінювання / Т.М. Борисова // Вісник Хмельницького національного
університету –2011, № 6, T. 1. – С. 54-60.
2. Дубініна М.В., Солдак М.О. Сучасний розвиток виробничої сфери в регіонах
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Ковалик М. Р., ст. гр. ЕПмз-51
Луцький національний технічний університет
КОНВЕРГЕНЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
В ринкових умовах господарювання за мінливої кон‘юнктури,
жорсткої конкуренції, значної невизначеності та впливу ряду
дестабілізуючих
чинників
особливої
актуальності
набуває
забезпечення економічної безпеки, що визначає можливості
нарощення потенціалу підприємства.
Під економічною безпекою підприємства розуміється такий стан
суб‘єкта господарювання, за якого відбувається ефективне
формування та використання необхідних ресурсів для динамічного
його розвитку, що робить спроможним підприємство протистояти
негативним екзогенним та ендогенним факторам впливу. Економічна
безпека підприємства включає кадрову, фінансову, виробничу,
науково-технологічну, інформаційну, силову, екологічну безпеку
тощо.
Проблема забезпечення економічної безпеки підприємства
повинна вирішуватись паралельно з формуванням механізмів
антикризового менеджменту в його управлінні, тобто шляхом їх
конвергенції. Антикризовий менеджмент підприємства є системою
управлінських заходів, спрямованих на передбачення, аналіз, оцінку,
попередження, недопущення чи послаблення впливу негативних
наслідків кризи, а також сукупністю дій із виведення підприємства з
кризового стану для подальшого його функціонування і розвитку.
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Конвергенція концепцій економічної безпеки і антикризового
менеджменту підприємства передбачає об‘єднання їх елементів для
спільної дії, спрямованої на підвищення ефективності управління за
рахунок: синергії об‘єднаних елементів; розширення сфери і часових
параметрів менеджменту; можливості прийняття найбільш ефективних
управлінських рішень [1].
Цілі і основні положення обох концепцій наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Основні положення концепцій економічної безпеки та антикризового
менеджменту підприємства
Положення
Цілі
Об‘єкт

Суб‘єкт

Механізми
дослідження
Сфера
впливу
Інструменти

Концепція економічної
Концепція антикризового
безпеки підприємства
менеджменту
комплексна протидія
попередження,
негативним ендогенним і
недопущення і виведення
екзогенним факторам
підприємства з кризи
ресурси підприємства
кризові явища у функціо(виробничі, кадрові,
нуванні підприємства, їх
фінансові, інформаційні)
усунення та запобігання
власні служби безпеки
власник підприємства;
підприємства, комерційні чи
економіст-фінансист;
державні організації, що
функціональний антикриспеціалізуються на окремих
зовий менеджер як власне
режимно-охоронних послуспівробітник підприємства,
гах (охорона будівель, перабо консалтингової
соналу, транспорту), або на
установи; арбітражний
суто економічних, право-вих
керуючий; представники
чи консультаційних
кредиторів, або фахівці
послугах (міністерства,
антикризового управління;
відомства, податкові й митні державні та відомчі органи з
органи, біржі, фонди і
спеціалістів Агентства з
страхові кампанії)
питань банкрутства
моніторинг, діагностика, прогнозування, планування,
ідентифікація фінансового стану, SWOT-аналіз та ін.
екзо- і ендогенні фактори
кризові явища у
впливу на діяльність
функціонуванні
підприємства
підприємства
фінансово-економічні, організаційно-технологічні

За умов конвергенції відмінності в їх основних положеннях не
протиставляються, а доповнюють одна одну, збагачуючи загальний
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процес управління і виступаючи головною метою чи додатковою у
залежності від поточного стану підприємства [1].
Конвергенція положень концепцій економічної безпеки і
антикризового менеджменту підприємства сприяє більш ефективному
і надійному досягненню їх цілей.
1. Фатеева О.В. Конвергенция концепции экономической безопасности и анти
кризисного менеджмента в управлении предприятием / О.В. Фатеева //
Международный научно-исследовательский журнал. – Режим доступа:
http://research-journal.
org/featured/economical/konvergenciya-koncepcijekonomicheskoj-bezopasnosti-i-antikrizisnogo-menedzhmenta-v-upravleniipredpriyatiem/.
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Пушкарчук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ
Пріоритетним напрямом розвитку економіки є електронний
бізнес, що є специфічним видом економічної діяльності, який
здійснюється через комп‘ютерні мережі (Internet) задля отримання
прибутку. Його різновидами є електронні аукціони, електронні банки,
електронна комерція, електронна науково-дослідна та дослідноконструкторська робота, електронне навчання, електронна пошта,
електронний маркетинг. Переваги електронного бізнесу: доступ до
глобальних ринків, що розширює базу клієнтів і асортимент товарів;
удосконалення бізнес-контактів та налагодження тісних зв‘язків з
покупцями; доступність інформації про товари і послуги в Інтернетмагазинах у режимі реального часу; скорочення тривалості виходу
товару на ринок і процесу адаптації компанії до змін ринку; менші
витрати на обслуговування, а тому нижчі ціни на товари; менша
кількість носіїв інформації, які потрібні для збереження даних; сприяє
появі нових бізнес-моделей. Недоліки: знижується роль інституту
торгових посередників; посилення конкуренції на глобальному рівні;
проблеми захисту авторських прав; правова невизначеність.
Електронний бізнес в Україні на сьогодні відстає за обсягами
угод у понад 2-3 рази від звичайних для західного ринку угод за
257

Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

телефонною домовленістю та торгівлею за каталогами. Загалом
кількість українських користувачів Інтернету наприкінці 2013 року
становила 17,5 млн [1], або 38,5% населення України, що майже у два
рази менше, ніж у інформаційно розвинених країнах. Майже 90%
української онлайн-аудиторії мають доступ до Інтернету вдома, 40% –
на роботі, 12,6 % – у друзів або родичів, 7,7% – у місцях навчання,
7,3% – користуються Інтернет-кафе і клубами [2]. В основному
українські користувачі Інтернету долучаються до соціальних мереж.
За даними статистичних спостережень компанії GfK Ukraine
чисельність Інтернет-мазагинів за роками динамічно зростає та у 2012
році становила 10085 [3]. При цьому відбувається скорочення
чисельності роздрібних магазинів в торгівельних мережах України.
Частка торгівлі через Інтернет-магазини в загальному обсязі
роздрібного товарообороту України у 2012 році становила 4%. Обсяг
електронної торгівлі у 2010 році склав понад 1 млрд дол. [2].
Інтернет-магазини в Україні різняться від зарубіжних, в яких
провідними онлайновими магазинами є Інтернет-представництва
реально існуючих роздрібних мереж. В Україні ж найбільш поширені
суто віртуальні проекти електронної комерції, наприклад, онлайнові
інтернет-магазини Rozetka.ua, Slando.ua, інтернет-аукціон Aukro.ua.
Понад 80% українських користувачів Інтернету здійснили хоча б
одну онлайнову покупку. Близько 70% клієнтів Інтернет-магазинів це
населення великих міст, адже лише у них є представництва онлайнмагазинів, а доставка по Україні підвищує вартість покупки,
автоматично роблячи Інтернет-торгівлю менш привабливою для
жителів територій, віддалених від великих міст. 80% клієнтів Інтернетмагазинів – чоловіки, основним чином у віці 26-50 років, що зайняті
переважно у торгівлі (16%), інформаційних технологіях (10%),
будівництві (7%), транспорті й зв‘язку (5%) та обіймають посади такі,
як власники бізнесу і керівники відділів (по 19%), директори та ІТінженери (по 7%), заступники керівників (5%). Сукупний місячний
дохід понад половини учасників Інтернет-шопінгу перевищує середній
в Україні [2]. До ТОП-5 товарів, які найчастіше українці купують в
Інтернет-магазинах, належать: побутова техніка, комп‘ютерна техніка
та електроніка; одяг; косметика та парфумерія; аксесуари та
подарунки; товари для дітей [3].
Проте, розвиток електронного бізнесу в Україні утруднений
безліччю проблем. Напрямами їх подолання та забезпечення розвитку
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електронного бізнесу в Україні є: прийняття та регламентація
відповідних законів, нормативних актів, інструкцій; фінансування
наукових досліджень; створення в правоохоронних органах
підрозділів боротьби з кіберзлочинами; створення віртуальних
підприємств, віртуальних агентів; розвиток аутсорсингу; державна
підтримка розвитку телекомунікаційної сфери; розвиток і
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ); удосконалення інфраструктури доступу в Інтернет; укрупнення
онлайн-рітейлу, розширення асортименту; дотримання безпечності та
надійності програмного й апаратного забезпечення і Інтернету.
1. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://ukr.lb.ua/
news/2014/02/24/256870_kolichestvo_internetpolzovateley.html.
2. Герасименко П. Огляд ринку Інтернет-торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / П.
Герасименко
//
Портал
«Укрбізнес».
–
Режим
доступу:http://www.ukrbiznes.com/analitic/marketing/10614.html/
3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gfk.com/ua/news-andevents/news/pages/online-retail.aspx.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПОСАДОВИХ
ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ПОДАТКОВОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
У сучасних умовах для забезпечення необхідного рівня
податкових надходжень вирішального значення набуває застосування
заходів державного примусу в податковій сфері. Виконання
платниками податків та іншими суб'єктами податкового обов'язку
об'єктивно не може спиратися лише на високий рівень їх правової
культури та усвідомлення суспільної значущості передбаченої
нормами податкового права належної поведінки.
Державний примус у податковій сфері реалізується через
установлений законодавством механізм юридичної відповідальності.
Для встановлення взаємозв'язку між державним примусом і
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юридичною відповідальністю важливе значення має поняття
«обов'язок». Досліджуючи природу юридичної відповідальності, С. М.
Братусь [1] зазначав, що юридична відповідальність — це виконання
обов'язку на основі державного примусу. Головне призначення
відповідальності полягає у державному примусі до реального
виконання обов'язків. У податковому праві, враховуючи специфіку
предмета і методу правового регулювання, застосування юридичної
відповідальності до зобов'язаних суб'єктів податкових правовідносин
завжди пов'язано з невиконанням або неналежним виконанням ними
податкового обов'язку. Особливістю відповідальності за порушення
податкового законодавства є її компенсаційно-каральний характер.
Зміст компенсаційної ознаки полягає в необхідності відшкодування
збитків держави та органів місцевого самоврядування внаслідок
неотримання Надходжень податків, зборів, інших обов'язкових
платежів до бюджетів і державних цільових фондів. Поряд із цим
застосування відповідальності спрямовано на покарання конкретного
правопорушника (платника податків, податкового агента) у зв'язку з
невиконанням ним покладеного на нього обов'язку, а також на
попередження податкових правопорушень. У теорії податкового
права, зокрема російськими вченими, підкреслюється, що податкова
відповідальність може мати місце лише у разі вчинення податкових
правопорушень, а також їх різновиду – порушень законодавства про
податки і збори у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон.
М. В. Кустова [5] пропонує відповідальність за майнові
порушення у податковій сфері на даному етапі її розвитку та
юридичного
оформлення
виокремлювати
як
податкову
відповідальність, не виключаючи можливості її визначення у
майбутньому як фінансової відповідальності (або її різновиду).
Остаточне вирішення проблеми змісту та розробки юридичної
конструкції податкової відповідальності можливе лише за умови
законодавчого визначення поняття податкового правопорушення,
закріплення окремих складів податкових правопорушень, а також
встановлення процесуального порядку провадження з цієї категорії
справ. Стаття 11 «Відповідальність платників податків і зборів
(обов'язкових платежів) за порушення податкових законів» Закону
України «Про систему оподаткування» містить лише бланкетні норми,
які об'єктивно не можуть відігравати роль ефективних законодавчих
засад відповідальності за порушення податкового законодавства.
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Відповідальність за порушення податкового законодавства як
комплексна категорія включає адміністративну, фінансову та
кримінальну відповідальність.
Питання відповідальності підприємств та посадових осіб за
порушення норм податкового законодавства, знайшли своє
відображення
в роботах
С.М.
Братусь,
М.В.
Кустова,
Н.П. Кучерявенко та інших.
Проте не всі теоретичні та практичні аспекти відповідальності
було досліджено. Також залишається дискусійним трактування
відповідальності підприємств та посадових осіб за порушення норм
податкового законодавства (табл. 1).
Таблиця 1
Автор
С. М. Братусь [1]

Кучерявенко Н. П. [2]

Кримінальний кодекс
України [3]

Постанова Пленуму
Верховного Суду
України від 26 березня
1999 року N 5 "Про деякі
питання застосування
законодавства про

Відповідальність за порушення норм податкового
законодавства
Виконання обов'язку на основі державного примусу.
Головне призначення відповідальності полягає у
державному примусі до реального виконання
обов'язків.
До податкових правопорушень відносять фінансові
санкції - покарання уповноваженим органом
платника податків за вчинення податкового
правопорушення
в
порядку,
встановленому
фінансово-правовими нормами, з метою реалізації
суспільних інтересів по забезпеченню грошових
надходжень в бюджет. Дуже часто між фінансовими
і адміністративними санкціями ставлять знак
рівності.
Об'єктивну сторону злочинів, передбачених ст. 212
КК, становить умисне ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов'язкових платежів, що входять до
системи оподаткування, введених у встановленому
законом порядку. Вичерпний перелік таких податків,
зборів, інших обов'язкових платежів закріплений у
статтях 14 і 15 Закону України «Про систему
оподаткування».
Податковими правопорушеннями є протиправні
діяння (дія чи бездіяльність) платників податків,
податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також
посадових осіб контролюючих органів, що призвели
до невиконання або неналежного виконання вимог,
установлених цим Кодексом та іншим
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Продовження табл. 1
відповідальність за
ухилення від сплати
податків, зборів, інших
обов'язкових платежів".
[4]

В. М. Панасюк [5]

законодавством, контроль за дотриманням якого
покладено на контролюючі органи.
Вчинення платниками податків, їх посадовими
особами та посадовими особами контролюючих
органів порушень законів з питань оподаткування та
порушень
вимог,
встановлених
іншим
законодавством, контроль за дотриманням якого
покладено на контролюючі органи, тягне за собою
відповідальність, передбачену цим Кодексом та
іншими законами України.
Поряд
із
загальними
ознаками
юридичної
відповідальності,
податкова
відповідальність
характеризується низкою специфічних рис:
—підставою податкової відповідальності є вчинення
діяння, що містить усі ознаки складу податкового
правопорушення;
—настання відповідальності врегульовано нормами
податкового права;
—відповідальність полягає у застосуванні до
правопорушника податкових санкцій фінансового
характеру (штрафів);
—законодавство передбачає особливий порядок
притягнення до відповідальності;
—суб'єктами цієї відповідальності є платники
податків та інші фіскально-зобов'язані особи.

Диспозиція частини першої ст. 212 КК [3] передбачає
притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила
саме умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових
платежів. Вчинення ухилення від сплати податків, зборів, інших
податкових платежів з необережності не тягне кримінальної
відповідальності. У постанові Пленуму Верховного Суду України
«Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність
за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів»
від 26 березня 1999 року №5 [4] вказується на необхідність
розмежування ухилення від сплати обов'язкових платежів і
несвоєчасної їх сплати за відсутності умислу на їх несплату. Особу,
яка не мала наміру ухилятися від сплати обов'язкових платежів, але не
сплатила їх з інших причин, може бути притягнуто до встановленої
законом адміністративної відповідальності за порушення.
Отже, відповідальність за порушення податкового законодавства
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поєднує різні моделі (конструкції) юридичної відповідальності; право
відновлювальну (компенсаційну) та штрафну (каральну).
Для право відновлювальної відповідальності істотно важливим є
визначення існуючих обов'язків правопорушника та їх, у разі
необхідності, примусове здійснення. Для штрафної — правильна
кваліфікація правопорушення, індивідуалізація покарання або
стягнення, реалізація застосованих до правопорушника заходів
примусу, звільнення його від відповідальності у разі, якщо її цілі
досягнуто.
1. Братусь С.М. Державного примусу в податковій сфері. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
2. Кучерявенко Н. П. Налоговое право. / Н. П. Кучерявенко. – К.:1997 .—547 с.
3. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //
www.zakon.rada.gov.ua
4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1999 року N 5 "Про
деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від
сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів".[Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua
5. Панасюк В. М. Податковий облік: [Навч. посіб.] / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук,
С. В. Бобрівець .— Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с.
6. Сук Л. К. Бухгалтерський облік: [Навч. посіб] / Л. К. Сук. — К.: Інститут
післядипломної освіти Київського університету ім. Тараса Шевченка. — 2001. —
339 с.
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ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ВИБІР БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
В УМОВАХ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ
Бюджетна політика аграрного сектору України за останні роки
характеризувалася відносно стабільною динамікою. Зокрема, за
даними Державних бюджетів [2] на відповідні роки, рівень закладеної
у державному бюджеті підтримки аграрної галузі у 2006-2014 рр.
зазнав таких змін: із 7,23 млрд грн у 2006 р. – до 8,51 млрд грн у
2014 р. (зростання на 18%). У меншому проміжку він скоротився на
27% у 2013 році та на 25 % у 2014 році у порівнянні з посткризовими
2011-2012 рр., коли закладався на рівні 11,3 млрд грн по видатках
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міністерства аграрної політики та продовольства (МАПіП).
Бюджетна підтримка складає максимум 12 млрд грн, тобто 60%
від мінімальної потреби аграрної галузі, яку оцінюють у 20 млрд грн.
Ці ж тенденції закладено і в бюджеті на 2014 рік. Але його виконання
відбуватиметься у складних економічних та політичних умовах
системних ризиків.
Відомо, що системний ризик (англ. systemic risk ) - ризик, при
якому нездатність виконати свої зобов'язання одного з учасників
системи розрахунків викликає нездатність інших учасників або
фінансових установ виконати свої зобов'язання належним чином [1].
Ризиками бюджетного фінансування аграрної галузі є хронічне
недофінансування та зменшення обсягів прямої бюджетної підтримки.
Так, видатки бюджету на аграрну галузь у загальних видатках стрімко
скорочуються – якщо у 2006 році на них припадало 5,05%, то у 2014
році – лише 1,84%. У структурі фондів по видатках МАПіП на
загальний фонд припадало 87% у 2006 році та 56% у 2014 році, а це
додатковий фактор ризиковості здійснення фінансових виплат.
Такі ризики можуть спричинити значні проблеми фінансування
та кредитування аграрного сектору, і як наслідок, завдати шкоди
стабільності бюджетної політики.
Для удосконалення механізму бюджетної підтримки необхідно:
досягнення узгодженості бюджету галузі з планом виробництва,
розробку бюджету з врахуванням ресурсів галузі, ймовірного рівня
виробництва з корекцією на рівень продовольчої безпеки, із
врахуванням реальних видатків і нормативного прибутку;
дотримання принципу наступності у розвитку, формування
порівняльних за періодами бюджетних програм, розбудови наявної
системи бюджетного фінансування галузі, що пов‘язано з
стабільною політикою державного управління, державною
реалізацією стратегії розвитку галузі; збільшення обсягів
фінансування наукових досліджень і розробок, дорадчої діяльності,
освіти, системи контролю за безпечністю та якістю продуктів
харчування; перехід до класифікації бюджетних програм за
міжнародними вимогами СОТ та в рамках єдиної аграрної політики
ЄС; проведення моніторингу виконання бюджетних програм,
формування оцінки їх виконання за вхідними та вихідними
показниками, індикаторами результативності.
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1. Системный риск — Википедия // [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
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ОСОБЛИВОСТІ КООПЕРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В
МОЛОЧАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ
Молокопродуктовий підкомплекс займає важливе місце в
агропромисловому комплексі України. Сьогодні, у важких умовах
ринкового середовища і слабкого розвитку українського села виникає
нагальна потреба в забезпеченні населення якісним молоком та
продуктами його переробки. Із цим завданням найефективніше
можуть впоратися молочарські обслуговуючі кооперативи.
В сучасних економічних умовах все більше назріває питання
відродження сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Цій
темі присвятили свої праці вчені-аграрники
Й.Децовський [6],
В.Зіновчук [1], М.Малік [2], Л.Молдаван [3], А.Пантелеймоненко [4],
В.Цимбал [5] та інші науковці. У їхніх доробках можна чітко
простежити розвиток молочарської кооперації Галичини у міжвоєнні
роки і аж до сьогодення, зрозуміти суть кооперації, її переваги для
простого селянина-господаря та роль у відродженні українського села.
Важливе значення для розвитку кооперації мають дослідження, в яких
розкривається сутність сучасних кооперативних формувань та
особливості їх організації як в Україні так і за її межами. Проте
проблеми
та
перспективи
розвитку
сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації, з огляду на їх актуальність, ще потребують
подальшого дослідження.
Демократичне управління є умовою успішної роботи
кооперативу. Точно так, як кожен селянин приймає рішення стосовно
свого власного господарства, точно так він повинен брати участь у
прийнятті рішень щодо кооперативу, який і є продовженням його
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власного господарства.
Останнім часом, значною динамікою відрізняється група
кооперативів, що займаються заготівлею, переробкою і збутом
сільськогосподарської продукції. В першу чергу це молочарські
обслуговуючі кооперативи. Слід відзначити, що в Японії, Ісландії,
Нідерландах, як і в багатьох інших розвинутих країнах, кооперативами
здійснюється переробка майже всього товарного молока.
В наших складних умовах селяни зустрічаються з великими
труднощами під час збуту власної продукції. Вони реалізовують
молоко посередникам за низькими цінами, іноді із значними
затримками оплати, або навіть гірше, не маючи каналу збуту,
використовують значну частину молока для відгодівлі домашньої
худоби.
Звичайно реалізація молока кооперативом переробним заводам
та прямим споживачам по оптимально високій ціні – це добре, проте
не варто забувати, що готова, перероблена продукція ще більш
економічно вигідна.
Для прикладу у с.Панка Сторожинецького району, з 11 травня
2011 року, функціонує районне об‘єднання сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів під назвою «Господар Підгір‘я». До його
складу
входить
три
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативи
«Новобросківецький»,
«Стор-Агрогромада»,
«Комарівська Нива». При підтримці Сторожинецької районної Ради та
налагодженій співпраці із Міжнародною благодійною організацією
«Добробут громад» в жовтні 2012 року було запущено кооперативний
молокопереробний
завод
«Молочний
край»
максимальною
потужністю 12 тон за зміну.
Кооператив надає послуги з переробки молока своїм членам
яких зараз нараховується більше 700 осіб. А готова продукція
кооперативу, на відміну від приватних заводів, має високі якісні
характеристики та нижчу реалізаційну ціну. [7]
Важливо зазначити, що молочарському кооперативу треба
прагнути, щоб у селі всі виробники молока були членами кооперативу
з цією метою дуже важливо проводити інформаційно-роз‘яснювальні
роботи серед громади. Стосунки з особами, що не є членами
кооперативу можуть мати негативний вплив на діяльність
кооперативу. Наприклад кооператив відновив, окультурив громадські
пасовища, а отже поніс витрати, які звичайно не будуть відшкодовані
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такими особами. Є ще ряд послуг, якими не можуть користуватись не
члени кооперативу.
Останнім часом в періодичній пресі з‘являється ще більше
публікацій на кооперативну тематику. В переважні більшості випадків
йдеться про сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, метою
яких є задоволення потреб своїх членів - безпосередніх виробників
сільгосппродукції. У той же час, досить частими є випадки, коли на
початку статті або новини пишуть про обслуговуючі кооперативи, а в
основному тексті описують риси іншого типу кооперативу виробничого. Принципова різниця між цими двома типами
кооперативів - мета діяльності і рівень свободи прийняття рішень
членами.
Обслуговуючий кооператив ставить на меті збільшення
прибутковості господарств своїх членів, виходячи з їх потреб
(наприклад, налагодження збуту готової продукції, забеспечення
засобами виробництва тощо), і виробник не перекладає управління
усім своїм господарством на кооператив. На відміну від
обслуговуючого, виробничий кооператив безпосередньо керує усіма
процесами виробництва с/г продукції, від членів потрібні тільки
земельні паї і трудова участь.
Отже. Особливості роботи молочарського кооперативу з його
демократичними засадами, створюють сприятливі умови для розвитку
кооперативних відносин в сільській місцевості. Крім того є багато
факторів, які стримують цей рух. Велика кількість посередників які
монополізували ринок молока, відсутність належної державної
підтримки, небажання селян бути членами кооперативу. Останнє
можна пояснити тільки недостатньою поінформованістю селян та
необізнаністю із принципами роботи кооперативів.
1. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В.
Зіновчук. - К.: Логос, 2001. - 380 с.
2. Малік М.Й. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері
економіки / М.Й.Малік // Економіка АПК. – 2010.- № 12. – С. 104.
3. Молдаван Л.В. Роль кооперативів у подоланні сільської бідності / [Л.В. Молдаван,
Д. Ф. Крисанов, Л. О. Удова] // Економіка АПК: міжнар. наук.-вироб. журн. - 2010. № 11. - С. 121-129.
4. Пантелеймоненко А. О. Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика:
Монографія. / А.О. Пантелеймоненко. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. - 347 с.
5. Цимбал В. О. Проблеми розвитку обслуговуючої кооперації на селі / В. О. Цимбал.
Агроінком. - 2011. - №4 - 6. - С.72-80.
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6. Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції: «Розвиток і збереження
українського села – нагальна потреба сьогодення», присвяченої 110-річчю від дня
народження професора Євгена Храпливого 15-16 травня 2008 р. м.Заліщики.
7. Офіційний сайт благодійної організації «Добробут громад». Молокопереробний
завод отримує необхідне для роботи обладнання [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://www.heifer.org.ua/uk/golovna-stornka/281-molokopererobnij-zavodotrimu-neobxdne-dlya-roboti-obladnannya.html

УДК 657
Риковська Л.О., здобувач кафедри обліку і аудиту
Луцький національний технічний університет
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ
Внутрішня звітність – це сукупність упорядкованих показників і
іншої інформації. У ній надається інтерпретація відхилень від цілей,
планів і кошторисів, без чого управлінський облік залишається
формальним скупченням цифрових даних, непридатних для цілей
внутрішнього керування. Необхідність внутрішньогосподарської
звітності обумовлена двома основними причинами:
- необхідність управлінського контролю діяльності керівника
виробничого підрозділу;
- необхідність управлінського контролю діяльності підрозділу
самими керівниками підрозділу.
Управлінська звітність не обмежена у виборі методів і правил.
Вони розробляються самим підприємством з урахуванням різних
параметрів, галузевої приналежності об‘єкта господарювання,
організації облікового процесу тощо.
В результаті проведених досліджень пропонуємо виділити
основні принципи за якими доцільно будувати внутрігосподарську
звітність, яка найбільшою мірою задовольняла б потреби внутрішніх
користувачів.
Інформація у внутрішній звітності неповинна містити зайвих
показників та необхідність здійснювати додаткові розрахунки, які
сприяли б для оцінці ситуації і реалізації виробничих процесів.
Внутрішня звітність повинна застосовуватися для поточного
контролю показників діяльності підприємства, виявляти тенденції
його розвитку.
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Правильно підготовлено внутрішньогосподарська звітність має
забезпечувати інформацією різні рівні управлінського апарату
виходячи із потреб користувача, якому призначена інформація.
Інформація у звітах повинна бути простою і зрозумілою, щоб
сприйняття її не потребувало розшифрування чи додаткового аналізу.
Для того, щоб складання внутрішніх звітів мало економічну
ефективність витрати на її створення не повинні перевищувати
економічного ефекту від її використання.
Розробити звітність, що дозволяє одержати інформацію для
рішення комплексу проблем, не досить просто. Отримати задовільні
результати можна тільки спільними зусиллями керівників і
бухгалтерів, інших фахівців-економістів, плановиків тощо.
УДК 004.4:631.162:657.25:631.11
Русак М. О., ст. гр. 1СТН,
Лучик С.Д., д.е.н., професор
Подільський державний аграрно-технічний університет
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ
Законодавством країни передбачено, що підприємство
самостійно розробляє систему і форми управлінського обліку,
звітності і контролю з метою підготовки та обробки інформації про
діяльність підприємства та його структурні підрозділи для внутрішніх
користувачів. Саме управлінський облік носить прогнозний характер і
спрямований на прийняття ефективних управлінських рішень [1, с.45].
В умовах ринкової економіки саме бухгалтерія є основним
органом формування масивів управлінської інформації, а облікова
бухгалтерська система охоплює практично весь процес формування,
опрацювання й передавання для потреб управління техніко –
економічної інформації. Успішність управління основними засобами
підприємства можна розглядати з позиції ефективності автоматизації
оперативного обліку. Інформаційні системи почали змінювати звичну
структуру управління. На сьогоднішній день найбільш відомі
бухгалтерські програми це «1С Підприємство», «Парус», «Акцент»,
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«Галактика», «Діасфорт», «Інфін», «Інфософт», «Омега» та інші.
В умовах функціонування автоматизованої інформаційної
системи обліку "1С: Підприємство 8.2" на автоматизованому місці
бухгалтера з обліку основних засобів вирішуються такі завдання як
облік наявності та руху основних засобів за місцями зберігання або
експлуатації; облік надлишків і недостач основних засобів (ОЗ); облік
амортизаційних відрахувань; облік переоцінки ОЗ; облік капітальних
інвестицій.
Податковий облік основних засобів ведеться тільки пооб'єктно,
хоча кожний об‘єкт повинний бути включений в одну з визначених
Податковим кодексом України груп. Нарахування амортизації в
податковому обліку відбувається паралельно з бухгалтерським
обліком.
Оприбуткування основних засобів та малоцінних необоротних
матеріальних активів оформляється документом "Надходження
товарів і послуг" з видом операції "Устаткування". Основним
засобом в типовій конфігурації “1C: Підприємство 8.2” вважається
об'єкт введений в експлуатацію. Основним принципом ведення обліку
основних засобів є відокремлений облік кожного активу як окремого
елементу довідника "Основні засоби". Даний довідник визначений як
вид аналітики для рахунку 10 "Основні засоби". Аналітичний облік
основних засобів ведеться у розрізі матеріально-відповідальних осіб і
підрозділів, за якими основні засоби закріплені. Ця інформація
зберігається у регістрі відомостей "Місцезнаходження ОЗ
(бухгалтерський облік)" і формуються звіти "Інвентарна картка ОЗ",
"Відомість по амортизації ОЗ" [2].
В документі "Введення в експлуатацію ОЗ" встановлюються всі
параметри обліку об‘єктів основних засобів. Для обліку введених в
експлуатацію основних засобів підтримується в системі відображення
наступних операцій: нарахування амортизації; переміщення основних
засобів; модернізація та інші покращення основних засобів; поточний
ремонт; консервація (тимчасове призупинення нарахування
амортизації); інвентаризація основних засобів; ліквідація основних
засобів.
Для більш ефективного впровадження управлінського обліку на
сільськогосподарських підприємствах необхідно підвищувати рівень
застосування інформаційних систем з використанням комп‘ютерної
техніки. Повне використання засобів системи "1С: Підприємство 8.2"
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забезпечить високий рівень контролю за достовірністю даних,
відображених в первинних документах і збереже точність при
групуванні даних первинного обліку основних засобів в регістрах
аналітичного обліку. Запровадження ефективного функціонування
автоматизованої системи управлінського обліку значно підвищить
оперативність обліку завдяки мінімізації розриву в часі між збиранням
вхідної інформації та отриманням вихідних, опрацьованих даних, які
необхідні для складання управлінської звітності та прийняття на її
основі ефективних управлінських рішень
1. Коблянська Г. Актуальні аспекти впровадження управлінського обліку на
підприємствах України /Г. Коблянська, А. Вікулова //Вісник Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка, 2011. - №130. – С.45-47.
2. Использование прикладного решения "1С: Бухгалтерия 8 для Украины" редакция
1.2: Сертифицированный курс фирмы 1С.- ООО "1С", 2011. – 471 с.

УДК 657
Савош Л.В., к.е.н., доцент,
Савош К.А.
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО
ТУРИЗМУ В ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ
З розширенням і поглибленням економічного співробітництва
європейських країн прикордонні регіони все більш стають зонами
контакту національних господарств, тому оцінка наявного туристичнорекреаційного потенціалу особливо сільського туризму, у
транскордонних регіонах, проблем з його використання на основі
можливостей транскордонного співробітництва є актуальним
питанням теорії і практики економіки.
В економічній літературі існує чимало робіт, присвячених
висвітленню окремих теоретичних та практичних питань пов‘язаних з
дослідженням туристично-рекреаційного потенціалу територій
загалом
і
врахування
специфіки
сільського
туризму
у
транскордонному співробітництві. Найбільш відомими авторами цих
досліджень є: Мікула Н.А., Толкованов В.В., Демченко В.В.,
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Тимечко І.Р., Матвєєв Є.Е., Жук О.П., Федоришин О.З., Цибульська
Ю.О., Цисінська О.Б., Гусева М.О.
Динаміка розвитку транскордонного співробітництва доволі
переконливо свідчить про значну її активізацію, обумовлену,
передусім, реалізацією мети загальноєвропейського значення –
«розмивання» кордонів між країнами-членами Євросоюзу і
вирівнювання диспропорцій розвитку центральних та периферійних
регіонів у кожній з країн.
Україна активно включилася в процес створення євро регіонів на
початку 1993 р. і наданий час бере участь у шести з них: Карпатський,
Буг, Нижній Дунай, Верхній Прут, Дніпро та Слобожанщина.
Територія України, що входить до складу єврорегіонів, становить
33,9% її загальної площі, де мешкає понад 28 % населення країни [2].
Таким чином, транскордонне співробітництво в галузі СЗТ
означає співпрацю суміжних територій сусідніх держав, що стосується
туристичних послуг, де визначальною ознакою є наявність кордону
між співпрацюючими територіями.
Розвиток туризму на західних кордонах України є високо
актуальним. Перетворення західного регіону на туристичну зону з
європейським рівнем сервісу та комфортабельності принципово
змінить обличчя як регіону, так і держави. Регіон має унікальні умови
для розвитку зеленого туризму. Чисельні природні та культурні
атракції, угіддя, мінеральні джерела, горні масиви призначені саме для
таких цілей.
Найкращий стан із легалізацією сільського аграрного туризму
має Закарпатська область, де майже в кожному районі сформовані
організаційні структури сприяння його розвитку [3]. Закарпатська
область також позитивно відрізняється умовами проживання й
ставленням тамтешніх підприємців до своїх обов‘язків. Практично у
кожній оселі функціонує Інтернет, що дає змогу оперативно й
завчасно одержувати інформацію і резервувати місця заздалегідь.
Найпопулярніші туристичні послуги пов‘язані з національною
кухнею, проведенням фестивалів (вечорниці, народні обряди).
Значного поширення набули оздоровчі сауни з фіточаями, зимові
розваги з катанням на санях. У всіх областях поширений збір ягід і
грибів та кваліфікований туризм (піші, кінні прогулянки). Усе більшої
популярності набувають форми пізнавального туризму (відвідування
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народних умільців, домашніх музеїв тощо). Кожна з областей має
свою спеціалізацію в туристичних послугах зеленого туризму.
Таким чином, можна встановити найпоширеніші туристичні
послуги для кожної з областей. Зокрема, в Івано-Франківській і
Закарпатській областях популярною є участь туристів у народних
святах і обрядах, відвідини народних умільців, прогулянки на конях.
На Львівщині та у Чернівецькій областях туристи найчастіше беруть
участь у зимових розвагах та сільських вечорницях.
Великі перспективи для розвитку сільського зеленого туризму
має Західне Полісся, а саме Волинь, яка багата унікальними
природними умовами і рекреаційними ресурсами. Волинь надзвичайно
цікава в етнографічному та історичному аспектах. Крім того, на
території області багато різноманітних водоймищ, особливо озер, а
вигідне територіальне розташування дозволяє залучити туристів з-за
кордону.
Вітчизняні фахівці в галузі рекреалогії досить високо оцінюють
ступінь естетичної привабливості волинських ландшафтів, що робить
місцевий туристичний продукт висококонкурентним на ринку
сільського
туризму.
На
Волині
особливою
туристичною
привабливістю користуються природні та великі штучні водойми,
лісовкриті території та природні національні парки [4].
За даними головного управління інфраструктури та туризму, в
2013 року облікували 311 приватних садиб на базі особистого
селянського господарства, які надають послуги із зеленого туризму,
266 із них знаходяться в Шацькому районі. В цій сфері загалом
працюють приблизно 1000 осіб [1]. Саме тому можна констатувати
про перспективність розвитку сільського зеленого туризму на Волині.
Адже багатий природно-ресурсниий потенціал та наявність вільних
трудових ресурсів створюють всі передумови для організації сучасної
туристичної інфраструктури і розвитку вітчизняного та міжнародного
сільського туризму на її території. До прикладу, мисливські угіддя
Цуманських лісів Ківерцівського району вже стали місцем активного
відпочинку любителів полювання з Італії, Франції, Німеччини та
Бельгії.
Отже, зелений туризм має всі передумови до розвитку в західних
транскордонних регіонах України. Більше того, саме сільський туризм
дає можливість подивитись на сільськогосподарське виробництво; на
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майстерність ремісників та на дивовижні принади національної кухні і
традицій.
Транскордонне співробітництво позитивно впливає на розвиток
зеленого туризму. Фінансова підтримка структурних фондів
Європейського Союзу і досвід провідних країн дає змогу розвиватися
даній сфері на прикордонних територіях.
1. Коротинський Д. В. Аналіз природних рекреаційних ресурсів Волинської області
для цілей сільського туризму / Д. В. Коротинський // Поліська дослідна станція
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Режим
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УДК 657
Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
РОЗВИТОК ФУНКЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Розвиток управлінського обліку пов'язується зі стрімкими
змінами у бізнес-середовищі, перш за все міжнародному, які відчутно
впливають на бухгалтерську професію в цілому і особливо на
управлінський облік.
Управлінський облік пов'язує обліковий процес з процесом
управління. Функції управління та інформація, що забезпечує їх дію,
дозволяють сформулювати функції управлінського обліку.
Система управлінського обліку в організації діє за допомогою
ряду функцій, які можна розділити на дві групи на підставі того, що
форму або зміст інформаційних потоків визначає дана функція:
функції, що забезпечують організацію інформаційних потоків;
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функції, що визначають зміст інформаційних потоків.
Серед функцій, які забезпечують організацію інформаційних
потоків, можна виділити наступні:
розробка і (або) впровадження систем обміну інформацією між
різними сегментами організації і представлення інформації (підготовка
різного роду внутрішніх управлінських звітів);
аналіз інформації;
планування діяльності.
Функціями, що визначають зміст інформаційних потоків, є:
координація діяльності підрозділів, сегментів організації або
окремих співробітників;
мотивація персоналу;
контроль за виконанням планів.
Окрім вищенаведених функцій, за кордоном виділяють ще дві
додаткові функції:
1) оптимістичну, яка полягає у створенні підстав для найкращого
вибору оптимальних варіантів діяльності. В оптимізаційних
проблемах економічні категорії, які становлять предмет виміру в
обліку, можуть виступати в подвійній ролі: критеріїв вибору або
параметрів оптимізаційної моделі;
2) мотиваційну, яка проявляється в забезпеченні інформацією
про грошові кошти, доходи і фінансові результати, які надають
можливість створення системи вимірювання і критерії оцінки, а також
системи стимулювання для персоналу підприємства.
Слід зауважити, що функції бухгалтерського обліку поділяють
на внутрішні та зовнішні.
Внутрішні функції бухгалтерського обліку в системі управління,
полягають у виконанні обліком робочих прийомів для відображення
фактів господарської діяльності. Вони тісно пов‘язані з зовнішніми
функціями обліку, проте залишаються складовою облікових процедур.
Зовнішні функції бухгалтерського обліку, в свою чергу,
поділяють на ряд функцій, основними з яких є: -науково-пізнавальна,
інформаціьна, контрольна, соціальна, прогностична, мотиваційна,
регулююча, функція правового захисту суб‘єктів господарювання.
Науково – пізнавальна функція. За допомогою прийомів обліку
науково-пізнавальної функції вимірюють через спостереження фактів
господарської діяльності і систематизують інформацію. Інформаційна
функція є однією з головних, яку виконує бухгалтерський облік в
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системі управління в умовах формування ринкової економіки.
Контрольна функція - важлива функція обліку щодо контролю
господарської діяльності та майна підприємства, дотримання чинного
законодавства та умов укладених угод, доцільності та ефективності
господарської діяльності. Мотиваційна функція обгрунтовується
впливом рівня знань про об‘єкти управління на поведінку управлінців
при прийнятті виважених управлінських рішень. Прогностична
функція полягає у тому, що володіючи певним обсягом інформації,
суб'єкти управлінської діяльності можуть передбачити позитивний або
негативний розвиток об'єкта управління. За допомогою прийомів
регулюючої функції обліку існує можливість зміни сум собівартості
та показника кінцевих фінансових результатів, не змінюючи загальну
суму активу і пасиву балансу.
Функція правового захисту суб‘єктів господарювання знаходить
пояснення в тому, що юридичні науки, правові дисципліни формують
правове поле бухгалтерського обліку.
УДК 339.13.017: 338.27: 339.562: 634.1.076
Сало І.А., к.е.н., старший науковий співробітник
Інститут садівництва НААН
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ
ІМПОРТОВАНИХ ПЛОДІВ В УКРАЇНІ
Особливе місце у формуванні товарної пропозиції на
вітчизняному ринку плодів займає імпорт. Він розподіляється на два
напрями споживчого забезпечення – це імпортовані поставки тих
плодів, що мають високий потенціал вирощування в Україні
(зерняткові, кісточкові та горіхи) та об‘єктивно необхідний ввіз
(переважно цитрусові плоди та банани). Зауважимо, що попит на
імпортовані плоди, особливо другого напряму, впродовж останніх
років є зростаючим, що приваблює імпортерів плодового бізнесу і
актуалізує наукові дослідження функціонування та розвитку ринку
цих плодів в Україні.
На формування пропозиції плодів на вітчизняному ринку
суттєво впливає розвиток зовнішньої торгівлі. Так, обсяги імпортних
поставок плодів, в першу чергу, залежать від достатності забезпечення
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вітчизняними плодами, потреб населення, а також встановлених
імпортних тарифів. Від того який в подальшому буде імпорт плодів
суттєво залежить оптимальність споживчого забезпечення населення.
Починаючи з 2000 р. імпорт плодів поступово зріс (у 2012 р.
порівняно з 2000 р. у 6,2 раза) і становив – 25-30% загальної
пропозиції. Різке підвищення імпорту плодів спостерігається з
2005 р. – у 2,5 раза до 581 тис. т. Це пояснюється зниженням
імпортних тарифів згідно з прийнятим Законом України «Про
внесення змін до Митного тарифу України» від 15 березня 2005 р.
№ 2470-ІV. Зокрема, тарифи на банани знизилися в 2 рази – до 3%,
цитрусові в 7 разів – до 3%. Саме ці плоди становили 87% (506 тис. т)
всіх імпортних поставок 2005 р., що в 2,4 раза більше за попередній
рік. Зростання плодів об‘єктивно необхідного імпорту пояснюється
збільшенням на них попиту українських споживачів внаслідок
зростання їхніх доходів.
Зі вступом України в СОТ у 2008 р. економічний напрям
розвитку зовнішньої торгівлі плодами дещо змінився – крім появи
нових вимог щодо якості плодів та зміни ввізних тарифів, з‘явилися і
перспективи удосконалення зовнішньоторговельних зв‘язків та виходу
на світовий ринок.
Протягом 2008-2012 рр. спостерігається стабільність у
надходженні імпортованих плодів – 841-885 тис. т на вітчизняний
ринок. У формуванні його місткості частка імпорту становить – 5565%. У обсягах імпортних поставок свіжих плодів у середньому за
п‘ять років цитрусові становили – 43,0%, банани – 28,2, яблука, груші
та айва – 19,9, абрикоси, вишні, черешні, персики, сливи – 6,1%.
Україна, починаючи з 2005 р., є продовольчо залежною від країнімпортерів у забезпеченні населення плодами.
На нашу думку, через надто повільний розвиток галузі
садівництва, неспроможність господарств населення, незважаючи на
сталість їх виробництва, задовольнити потреби населення (рівень
споживання плодів у середньому за 2008-2012 рр. становив лише 46 кг
або 59% від раціональної норми у 78 кг) розширення поставок плодів
об‘єктивно необхідного імпорту є виправданим соціально-економічним
явищем. Попит на цитрусові та банани склав 13,1 кг на особу в рік при
нормі споживання імпортованих плодів 3-5 кг. Вважаємо, що слід
порушувати питання про необхідність перегляду норм споживання на
імпортовану продукцію в бік збільшення у зв‘язку із змінами у
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зовнішньоторговельній діяльності та значним підвищенням попиту.
Передбачається у перспективі до 2020 р. розширення імпортних
поставок плодів до 1880 тис. т, з яких 63,4 % (1193 тис. т) є об‘єктивно
необхідними. За нашими підрахунками, при підвищенні імпортних
тарифів на яблука, цитрусові та банани (в межах 5-20%), що складають
основу імпортних поставок плодів в Україну (85-90 %) потреба галузі
садівництва у фінансових ресурсах у 2020 р. (за умов відрахування в
спецфонд з суми непрямого податку до 35%) може покриватися на
197,6-376,5 млн. грн., що істотно перевищує державне фінансування з
1,5 %-го збору.
З огляду на зміни у розвитку зовнішньої торгівлі плодами,
зокрема, розширення імпортних поставок важливе значення має
оптимізація структури харчування та дієве нормативно-правове
забезпечення стосовно контролю якості імпортованої продукції та
оподаткування ввозу. Через неспроможність усіх категорій
господарств забезпечувати плодами потреби споживачів в повній мірі,
в найближчій перспективі збільшення поставок об‘єктивно
необхідного імпорту є виправданим соціально-економічним явищем.
УДК:339.168(477)
Свистун І.А., ст. гр.32-ОА,
Глазко Н.Д.,асиситент
Вінницький національний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Як відомо, акцизи відіграють досить важливу роль у
функціонуванні податкової системи кожної країни. Акциз як непрямий
податок зараховується до відпускної ціни товарів і сплачується
безпосередньо покупцем. Як показує досвід, стягнення непрямих
податків ефективніше , ніж прямих, адже їхня база оподаткування
рідше змінюється поряд з економічним розвитком країни. Ще з
самого початку головним об‘єктом акцизного оподаткування
вважалися товари «розкоші», що передбачали високу фіскальну
значущість для державного бюджету. З самого початку акцизне
оподаткування «стримувало» споживання «соціально шкідливих
товарів». В Україні акцизні товари – це товари високої рентабельності,
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оподаткування яких формує дохідну частину бюджету та створює
приблизно рівні умови для всіх господарюючих об‘єктів [1].
Протягом тривалого часу дослідження акцизного оподаткування,
багатьма авторами виявлено комплекс проблем, які безпосередньо
впливають на фіскальну ефективність акцизного оподаткування.
Вирішенню цих проблем були присвячені численні праці, зокрема, це
стосується наукових праць З.С. Варналія, В.П. Вишневського,
В.М. Геєця, Т.І. Єфіменко, Ю.Б. Іванова, І.О. Луніної, П.В. Мельника,
А.М. Соколовської, В.М. Опаріна та ін.
Проблемам, які присвячені підвищення ефективності застосування акцизів у національній податковій системі, присвятили
свої праці В.В. Буряковський, В.І. Коротун, А.І. Луцик, А.В. Пислиця,
О.В. Покатаєва, І.І. Хлєбнікова та ін.
У працях усіх цих авторів висвітлюється проблема необхідності
зміни або ж реформування акцизного оподаткування, а також
введення заходів, спрямованих на поліпшення ефективності акцизного
оподаткування в Україні [2].
Перш за все акцизне оподаткування використовується і
безпосередньо для зменшення виробництва товарів, які вважаються
шкідливими. Високі ціни на підакцизні товари впливають не лише на
кількість вироблених одиниць, а й на обсяги споживання. Акцизи
застосовуються і для впливу на кінцевих споживачів для зменшення
обсягів придбання певної продукції, споживання якої вважається
небажаним, наприклад алкоголя і тютюну. Структура доходів
Зведеного бюджету акцизного податку на спиртові дистиляти та
тютюнові вироби також зазнають змін у 2014 році. Більш детально
деякі із них можна розглянути у таблиці 1.
Таблиця 1
Вид підакцизних товарів
Зміна податкової ставки
1
Спиртові дистиляти та спиртні
з 29 гривень до 32 гривень за
напої, одержані шляхом перегонки
1 літр 100-відсоткового
виноградного вина або вичавок
спирту.
винограду (коди згідно
УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62
00)
2
Тютюнові вироби згідно з УКТ
до 77,50 грн. за 1 тис. шт.
ЗЕД 2402 20 90 10 „Сигарети без
фільтра, цигарки‖
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3

За кодом товару УКТ ЗЕД 2402 20
90 20 „Сигарети з фільтром‖

Продовження табл. 1
173,20 грн. за 1 тис. шт.

Також, акцизи як різновид непрямих податків мають низку
особливостей. По-перше, акциз є індивідуальним податком на окремі
види і групи товарів (тоді як ПДВ — універсальний непрямий
податок). По-друге, об'єктом оподаткування є оборот з реалізації лише
окремих товарів та видів сировини. Причому перелік підакцизних
товарів обмежено всього кількома найменуваннями (так, до сфери
оподаткування акцизом не включаються роботи і послуги). По-третє,
акцизи справляються переважно у виробничій сфері, тоді як податок
на додану вартість — у сфері виробництва та обігу. По-четверте,
сплата акцизу не призводить до виникнення у держави обов'язку
відшкодувати завдані витрати в будь-якому вигляді у повному розмірі
його платнику.
Одним із найбільш розповсюджених товарів «розкоші»
вважається пиво. Як повідомляє Міндоходів України, акциз на пиво в
2014 році виросте на 35%. Пропонується підвищити ставку акцизного
податку на пиво на 35 %, на сидр і перрі (без додання спирту) - на 50
%. Запропоновано підвищити ставки акцизного податку на тютюнові
вироби , тютюн та промислові замінники тютюну та збільшення
мінімального акцизного зобов'язання з сплати акцизного податку на
тютюнові вироби на 11,6% [3].
Якщо ж говорити про акцизне оподаткування у сфері
виробництва автомобілів, то з 2014 року запроваджено акцизний
податок за переобладнане авто.
Розглядаючи податкове зобов‘язання, можна сказати, що
податкове зобов'язання – це зобов'язання платника податків сплатити
до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у
порядку та у строки, визначені податковим законодавством України.
Податкове зобов‘язання виникає, змінюється та припиняється при
наявності підстав, визначених податковим законодавством. Датою
виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів
(продукції), вироблених на митній території України, є дата їх
реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів
подальшого використання таких товарів (продукції).
При цьому платники акцизного податку при зверненні до органів
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внутрішніх справ для реєстрації або перереєстрації переобладнаного
непідакцизного транспортного засобу у підакцизний легковий
автомобіль зобов'язані пред'явити квитанції або платіжні доручення
про сплату податку з відміткою банку.
Також важливим є маркування алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, що являє собою наклеювання марки акцизного
податку в порядку, передбаченому Положенням про виробництво,
зберігання, продаж марок акцизного податку, маркування алкогольних
напоїв та тютюнових виробів. Марка акцизного податку —
спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові
вироби. Її наявність на цих товарах підтверджує сплату акцизного
податку, легальність ввезення та реалізацію на території України цих
виробів.
Марки акцизного податку виготовляються, зберігаються та
продаються відповідно до Положення про виробництво, зберігання,
продаж марок акцизного податку, маркування алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюють
маркування кожної пляшки (упаковки) алкогольних напоїв та кожної
пачки (упаковки) тютюнових виробів у такий спосіб, щоб вона
відкривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.
Важливим фактом є те, що загальна сума доходів зведеного
бюджету України від акцизного податоку за січень - травень
2013 року становила 11111,5 млн. гривень , як повідомляє Управління
Міндоходів [4].
Розглядаючи дану тематику можна сказати , що акцизний
податок дозволяє через цінові механізми непрямо впливати на обсяги
виробництва та реалізації окремих підакцизних товарів як на митній
території України, так і за межами країни .
Також до першочергових заходів , що підвищать ефективність
акцизного оподаткування можна віднести:
- суб'єкти господарювання зобов'язані сплатити акцизний
податок під час "розмитнення" товару, а за алкогольні та тютюнові
вироби - під час придбання марок акцизного податку за рахунок своїх
оборотних коштів;
- оподаткований оборот для обчислення акцизного податку
визначається за фактом відвантаження підакцизних товарів, у
підприємств, що виробляють і реалізують підакцизні товари, також
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може мати місце іммобілізація оборотних коштів на сплату акцизного
податку.
Свій негативний вплив на фінансово-господарську діяльність
підприємств акцизний податок буде нести тоді, коли встановлення або
підвищення ставок податку супроводжуватиметься підвищенням цін,
обмежуватиме обсяг виробництва і реалізації товарів, призводитиме
до нагромадження нереалізованих товарів[5].
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УДК 657.1
Семанюк В.З., к.е.н., доцент
Тернопільський національний економічний університет
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ
Панування ринкових відносин та їх трансформація в умовах
розвитку «нової економіки», ускладнення і глобалізація економічних,
політичних та господарських зв‘язків зумовлюють виникнення
проблем інформаційного характеру всіх учасників економічних
відносин. Важливою для всіх стає проблема вчасного виявлення
прихованих економічних загроз і різного роду фінансово-економічних
ризиків, а також пошук реальних і потенційних можливостей їх
недопущення чи усунення. Економічні інтереси суб‘єктів
господарювання, які під впливом сучасних інтеграційних процесів
створюють різні типи бізнес-груп, вимагають системного
інформаційного забезпечення учасників корпоративних об‘єднань.
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Виникла гостра необхідність у підвищенні показника
достовірності та порівнянності всього блоку облікової та фінансової
інформації, яку доцільно формувати на єдиній теоретичній і
методологічній основі з метою ефективного управління і задоволення
інформаційних потреб користувачів. Актуальними є проблеми
формування звітності з точки зору стратегічного позиціонування,
тобто визначення взаємозв‘язку між стратегією розвитку і її
інформаційним відображеням в різного роду управлінських
структурах. Особливо важливо це для функціонування складних
економічних бізнес-структур, де виникає проблема асиметричності
інформації для різних груп учасників економічних відносин, а тому
існує необхідність пошуку нових підходів до створення і
функціонування ефективної інформаційної системи, яка б
забезпечувала інформацією на вимогу користувачів з метою створення
конкурентних переваг і досягнення стратегічних цілей.
Система
звітності
повинна
відповідати
вимогам
функціональності і комунікативності, що відображається на її якості та
інформаційній наповненості, на кількості показників та їх
релевантності. В сучасній системі звітності відбувається заміна
концепції вартості концепцією контролю, звітність створена в
інтересах власника, слугує для відображення результатів діяльності
об‘єкта власності, а не для управління фінансовими вкладеннями і
грошовими потоками. Звітність спрямована на фінансовий результат, а
не розкриття інформації про фінансовий стан об‘єкта господарювання.
Такі принципові недоліки, виявлені в системі звітності, змушують
шукати нові критерії класифікації і підходи до формування звітної
інформації. Виникає необхідність визначення концептуальних основ
формування системної фінансової звітності, які б забезпечувала єдині
підходи до її створення та задоволення інформації потреб учасників.
Система звітності повинна ідентифікувати функції, що
випливають з права власності, задовольняти інтереси власників
(інвесторів) в аспекті:
- оцінки інвестованого капіталу на основі річних звітів;
- прийняття економічних рішень щодо управління капіталом
(обґрунтований вибір об‘єкта інвестування, придбання дольових і
боргових цінних паперів);
- оцінка ефективності фінансових вкладень;
- оцінка доцільності участі / неучасті в капіталі;
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- аналізу звітності на основі фінансових коефіцієнтів для
зовнішніх користувачів.
Сучасний підхід до побудови звітної інформації полягає у її
формування на основі інноваційної концепції, за якою система
звітності повинна відрізнятися новою структуризацією цільових
установок, характерною сукупністю принципів і методик,
оригінальними моделями, способом формування і подання інформації
для обґрунтування стратегічних рішень.
Вирішення проблеми задоволення інформаційних потреб
користувачів зводиться до формування нової інформаційної системи
за допомогою певної сукупності методів, на основі загальних
принципів при цілеспрямованості такої системи на задоволення потреб
менеджменту для прийняття ними ефективних економічних рішень.
Таким чином, інноваційна система звітності – це система
конструктивних принципів управлінської діяльності, яка ґрунтується
на системному, процесному, комплексному, синергетичному і
критеріальному
підходах
та
спрямована
на
задоволення
інформаційних потреб учасників господарської діяльності та інших
користувачів інформації. Важливим також є формування нефінансової
звітності, яка в різних аспектах описує господарську діяльність
підприємства та передбачає використання не тільки грошового, а й
інших різноманітних вимірників, серед яких натуральні, якісні,
прогнозні тощо.
УДК 336.22
Сидоренко Р.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ФІЗИЧНІ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦІ НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
ОПОДАТКУВАННЯ
Умови роботи на загальній системі оподаткування встановлені
ст. 177 Податкового Кодексу України. Податок з доходів підприємця
сплачується за ставкою 15 %, а у випадку якщо чистий
оподатковуваний дохід більше 10-кратного розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, то
ставка податку становить 17 % від суми перевищення.
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Крім податку з доходів підприємці сплачують єдиний
соціальний внесок у розмірі 34,7 % від чистого доходу.
Об‘єктом оподаткування фізичної особи-підприємця, що діє на
загальній системі оподаткування, є чистий оподатковуваний дохід,
тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у
грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими
витратами, пов‘язаними із господарською діяльністю такої фізичної
особи-підприємця. До переліку витрат, безпосередньо пов‘язаних з
отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати,
що включаються до витрат операційної діяльності згідно із п. 177.4
ПКУ.
Приватні підприємці, які обрали такий спосіб оподаткування
своїх доходів, не мають пільг, повного або часткового звільнення від
сплати певних видів податків і зборів. Незаперечна перевага загальної
системи оподаткування полягає в тому, що розмір сплачуваних
податків в основному залежить від розміру одержуваних доходів і
понесених витрат.
На загальній системі на відміну від єдиного податку немає
обмежень щодо обсягів реалізації, виду здійснюваної діяльності,
кількості найманих працівників.
Основним недоліком даного способу оподаткування доходів
приватного підприємця є його складність. Підприємці зобов‘язані
вести облік і документально підтверджувати свої доходи і витрати.
У випадку переходу протягом року зі спрощеної системи
оподаткування на загальну підприємці мають право включати до
складу витрат і витрати, що були понесені ще під час діяльності на
єдиному податку.
Фізичні особи – підприємці, які обрали загальну систему
оподаткування, сплачують за себе єдиний соціальний внесок протягом
року до: 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада у вигляді
авансових платежів в розмірі 25 % річної суми ЄСВ, обчисленої від
очікуваного чистого доходу, що вказаний у річній декларації про
майновий стан та доходи. При цьому суми ЄСВ, сплачені у вигляді
авансових платежів, враховуються платником при остаточному
розрахунку, який здійснюється ним за календарний рік до 10 лютого
наступного року на підставі даних річної податкової декларації, та не
можуть бути меншими за розмір мінімального страхового внеску за
місяць, у якому отримано дохід.
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Фізичні особи – підприємці, які перейшли протягом поточного
звітного року зі спрощеної системи оподаткування на загальну,
нараховують та сплачують суми ЄСВ у вигляді авансових платежів на
підставі квартальної декларації, яка подається ними після закінчення
кварталу, в якому відбувся перехід.
Підприємці на загальній системі оподаткування подають за
результатами своєї роботи звітні форми практично такі ж, як і
підприємці на спрощеній системі оподаткування: 1 ДФ,
«персоніфікація», Додаток 4, Декларація з ПДВ (якщо платник ПДВ)
тощо. Різниця є лише у видові податкової декларації.
Фізичні особи – платники ПДФО подають податкову декларацію
про майновий стан і доходи. Таку декларацію зобов‘язані подавати:
підприємці на загальній системі оподаткування, фізичні особи, які
отримують доходи з двох і більше джерел якщо сума такого доходу за
будь-який місяць перевищує 10 мінімальних заробітних плат на 1
січня, фізичні особи, що отримували іноземні доходи, фізичні особи.
які мають право на податкову знижку тощо. Подання і порядок
заповнення даного документа регулюється Наказом Міністерства
доходів і зборів України № 793 від 11 грудня 2013 року.
Декларація складається з восьми розділів, що подаються на двох
двосторонніх аркушах формату А4, та семи додатків до декларації, які
подаються на одно- та двосторонніх аркушах формату А4 та містять
розрахунки окремих видів доходів (витрат).
Додатки до декларації є складовою частиною декларації і без
декларації не дійсні. Додатки до декларації заповнюються та
подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких
міститься у цих додатках.
У декларації та додатках до неї зазначаються всі передбачені в
ній відомості (показники). Якщо будь-який рядок декларації або
додатка до неї не заповнюється через відсутність інформації (операції,
суми), то такий рядок прокреслюється.
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УДК 330.142.211:330.342.146:316.422
Ситар Л.Й., к.е.н.,
ІРД НАН України
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСНОВНОГО
КАПІТАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
До основних цілей регіональної політики у Державній Стратегії
регіонального розвитку України на період до 2020 року [3] входять
збереження культурної спадщини та розвиток туризму, модернізація
системи освіти та навчання, створення умов для формування
здорового населення та соціокультурний розвиток, реалізація яких є
неможливою без модернізації основного капіталу соціальної сфери.
Розвиток соціальної сфери регіону слід розглядати як важливий
чинник економічного зростання, що зумовлений впливом ряду
факторів, зокрема соціальні зміни в суспільстві сприяють зростанню
доходів населення, підвищення якості соціальних послуг зумовлює
підвищення працездатності та кваліфікаційного рівня робітників та ін..
Разом з тим, частина видів економічної діяльності, що належать до
соціальної сфери, при наявності відповідного стану інфраструктури
можуть приносити чималі прибутки.
Проте, на сьогодні у Львівській області ступінь зносу основного
капіталу видів економічної діяльності, що належать до соціальної
сфери, перебуває на рівні близько 50%. Така ситуація не є критичною,
оскільки у Методиці розрахунку рівня економічної безпеки зазначено,
що значення коефіцієнта зносу повинно перебувати на рівні 35% [1].
Окрім того, у торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та
предметів особистого вжитку значення коефіцієнта є нижчим за
еталонне (у 2013 р. коефіцієнт зносу становить 33,8%). Більшою мірою
про негативні процеси старіння основного капіталу свідчить
уповільнення процесів руху основного капіталу у всіх видах
економічної діяльності, що належать до соціальної сфери у Львівській
області в 2013 р., порівняно з 2010 р.: коефіцієнт оновлення у
середньому по соціальній сфері знизився у 1,7 разів, а коефіцієнт
ліквідації у 1,3 рази [2]. Водночас частка капітальних інвестицій у
соціальну сферу у загальному обсязі інвестицій в економіку області у
2013 р., порівняно з 2010р., знизилась на 1,4%.
Таким чином, очевидно, що основний капітал соціальної сфери
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Львівської області потребує модернізації. Основними результатами
якої будуть: якісні та привабливі умови навчання; високий рівень
надання готельних послуг; оптимізована мережа первинного рівня
надання медичної допомоги (амбулаторій сімейної медицини) у
міській і сільській місцевості; комп‘ютеризація закладів культури;
висока якість культурно-мистецьких послуг, які надаються;
збереження історично сформованого середовища; зниження рівня
споживання традиційних паливно-енергетичних ресурсів на об‘єктах
соціальної сфери та ін.
До якісних критеріїв ефективності проведення модернізації
соціальної сфери регіону можна віднести: підвищення якості надання
соціальних послуг; поліпшення умов праці та відпочинку населення,
збільшення надходжень до бюджету внаслідок розвитку сфери та ін.
Отже, подальша модернізація основного капіталу соціальної
сфери та її розвиток буде основою сталого розвитку регіонів України.
Ключовим напрямком якої повинно стати підвищення працездатності
населення, інвестиційної привабливості регіону та ефективності
бюджетних вкладень, а відтак покращення економічної ситуації в
державі в цілому.
1. Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 N 60 «Про затвердження
Методики розрахунку рівня економічної безпеки України»
2. Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/
3. Проект Державної Стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csi.org.ua/www/wpcontent/uploads/2013/05/nsrdu2020_1.pdf
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УДК 658.012.32
Смаль Р.О., ст. гр. ОА10-3,
Коновалова О.В., к.е.н., доцент
Криворізький економічний інститут,
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АНАЛІЗІ ТА КОНТРОЛІ.
Формування загальносвітового інформаційного простору не
може не зачіпати усіх сторін життя будь-якого суспільства. І, оскільки
такі напрямки економічної науки як аналіз і контроль є на сьогодні
невід‘ємною частиною підприємницької діяльності людини, тому
впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій в
аналізі та контролі є дуже актуальним питанням.
Багато уваги на сьогодні приділяється вирішенню проблеми
залучення у світову економіку нових інформаційних технологій, як то
різноманітних баз даних, систем бухгалтерського, організаційного,
управлінського обліку як в комплексі, так і окремими компонентами.
В Україні цим питанням займаються, зокрема, такі вчені і дослідники
як Івахненков С.В., Тітаєва В.М., Кірюхіна Є.М., Карабаш Е.У., за
кордоном – Макарова Л.М, Коробкова О.В., Федорова Г.В.
Головною проблемою, що виникає при обговоренні питань
впровадження інформаційних технологій в обліку, є неприйняття
нових методів та методик ведення власне «електронного» обліку.
Більшість практикуючих бухгалтерів на сьогодні – люди середнього
віку, яким важко перейти з паперових носіїв на комп‘ютерну обробку
даних. Хоча ніхто не заперечує переваг комп‘ютеризованого обліку,
адже на кожному значному підприємстві будь-якої країни світу, а
подекуди – і на підприємствах малого та середнього бізнесу вже
успішно прижились і активно використовуються такі інформаційні
системи як SAAP,1С, «Парус», «Галактика» і т.п.
На думку більшості вчених, формування зацікавленості
підприємств та підприємців у використанні новітніх досягнень в сфері
автоматизації обліку, контролі та аналізі інформації власної діяльності
напряму залежить від того, яке науково-практичне обґрунтування
щодо необхідності такого використання дають науковці-економісти.
Тому пріоритетом багатьох наукових робіт стає популяризація
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інформаційних систем саме з наукової та практичної точки зору.
На нашу думку, впровадження інформаційних технологій в
обліку, аналізі та контролі може бути обґрунтоване такими факторами:
- правильно підібране інформаційне забезпечення надає
можливість користувачам зосередитись на меті ведення обліку (чи
аналізу) – отримати рекомендації щодо подальшого напрямку
діяльності, а не на математичних або облікових операціях;
- можливості застосування інформаційних систем дозволяють
бухгалтеру не лише зводити сальдо «Дебет-Кредит», а й виступати у
ролі аналітика-управлінця, що, при правильному підході керівництва,
призводить до зменшення витрат на утримання персоналу
підприємства;
- прискорення виконання типових операцій вивільняє робочий
час користувачів систем автоматизації, який стає резервом для
підвищення продуктивності праці управлінського персоналу;
- формування загального інформаційного блоку на великих
підприємствах (особливо транснаціональних) у декілька десятків (і
навіть тисяч) разів пришвидшує документообіг, що зменшує або й
виключає ризик невчасності прийняття управлінського рішення
Отже,
проблема використання інформаційних систем на
сьогодні досить важлива для суспільства в цілому та економіки
зокрема, оскільки інформаційні технології в аналізі та контролі
дозволять швидко та якісно обробляти значні масиви інформації,
приймати правильні та обґрунтовані нагальними, а не вчорашніми
проблемами рішення.
1. Івахненков С.В. Автоматизація аудиту в Україні та світі: підходи і програмне
забезпечення/С.В. Івахненков // Аудитор України — 2007. — №3. — С. 19-24.
2. Макарова Л.М. Эволюция применяемых информационных технологий в
бухгалтерском учете / Л.М. Макарова, О.В. Коробкова // Молодой ученый. — 2014.
— №1. — С. 380-383.
3. Титаева В.М. Повышение продуктивности работы персонала с помощью ИТтехнологий //Материалы второй Всекрымской научно-практической конференции
«Учет, анализ и аудит в системе управления предпринимательской деятельностью»
— Симферополь: ИТ «Ариал», 2010. — С. 195-198.
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УДК 657
Сова Ю.С., викладач
Волинський технікум НУХТ
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
Інтелектуальний капітал стає важливим рушієм у забезпеченні
економічного розвитку підприємств, регіонів та країни в цілому. Усе
більше науковців приділяють увагу вивченню та оцінці
інтелектуального капіталу, зокрема, у сільському господарстві.
Здійснення глибокої оцінки інтелектуального капіталу сприятиме
розробці обґрунтованих заходів, спрямованих на вирівнювання,
розвиток і використання інтелектуального капіталу.
Аграрна економіка на сучасному етапі розвитку не займається
проблемами вивчення взаємозв‘язків інвестицій інтелектуального
капіталу та їх основ, а також дослідженнями впливу цих процесів на
економічний розвиток. Розглянемо це на прикладі складової
інтелектуального капіталу – людського капіталу. Очевидно, що
охарактеризувати людський розвиток певного суб‘єкта дослідження
можна за допомогою багатьох показників: довголіття, рівень
освіченості (знань), рівень добробуту життя. Потенціал людини
залежить від її здоров‘я, здатності робочої сили задовольняти
необхідні потреби, рівня її працездатності. Зміцнення здоров‘я
населення є важливим фактором розвитку людського капіталу. Тому
ведення здорового способу життя і довголіття розширюють
можливості людини, населення для накопичення знань, матеріальних
благ, підвищення добробуту.
Другим чинником є рівень освіти, знань окремої особистості і
населення в цілому, який формує якість та величину людського
капіталу. Показники освіченості населення, працівників окремих
організацій характеризують накопичений освітній, інтелектуальний та
творчий потенціал.
Якість та рівень освіти сільської молоді в Україні погіршується,
більшується частка сільського населення, яке має тільки базову
середню освіту. Важка непродуктивна праця, що низько оплачується,
відсутність можливості для пільгових кредитів, низький рівень
телекомунікаційного сервісу не влаштовує молодь села. Лише 4%
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молодих людей зайняті у сільському господарстві.
Таким чином, визріла проблема необхідності комплексного
аналізу проблем формування та реалізації інтелектуального капіталу
сільського господарства, дослідження його в умовах економіки
України.
Сучасні умови функціонування аграрних підприємств мають
забезпечувати радикальні зміни в соціально-економічному просторі,
які проявляються через підвищення інтенсивності процесів
інтернаціоналізації, глобалізації, інформатизації та інтелектуалізації.
Ми вважаємо, що основою для розвитку сучасного аграрного сектору є
передові технології, високий рівень освіченості та творчої праці,
наукові розробки тощо. Іншими словами, досягнення високих
показників ефективності аграрних підприємств нині все більше
залежить від створення, накопичення і ефективного використання ІК.
Під інтелектуальним капіталом в аграрній сфері доцільно
розуміти капітал, що формується людськими, інтелектуальними та
інформаційними ресурсами аграрної сфери, а також природним і
економічним потенціалом територій та регіонів, що в процесі свого
руху створюють нову вартість. У сільському господарстві ця категорія
знаходить вираження у використанні інтелектуальних ресурсів
(програмні продукти, інноваційні рішення, нові технічні засоби,
технології, сорти рослин, породи тварин, хімічні засоби тощо), а також
у формах організації й управління підприємством, галузями,
технологічними процесами на основі наукового аналізу і
прогнозування, тобто на основі прогресивних знань.
На процес формування і накопичення інтелектуального капіталу
в аграрному секторі впливає низка факторів, зокрема: природнокліматичні умови, сезонність виробництва, ступінь впровадження
новітніх технологій у аграрне виробництво, рівень платоспроможного
попиту населення і суб‘єктів аграрного бізнесу.
На основі проведених нами досліджень, можна окреслити
особливості формування і використання інтелектуального капіталу на
підприємствах аграрного сектору економіки:
1) дана форма капіталу є одним із векторів економічного
зростання для вітчизняних аграрних підприємств в сучасних умовах
господарювання;
2) формування ІК вимагає від працівників і керівництва
підприємства значних витрат, які спрямовуються переважно на
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наукові дослідження, науково-дослідні роботи та навчання персоналу;
3) вкладення в інтелектуальний капітал дають досить значний за
обсягом, тривалий за часом і інтегральний за характером економічний
і соціальний ефект, забезпечуючи підприємство компетенцією
високого рівня, яку важко відтворити конкурентам.
Виходячи з вищенаведеного, для формування і розвитку ІК
підприємств аграрного сектору економіки вважаємо за необхідне
здійснювати розробку стратегії розвитку інтелектуального капіталу як
невід‘ємної частини загальної стратегії підприємства, котра міститиме
декілька етапів для формування і нагромадження людського,
організаційного та ринкового (клієнтського) капіталу.
1. Горбатюк О. Особливості впровадження інноваційної продукції в сільському
господарстві / О. Горбатюк // Наука й економіка. – 2012. – № 1. – С. 141–145.
2. Курило Л.І. Розвиток інтелектуального капіталу в аграрній сфері України :
автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.03
«Економіка та управління національним господарством» / Л. І. Курило. – К., 2013. –
36 с.
3. Новіцька Л.Е. Проблеми людського капіталу в сільських регіонах / Л.Е. Новіцька //
Інноваційна економіка. – 2013. - №6. – С. 145-147.
4. Білов Г.О. Інтелектуальний капітал в системі економічних відносин
агропромислових підприємств України: автореферат дис. на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами / Г.О. Білов. – Херсон, 2009. – 23 с.

УДК 657
Сорока Л.С., здобувач кафедри обліку і аудиту
Луцький національний технічний університет
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАПИТИ СУБ’ЄКТІВ В УПРАВЛІННІ
ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
Спрямування на сталий розвиток економіки та загострення
екологічних
проблем
потребує
повноцінного
забезпечення
користувачів оперативною інформацією про екологічні витрати.
Формування та надання інформації про екологічні витрати для
ефективного управління природоохоронною діяльністю підприємства
є одним із ключових завдань організації обліково-інформаційної
системи.
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На рівні законодавчого регулювання України передбачено
інформованість усіх громадян щодо екологічного стану, зокрема, і
рівня екологічної безпеки регіону та якості продукції, що
споживається населенням, що означає про можливість одержання
необхідних даних про екологічну діяльність суб‘єктів господарювання
та його екологічні витрати залежно від інформаційних потреб.
Серед суб‘єктів формування та використання екологічної
інформації доцільно виділити дві основні групи. Перша група
розглядається на макро-рівні: Міністерство екології та природних
ресурсів України, Державний комітет ядерного регулювання України,
Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України, Департамент біотичних, водних, земельних ресурсів та
екомережі України, Управління земельних ресурсів у регіонів, та інші
установи
й
організації,
що
здійснюють
управління
природокористуванням в Україні. До другої групи, на мікро-рівні,
можна віднести суб‘єкти господарювання, що використовують таку
інформацію з метою управління природоохоронною діяльністю та
контролю за рівнем впливу на навколишнє середовище, а також
екологічно свідому частину суспільства.
Бухгалтерська інформація про екологічні витрати є головним
джерелом даних для їх аналізу внутрішніми та зовнішніми
користувачами з метою дотримання принципів екологічної безпеки.
До зовнішніх користувачів облікової інформації про екологічну
діяльність відносять статистичні і податкові органи, екологічну
інспекцію, акціонерів, кредиторів, постачальників, покупців та пресу,
до внутрішніх – керівників, менеджерів та спеціалістів підприємства.
Менеджери з постачання, а також управлінці різних рівнів
потребують достовірних даних щодо планових екологічних витрат для
складання планів-графіків постачання необхідних матеріалів,
проведення у відповідні терміни природоохоронних заходів,
планування витрат центрів, за які вони відповідають. Безпосередню
участь у плануванні та проведенні екологічних заходів приймають
спеціалісти сільськогосподарського підприємства, як агрономи,
зоотехніки, ветеринарні лікарі.
Органи
податкової
служби,
статистики,
санітарноепідеміологічна служба та екологічна інспекція використовують дані
про екологічні витрати підприємства з метою контролю дотримання
підприємством встановлених законодавством нормативів викидів
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забруднюючих речовин, своєчасного подання екологічної звітності та
сплати еко-податків та зборів, а також з метою контролю якості
сільськогосподарської продукції та стану навколишнього середовища.
Інформація щодо обсягів екологічних витрат значною мірою
цікавить громадські організації, метою яких є збереження природних
ресурсів, охорона навколишнього середовища від негативного впливу
антропогенної діяльності та захист екологічних прав населення.
Забезпечення
користувачів
різних
рівнів
управління
підприємством, а також зовнішніх користувачів достовірною та
оперативною інформацію про екологічні витрати – головне завдання їх
обліку, оскільки дозволяє вчасно приймати рішення щодо здійснення
екологічних заходів, оцінювати ефективність використання ресурсів та
уникати непродуктивних витрат, а також значно знизити рівень
шкідливого впливу на довкілля.
Основними недоліками існуючих джерел інформації про
екологічну діяльність, є нерегламентованість, а також представлення
екологічних витрат у складі сукупних, що не дозволяє користувачам
об‘єктивно оцінювати природоохоронну діяльність підприємства та
рівень його екологічної безпеки.
УДК 338.45
Сорока Х.-І.Ю., ст. гр. ЕКП-12-2,
Яцюк О. С.
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
ВСТУПУ УКРАЇНИ В ЄС ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ І
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Україна є сусідньою країною до Європейського Союзу та
водночас вона належить до можливих кандидатів на вступ до ЄС.
Зосередимось на економічних факторах та прослідкуємо, наскільки
вигідним буде приєднання України до інших європейських держав з
точки зору господарюючих суб‘єктів обох сторін.
Розглянемо спершу переваги, які отримають підприємства ЄС
разом від євроінтеграції України.
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Україна з 46-мільйонним населенням являє собою великий
перспективний ринок з низькою купівельною спроможністю, яка
зростатиме. Таким чином, європейські підприємства зможуть в
перспективі значно збільшити ринок збуту своєї продукції, тим
більше, що конкуренція з боку українських виробників їм не загрожує,
оскільки продукція з ЄС матиме кращі якісні показники.
В порівнянні з іншими країнами-членами ЄС, Україна володіє
найбільшими запасами різноманітних ресурсів. Таким чином ЄС
зможе зменшити свою залежність від ресурсів країн, що не входять до
союзу. Разом зі вступом України до Європейського Союзу для
європейських підприємств відкриється нове поле для своєї
енергетичної діяльності. Як відомо, в Україні були розвідані родовища
сланцевого газу як на Сході, так і на Заході країни. Ціла низка
європейських компаній зацікавлена у розробках цих родовищ [1] і зі
вступом України до ЄС значно спроститься насамперед правове поле
діяльності європейських компаній на території України, в чому вони,
звісно, зацікавлені.
Серед недоліків євроінтеграції України з точки зору
європейських підприємств можна виділити значні витрати у
початкових періодах. Це пояснюється тим, що українська сторона
набагато швидше отримає бажані митні пільги – завдяки підписанню
Угоди
про
асоціацію
з
ЄС (особливо
це
стосується
сільськогосподарської
продукції),
тоді
як
європейські
товаровиробники отримають вільний доступ до українського ринку
тільки через певний час.
Розглянемо переваги і недоліки вступу України в ЄС з точки
зору нашої держави. Преш за все, для того, щоб продавати товари на
європейському ринку, українські підприємства змушені залучати
великі інвестиції, збільшувати витрати на модернізацію, реорганізацію
виробництва задля дотримання всіх стандартів Європейського Союзу.
Це загрожує Україні втратою робочих місць, виробничих
потужностей, особливо на початкових етапах.
Ще одним недоліком є послаблення тісного зв‘язку між
українськими та російськими підприємствами (наприклад, українська
авіаційна галузь виготовляє турбіни, двигуни для російських літаків),
що посилює небезпеку втрати ринку збуту в країнах Митного Союзу.
Та все ж переваг є значно більше, хоча, звісно, бажаний
результат буде отриманий тільки через певний період часу. Зростання
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конкуренції змусить українські підприємства шукати нові способи
залучення споживача. Вони отримають стимул вдосконалювати свою
продукцію, проводити більш гнучку цінову політику. Також вони
займатимуться пошуком нових маркетингових стратегій відносно
просування своєї продукції, що призведе до вдосконалення
підприємств, які працюватимуть на благо нашої держави.
Для українських товаровиробників відкриється привабливий
європейський ринок. Особливо це стосується сільськогосподарської
продукції, адже, як відомо, Україна є житницею Європи і в даній
галузі їй немає рівних. Залучатимуться великі інвестиції, правильне
використання яких дасть можливість розвинути не тільки окремі
галузі, а й докорінно змінити економічну ситуацію в цілому. Провідні
фахівці зможуть переймати досвід західних партнерів і застосовувати
отримані знання для розбудови і процвітання своєї компанії чи фірми.
В будь-якому разі Україні слід прагнути євроінтеграції. Навіть
якщо Україні це не вдасться з певних причин, але вона пройде шлях
необхідних болючих реформ, вона зможе вийти на новий рівень свого
розвитку.
1. Україна дозволила Chevron добувати вуглеводні на Олеській площі [Електронний
ресурс]
//
Портал
Zaхid.net.
–
05.11.2013.
–
Режим
доступу:
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?ukrayina_dozvolila_
chevron_dobuvati_vuglevodni_na_oleskiy_ploshhi&objectId=1296732

УДК: 336.226.322 (477)
Стефанішена І.М.,ст.гр. 31-КРМ,
Глазко Н.Д., асистент
Вінницький національний аграрний університет
ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ НЕЗАКОННОГО
ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
На сьогодні ПДВ є одним із основних джерел наповнення
дохідної частини Державного бюджету України. Його ставка
становить 20% і 0%. ПДВ є надзвичайно вразливим до зловживань,
що, зокрема, стосуються відшкодування ПДВ та ухилення від сплати
податку. Крім того, адміністрування ПДВ часто вважають складним і
дорогим. Ураховуючи специфіку цього податку, відшкодування
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бюджетної заборгованості з ПДВ перетворилося в Україні в
прибутковий кримінальний бізнес.
Основні
риси
злочинів,
пов‘язаних
із
незаконним
відшкодуванням ПДВ, проблеми їх кримінально-правової кваліфікації
висвітлені в роботах О.О. Дудорова, Н.О. Гуторової, Р.Ю. Гревцової,
В.О. Осганіна та інших.
За фактами незаконного відшкодування ПДВ, серед оборудок 55
% припадає на схеми безпідставного формування податкового кредиту
під час проведення безтоварних операцій. Потім здійснення
незаконної фінансово-господарської діяльності через фіктивні
підприємства та фальсифікацію фінансової звітності (23 %).
Зловживання посадовців податкових органів шляхом підтвердження
сум незаконно сформованого податкового кредиту - 14 %. Останнє
безпідставне формування податкового кредиту під час проведення
сумнівних зовнішньоекономічних операцій (майже 8 %). Суть
злочинної схеми відшкодування ПДВ полягає в створенні цілої
системи суб‘єктів господарювання з ознаками фіктивності, діяльність
яких спрямована на безпідставне формування податкового кредиту з
ПДВ для реальних підприємств шляхом проведення низки
безтоварних операцій. Службові особи цих підприємств, заповнюючи
декларації з ПДВ, заповнюють неправдиві відомості про таким чином
створений податковий кредит з ПДВ та заявляють до відшкодування з
бюджету. Чимало підприємницьких структур будують свій бізнес так,
щоб уникнути сплати ПДВ, застосовуючи для цього велику кількість
схем мінімізації платежів - від легальних до напівкримінальних [2].
Cпособи ухилення від сплати ПДВ на території України:
1) Популярна є схема незаконного відшкодування ПДВ,а саме експортна карусель. Це ситуація, коли фірма експортувала за межі
України товар за завищеною ціною. Потім цей товар повертався в
Україну за нижчою ціною, а потім знову його використовували в
експорті, як правило, в ті ж країни [1]. Тому, створювався податковий
кредит, на який розраховували ділки тіньового бізнесу. У 2012 році на
Буковині
посадовці
отримали
500
тис.
грн. бюджетного
відшкодування ПДВ за проведені фіктивні експортні операції.
2) Однією з найпоширеніших кримінальних схем незаконного
формування податкового кредиту є закупівля врожаю на етапі його
поставки на елеватори. Власниками зерна на 722 сертифікованих
елеваторах у 2012 році були хто завгодно, тільки не його
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виробники,про це, повідомила податкова міліція [1].
3)Найбільш поширеними податкова служба бачить ринки
зернових і металобрухту. При цьому експортер заявляє про
відшкодування ПДВ, а реально на іншому кінці ланцюга - виробник,
селянин. Металобрухт скуповується в пунктах заготівлі від населення.
ПДВ до бюджету не надходить.
Для контролю за станом виконання бюджетних призначень
територіальними органами у Міністерстві створено робочу групу. Її
фахівці аналізуватимуть економічні можливості кожного регіону та
вживатимуть оперативних заходів для забезпечення сплати наявних
резервів до бюджетів усіх рівнів. Одним із таких заходів є ліквідація
шахрайських схем з мінімізації податкових зобов‘язань та незаконного
відшкодування ПДВ. За підсумками 2013 завдяки роботі оперативнослідчих підрозділів до держбюджету додатково надійшло більше ніж 3
млрд. грн. Підприємства, які використовують у своїй роботі злочинні
схеми та користуються послугами зловмисників, не повинні
отримувати відшкодування ПДВ [2]. Потрібно припинити практику
використання легальними підприємствами «податкових ям» та
посилити боротьбу з нелегальним переміщенням через митний кордон
України товарів.
1. Ексклюзив газети «Дело» [ Електронний ресурс] // Режим доступу: htp:/
http://www.bnwes.info.
2. Міністерство доходів і зборів України [Електронний ресурс] // Режим доступу:
htp://www. http://minrd.gov.ua.

УДК 657
Талах Т.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Особливість системи управління витратами
підприємства
полягає у необхідності постійної її адаптації до змін масштабів і
специфіки проектів підприємства, від чого залежить співвідношення
як цілого і частини двох систем: системи управління витратами
проекту і системи управління витратами підприємства.
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Витратами на інновацію вважаються всі фактичні витрати,
пов‘язані із здійсненням різних видів інноваційної діяльності, що
виконується в масштабі підприємства (галузі, регіону, країни). У
складі загальних інноваційних витрат враховуються поточні й
капітальні витрати.
У процесі
розробки нового продукту здійснюється
формулювання концепції, створення моделі і
тестування
альтернативних продуктів, створення дослідних зразків і приведення в
дію дослідних установок. В Україні все більше використовуються
сучасні методи управління витратами із застосуванням зарубіжних
підходів до класифікації витрат на інновації, що має важливе значення
та розширює можливості управління різними видами
витрат
інноваційних процесів.
Критичний аналіз літературних джерел показав, що немає єдиної
установленої класифікації витрат на інновації, а серед вчених немає
єдиних поглядів і думок щодо їх класифікації.
Ознаки класифікації витрат повинні забезпечувати не лише
групування їх за підрозділами, функціями, центрами відповідальності,
видами діяльності, виробами, територіями і періодами, обчислення
фактичної собівартості та порівняння її з очікуваною і стандартною, а
й сприяти вирішенню суто управлінських завдань - прогнозування
майбутніх і виявлення альтернативних витрат, освоєння нових
проектів та прийняття управлінських рішень, які можна реалізувати в
системі фінансового та управлінського обліку.
Важливе значення має поділ витрат на прямі й непрямі.
Вважається, що прямі та непрямі витрати відрізняються можливістю
безпосереднього або умовного включення до вартості інноваційного
проекту. Прямі витрати безпосередньо відносяться на конкретний
проект, а непрямі витрати стосуються багатьох інноваційних проектів.
Вони потребують окремого формування та управління при розподілі
на конкретні об‘єкти відповідно до прийнятої методики.
Поділ витрат на прямі й непрямі часто пов‘язують з
особливостями організації та технології виробництва. Для більш
точного й об‘єктивного обчислення собівартості продукції треба
прагнути створювати сприятливі умови для прямого віднесення
виробничих витрат за об‘єктами калькуляції й скорочення непрямих
витрат. При цьому вважаємо доцільним використання розробленої
науковцями класифікації непрямих витрат, яка дає змогу здійснити
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управління формуванням
витрат і організацію оперативного
контролю за ними, а також уникнути зайвих витрат, пізнати процес
господарської діяльності в цілому і кожної ланки зокрема. Це дає
змогу визначити ступінь відповідальності конкретних осіб за
результати фінансово-господарської діяльності підприємства.
Серед науковців мало місце дискутування про аналітичну
деталізацію процесу формування витрат щодо місць виникнення і
центрів витрат. Ці дискусії виникали через відсутність чіткого
визначення меж місць виникнення та центрів витрат. Тобто одні
науковці не вбачали суттєвих відмінностей між цими визначеннями,
інші - чітко відокремлювали одне поняття від одного.
За відношенням до технологічного процесу витрати на інновації
класифікують на основні та накладні. Основними вважають витрати,
безпосередньо пов‘язані з технологією виробництва інноваційного
продукту, а накладними - всі інші витрати, які не беруть участі у
створенні продукту, але є вимушеними, необхідними, тобто вони
немов би накладаються на технологічний процес.
Дослідження
особливостей
діяльності
підприємств
хлібопекарської промисловості дозволило визначити , що частина
класифікаційних груп характеризують підготовку та періодичність
здійснення витрат на інновації, а інша частина характеризує витрати
на інновації та джерела фінансування і можливості здійснення
контролю за витратами на інновації . Класифікаційні ознаки
характеризують процес, що дає можливість капіталізувати ці витрати
чи відносити їх до витрат періоду.
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УДК 33
Ткаченко С. А., к.е.н., доцент
ВНЗ «Міжнародний технологічний університет
«Миколаївська політехніка»
ВІДНОСНО ПРАГМАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДСИСТЕМИ
ЕКОНОМІКО-АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В
ФУНКЦІОНАЛЬНО РОЗВИНУТИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ВИРОБНИЧИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ
Вдосконалення організаційної складової інформаційних потоків
як методу підвищення техніко-економічної ефективності системи
управління – комплексна проблема, яка привертає значну увагу
багатьох провідних зарубіжних і вітчизняних учених. У нас в країні
істотний внесок у розвиток теоретико-методологічних аспектів
інформаційного забезпечення внесли В. М. Глушков, В. М. Жеребін,
М. Г. Зайцев, А. М. Колмогоров, М. А. Корольов, Є. З. Маймінас, В. С.
Немчінов, Ю. І. Черняк, Г. Є. Едельгауз, Є. Г. Ясін та ряд інших
науковців. Із робіт зарубіжних авторів найбільш повний і вагомий
генезис (розвиток) теорія інформації отримала в працях Ст. Біра,
Норберта Вінера, Клода Шеннона, У. Р. Ешбі та інших.
Генеральна, проміжна і кінцева мета розробок у галузі
інформаційного забезпечення функціонально розвинутих систем
управління спеціального призначення промисловими підприємствами
та виробничими об‘єднаннями має полягати в тому, щоб воно
охоплювало всі, без виключення, основні функції (підсистеми)
управління промисловими підприємствами та виробничими
об'єднаннями і відповідало сьогоднішнім вимогам та уявленням науки
і практики про управління та вимогам сучасної машинної електронної
цифрової обробки інформації і інше.
Науковий підхід до створення інформаційного забезпечення
підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації функціонально
розвинутих
систем
управління
спеціального
призначення
промисловими підприємствами та виробничими об‘єднаннями
передбачає глибоке та всебічне вивчення напрямків і тенденцій його
розвитку та факторів (чинників) впливу в сучасних умовах глобалізації
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економічних процесів тощо.
Специфіка
підсистеми
економіко-аналітичної
обробки
інформації, такий що включає в себе особливий елемент – комплексне
дослідження всіх сторін виробничо-господарської діяльності
промислових підприємств і виробничих об'єднань, знаходить свій
прояв у характері організації та обробки великого обсягу інформації. У
процесі функціонування підсистеми управління по каналах зв'язку
відбувається постійне звернення до планової та обліково-економічної
інформації, а також до інформації нормативно-довідкового характеру.
Цей беззаперечний факт обумовлений тим, що економічний аналіз як
одна із функцій (підсистем) управління виробничо-господарською
діяльністю продуцента промислових видів продукції слідує за
плануванням і бухгалтерським обліком, а отже, початковою базою
економічного аналізу виступає вторинна інформація по відношенню
до інформації планування та бухгалтерського обліку тощо.
Основою побудови інформаційного забезпечення підсистеми
економіко-аналітичної обробки інформації виступає інформаційна
модель економічного аналізу у функціонально розвинутих системах
управління спеціального призначення промисловими підприємствами і
виробничими об‘єднаннями, яка розкриває характер походження
економіко-аналітичної інформації всередині підсистеми (функції)
управління і поза нею (зовнішні зв'язки підсистеми управління) та
описує порядок документального оформлення інформації. Важливо
при цьому враховувати основні особливості комплексу завдань
підсистеми управління з точки зору сучасної машинної електронної
цифрової обробки інформації, такі як: велика кількість завдань з
багатоцільовою класифікацією інформації; наявність завдань, що
вирішуються за стандартним набором алгоритмічних даних;
поодинокий пошук інформації і інше.
Розробка інформаційного забезпечення підсистеми (функції)
управління повинна орієнтуватися на максимально необхідний перелік
вирішуваних завдань економічного аналізу, для яких визначаються
початкові масиви постійної, змінної і проміжної інформації:
встановлюються пункти збору, потоки інформації і обсяг кожного
інформаційного потоку; вибираються технічні засоби збору та
передачі інформації; розробляються вихідні документи і інше. Таким
чином, в процесі створення інформаційного забезпечення підсистеми
економіко-аналітичної обробки інформації здійснюються узгодження
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та ув'язка між собою всіх її функціональних і таких, що забезпечують
безпосередню процедуру елементів. Цей процес відбувається в межах
створення інформаційного забезпечення всієї функціонально
розвинутої
системи
управління
спеціального
призначення
промисловим підприємством та виробничим об‘єднанням в цілому
тощо.

УДК 657.2:331.2:631.11
Ткаченко Н.А., науковий співробітник
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З
ОПЛАТИ ПРАЦІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах ринкової економіки особливо актуальними є питання
своєчасних відрахувань з доходів працівників та перерахування до
різних соціальних фондів коштів, які служать для виплат пенсій,
лікарняних, допомоги на випадок безробіття, у разі нещасного випадку
тощо, а також та своєчасного нарахування та сплати до бюджету
податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), так як саме з податків
формується державний бюджет країни.
Порядок нарахування, утримання та сплати до бюджету ПДФО
для аграрних підприємств регулюється Податковим Кодексом
України (ПКУ), згідно якому доходи всіх громадян працездатного віку
обкладаються
загальнодержавним
ПДФО
з
подальшим
перерахуванням їх до бюджету. Об‘єктом оподаткування є: загальний
місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх
походження в Україні, іноземні доходи. Під час нарахування доходів у
формі заробітної плати база оподаткування визначається згідно пункту
164.6 ПКУ як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного
соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування (ЄСВ ЗДСС), страхових внесків до Накопичувального
фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових
внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону
сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму
податкової соціальної пільги за її наявності. Ставка податку складає 15
%, а при перевищенні в звітному місяці десятикратного розміру
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мінімальної заробітної плати - 17 %. В обліку відображається за
допомогою рахунків: Дт 664 Кт 641. Н.М. Ткаченко вважає
несправедливим стягнення майже однакового відсотку ПДФО з
малозабезпечених громадян та мільйонерів. Погоджуємось з цим і
пропонуємо запровадити прогресивну шкалу ставок ПДФО для
кращого і більш лояльного наповнення бюджету країни фінансами.
Контроль за правильністю нарахування та сплати податку
забезпечує територіальна податкова інспекція, звітність до якої
щомісяця подається податковим агентом підприємства за формою
1ДФ.
Система нарахувань і утримань до фондів соціального
страхування основана на щомісячному стягненні з доходів найманих
працівників ЄСВ - консолідованого внеску до системи ЗДСС для
надання соціального захисту застрахованим особам та членам їх сімей
у вигляді страхових виплат на такі види страхування: пенсійне; на
випадок безробіття; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням; від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності. Збір ЄСВ регламентується Законом України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування». Збір та ведення обліку страхових коштів забезпечує
Міндоходів та зборів України.
Міндоходів та зборів після отримання з доходів працівників
аграрних підприємств 3,6 відсотків ЄСВ, перераховує кошти до інших
фондів соціального страхування у пропорціях, встановлених Законом.
В разі настання страхового випадку, фонди перераховують відповідні
кошти застрахованим особам. ЄСВ не входить до системи
оподаткування. Однак податкові органи контролюють сплату цього
податку.
Сільськогосподарські підприємства щомісячно подають до
територіальних органів Міндоходів та зборів України персоніфіковані
звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованих
осіб, на які нараховано і з яких сплачено ЄСВ ЗДСС, на базі яких
формується Державний реєстр ЗДСС (ф. № Д4 Порядку Міндоходів і
зборів № 454). Підприємства звітують перед органами виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності у випадку наявності заборгованості зі сплати
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страхових коштів до Фонду щоквартально.
Також звіт подається до органів Міндоходів і зборів після
настання страхового випадку (нещасний випадок чи професійного
захворювання) на протязі 5 днів (форма Д7); до Фонду з тимчасової
втрати працездатності подається звіт Ф4-ФСС з ТВП (Звіт по коштах
ЗДСС у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням) щоквартально не пізніше 20 числа місяця,
що настає за звітним періодом; до Центру зайнятості Фонду ЗДСС на
випадок безробіття подаються форми 3-ПН, 4-ПН, 5-ПН.
УДК 657.
Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
БУХГАЛТЕРА
У роботі будь-якого, навіть самого висококваліфікованого
фахівця існує ризик професійної помилки, а всю відповідальність за
шкоду, заподіяну життю, здоров‘ю або майну третіх осіб несе
підприємство,
співробітником
якого
є
даний
фахівець.
Відповідальність за помилки або упущення, що їх припустилася особа
під час виконання професійних обов‘язків, базується на законодавчих
та нормативних актах, які регламентують зобов‘язання сторін у тій чи
іншій сфері діяльності.
Захистити страхувальника від позовів з боку третіх осіб
внаслідок помилок і упущень у процесі провадження ним діяльності
покликане страхування професійної відповідальності. Страхування
професійної відповідальності – це захист страхувальника від позовів з
боку третіх осіб у зв‘язку з помилками і упущеннями, допущеними
страхувальником під час надання професійних послуг.
Існування
страхування
професійної
відповідальності
обумовлено можливістю пред‘явлення майнових претензій до осіб, які
зайняті виконанням своїх професійних обов‘язків або наданням
конкретних послуг. Юридично можливість пред‘явлення таких
претензій зумовлена законодавством або умовами договору,
укладеного між виробником роботи (послуги) та їх споживачем.
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Майнові претензії можуть бути викликані недобросовісним
виконанням професійних обов‘язків, помилками, упущеннями,
повністю виключити які в реальному житті майже неможливо.
Таким чином, об‘єктом страхування в даному випадку є майнові
інтереси страхувальника, пов‘язані з його відповідальністю за
зобов‘язаннями, що виникли у разі заподіяння шкоди життю, здоров‘ю
або майну третіх осіб при здійсненні професійної діяльності.
Страхування професійної відповідальності дозволяє перекласти
ризик заподіяння шкоди життю, здоров‘ю або майну третіх осіб при
здійсненні професійної діяльності на страхову компанію. Наявність
договору страхування свідчить про сумлінне і відповідальному підході
підприємства до інтересів своїх партнерів по бізнесу.
У Правилах страхування вказується перелік професій, що
підлягають страхуванню. У різних компаніях він різний.
Українські страхові компанії пропонують страхування
професійної відповідальності фахівців окремих професій (в тому числі
бухгалтера) на випадок певних подій, внаслідок непередбачуваних та
ненавмисних професійних помилок, з настанням яких згідно з чинним
законодавством України, виникає їхнє зобов‘язання відшкодувати
шкоду, завдану життю, здоров‘ю та/або майну клієнтів або третіх осіб
під час здійснення страхувальником (або його працівниками)
професійної діяльності.
Страхування
професійної
відповідальності
передбачає
страхування відповідальності осіб певних професій за наслідки
необережності, недогляду та професійних помилок, допущених при
здійсненні професійної діяльності, що вказана у договорі страхування.
Страхування відповідальності бухгалтера – річ досить
специфічна. Зокрема, поки що небагато страхових компаній
рекламують послуги зі страхування професійної відповідальності
бухгалтерів. При цьому, в основному здійснюється страхування
професійної відповідальності тих бухгалтерів, які працюють в
консалтингових фірмах за цивільно-правовими договорами, і надають
стороннім підприємствам послуги з ведення або відновлення
бухгалтерського обліку.
Для такої професії як бухгалтер більш характерне нанесення
збитків фінансового характеру, що виражається в застосуванні санкцій
за порушення податкового законодавства з боку контролюючих
органів. При цьому дані порушення повинні бути викликані
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помилками , прорахунками і упущеннями бухгалтера в ході надання
послуг. Наприклад, бухгалтер помилився при розрахунку податків. У
цьому випадку розмір збитку буде визначатися сумою сплачених
штрафів та пені.
Страхування
професійної
відповідальності
бухгалтера,
безумовно, може стати реальним інструментом захисту бізнесу, а
заодно і душевного спокою самих бухгалтерів. Останнім часом
відбувається значне зростання пропозицій на ринку страхування
різних видів відповідальності. При цьому, програми страхування
професійної відповідальності бухгалтерів – продукт новий, і ставлення
до нього склалося неоднозначне як з боку страхових компаній, так і з
боку страхувальників.
УДК 657.471
Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗА
ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ
Різноманіття сучасних методів обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції дозволяє застосовувати в практиці обліку
сільськогосподарських підприємств такі методи, які відповідають
інформаційним запитам менеджменту і дозволяють приймати
виправдані управлінські рішення щодо удосконалення як технології
виробничих процесів, так і їх самих.
Питання методології визначення собівартості продукції є одним
із найбільш проблемних на сьогоднішній день. Особливої актуальності
воно набуває в умовах ринкової економіки та переходу України на
систему обліку за міжнародними стандартами. Підприємство може
застосовувати різні підходи до калькулювання витрат при складанні
внутрішньої звітності.
Так, з метою складання внутрішніх звітів і прийняття поточних
рішень зазвичай застосовують калькулювання змінних витрат директ-костинг.
Основною відмінністю цього методу є розрахунок собівартості
на основі змінних витрат та аналіз і планування взаємозв'язків та
308

VІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 27 червня 2014 р.)

взаємозалежностей між обсягом виробництва, собівартістю і
прибутком.
На сьогоднішній день директ-костинг застосовується в таких
варіантах:
1) класичний (простий) ―директ-костинг‖, який передбачає
калькулювання за прямими (тобто усіма змінними) витратами;
2) система змінних витрат (розвинутий) – собівартість включає
як змінні витрати, так і прямі постійні;
3) система обліку витрат залежно від завантаження
виробничих потужностей - в калькуляцію включаються всі змінні
витрати та змінна частина постійних витрат, визначені з урахуванням
коефіцієнта використання виробничої потужності, який схожий до
запропонованого П(С)БО 16 ―Витрати‖.
Калькуляція за змінними витратами дозволяє отримати
інформацію про можливі розміри зменшення цін залежно від впливу
різних ринкових чинників. Тому, на Заході, розрізняють
довгострокову та короткострокову нижні межі ціни. Перша дорівнює
повній собівартості виробів та показує, яку ціну можна встановити,
щоб відшкодувати повні витрати на виробництво, а друга відображає
ціну, яка покриває лише змінні витрати.
Технологія вирощування сільськогосподарських культур і
тварин передбачає розподіл непрямих витрат та розрахунок
собівартості продукції в кінці року, тому застосування методу обліку
змінних витрат є досить необхідним для практики, так як сприятиме
періодичному визначенню собівартості та фінансового результату за
видами виробництва, продукції (робіт, послуг), виявленню найбільш
рентабельних видів продукції та прийняттю відповідних рішень щодо
їх виробництва.
Застосування різноманітних методів обліку витрат впливає на
величину собівартості продукції і тим самим на величину фінансових
результатів і форму звіту про прибутки і збитки.
В звіті про прибутки і збитки при методі обліку повних витрат
розраховується валовий прибуток, як різниця між виручкою від
реалізації продукції і виробничою собівартістю реалізованої продукції.
При використання методу змінних витрат розраховується
маржинальний прибуток, як різниця між виручкою від реалізації
продукції і усіма змінними витратами, включаючи змінну частину
операційних витрат.
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Застосування маржинального підходу в практиці обліку
сільськогосподарських підприємств має ряд переваг, зокрема:
1) калькуляція собівартості за змінними витратами забезпечує
більш корисною для прийняття рішень інформацією;
2) фінансовий результат за відповідний період не змінюється
під впливом постійних витрат при зміні залишків запасів;
3) маржинальний прибуток дозволяє здійснювати аналіз
беззбитковості виробництва;
4) відсутність капіталізації постійних накладних витрат в
неліквідних запасах;
5) звіти про витрати, доходи і фінансові результати можна
складати в розрізі видів виробництва, продукції (робіт, послуг)
протягом року в міру їх необхідності.
В силу дії Податкового кодексу та включення до собівартості
реалізованої продукції лише прямих витрат і віднесення до інших
витрат загальновиробничих витрат, застосування методу обліку
змінних (прямих) витрат є ефективним як для управлінського обліку,
так і для цілей податкового обліку.
Отже, для складання внутрішніх звітів, проведення аналізу
беззбитковості і прийняття поточних управлінських рішень доцільно
застосовувати при формуванні собівартості метод обліку змінних
витрат. Це дозволить визначати собівартість залежно від запитів
менеджменту та здійснювати протягом року аналіз і контроль
фінансових результатів центрів відповідальності.
УДК 339.138
Толчанова З.О., к.е.н., доцент
Національний університет водного господарства
та природокористування
ЩОДО МАРКЕТИНГОВИХ АСПЕКТІВ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО
ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ
Важливою та невід‘ємною умовою будь-якого ринку та
рушійною силою ринкової економіки є конкуренція. Вона дозволяє
здійснити ефективний розподіл ресурсів, зумовлюючи розширення
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виробництва та зменшення цін на продукцію до рівня витрат на
виробництво. Зважаючи на це виникає питання у визначенні
конкурентоспроможності галузей промислового виробництва, що
передбачає виявлення таких галузей, які забезпечують найбільш повне
задоволення найрізноманітніших потреб суспільства при одночасному
забезпеченні високої ефективності національної економіки.
В умовах ринкової економіки ефективність промислового
виробництва розглядають як економічну та соціальну результативність
його функціонування, вплив на суспільство, співвідношення ефекту
(результату) із затратами живої та суспільної праці. При цьому рівень
ефективності визначається порівнянням двох величин – економічного
ефекту та виробничих затрат і ресурсів. Показники економічної
ефективності дають уявлення про те, ціною яких витрат і ресурсів
досягається економічний ефект.
На основі розробленої автором методики вбачається за доцільне
здійснити оцінювання економічної ефективності виробництва, за
результатами якого можна буде визначити найбільш конкурентні
галузі економіки.
В основі запропонованого підходу лежить оцінювання п‘яти
підсистем, які характеризують ефективність функціонування
промислового виробництва: реалізаційна, ресурсно-технологічна,
кадрова, інноваційно-інвестиційна та фінансова підсистема.
Проте, на думку автора, запропонована система критеріїв не
відображає ефективність функціонування промислового виробництва.
Тому доцільно поглибити існуючу систему критеріїв шляхом
виділення додаткових підсистем та одиничних показників, які б
враховували не лише економічну ефективність видів економічної
діяльності, а й екологічну, що відповідає принципам сталого розвитку.
Запропоновані доповнення до основних підсистеми та
одиничних показників оцінювання ефективності функціонування
промислового виробництва дозволять більш повно оцінити роботу
галузей. Крім того, введення екологічної підсистеми підсилить дану
методику, адже запропонована підсистема визначає рівень
антропогенного впливу промислового виробництва на стан
навколишнього природного середовища, що є актуальним для
побудови національної економіки на засадах сталого розвитку.
На основі запропонованої методики нами здійснено практичний
розрахунок інтегрального показника ефективності функціонування
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галузей промислового виробництва Рівненської області протягом
2005-2011 рр.
Здійснені розрахунки інтегрального показника ефективності
функціонування промислового виробництва регіону, вказали на
можливість обґрунтування доцільності визначення його рейтингу. Адже
воно може скласти основу оцінювання рівня ефективності використання
усіх залучених у виробничий процес ресурсів галузі, що на відміну від
існуючих підходів, дозволяє звести галузі в групи. Це, в свою чергу,
дасть можливість із усієї сукупності галузей визначити ті, робота яких
здійснює найбільший вплив на розвиток економіки області, а, отже, і на
рівень добробуту населення. Крім того, застосовуючи даний підхід,
можна визначити, яка підсистема галузі працює з низькою
ефективністю, і, прийнявши відповідні управлінські рішення,
покращити її роботу.
Таким чином, проведені розрахунки, на прикладі Рівненської
області, показали, що найбільшу віддачу мають ресурси, залучені в
сфері транспорту та зв‘язку, на підприємствах з виробництва деревини
та виробів з деревини й будівництві. Протягом 2005-2011 рр. ці галузі
утримували свої конкурентні позиції на високому рівні та
забезпечували максимальне зростання суспільного добробуту при
одночасному забезпеченні високої ефективності економіки регіону.
Тому, в першу чергу, ресурси мають спрямовуватися саме в ці галузі,
які є найбільш конкурентоспроможними на ринку і можуть
забезпечити максимальну ефективність їх використання, а, отже,
досягнення суспільного блага (максимальної вигоди суспільством).
Застосування запропонованого методичного підходу дозволить
отримати економічно обґрунтовану інформацію про ефективність
використання ресурсів промисловим виробництвом та вжити відповідні
маркетингові заходи, спрямовані на їх раціональне використання.
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УДК 339.9
Тоцька О.Л., к.е.н., доцент
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2014 РОЦІ
Оскільки Головне управління статистики у Волинській області
на своєму офіційному сайті вже оприлюднило інформацію про
зовнішню торгівлю товарами регіону за січень–лютий 2014 р., то
цікаво буде проаналізувати цю інформацію.
Отже, за два місяці поточного року підприємства Волині
експортували товарів на суму 93 009,9 тис. дол. США й імпортували
на суму 113 400,7 тис. дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами
області є від‘ємним і становить -20 390,8 тис. дол. США.
Найбільшим попитом товари регіону користуються в таких
країнах, як Німеччина (34 921,8 тис. дол. США або 37,5 % загального
експорту товарів), Російська Федерація (14 979,5 тис. дол. США або
16,1 %) та Польща (14 081,0 тис. дол. США або 15,1 %). На ці три
країни припадає 68,8 % загального експорту товарів області.
Водночас найбільше товарів на Волинь імпортують із таких
країн, як Німеччина (22 740,8 тис. дол. США або 20,1 % загального
імпорту товарів), Угорщина (15 978,7 тис. дол. США або 14,1 %),
Польща (14 780,5 тис. дол. США або 13,0 %) та Білорусь (14 264,0 тис.
дол. США або 12,6 %). На ці чотири країни припадає 59,8 %
загального імпорту товарів у регіон.
Найвагомішу частку експорту товарів Волинської області
становлять електричні машини (25 326,6 тис. дол. США або 27,2 %
загального експорту товарів), реактори ядерні, котли, машини
(15 407,9 тис. дол. США або 16,6 %), деревина і вироби з деревини
(14 347,5 тис. дол. США або 15,4 %). Частка цих товарів у загальному
експорті товарів регіону становить 59,2 %.
У той же час найбільш популярними серед імпортованих на
Волинь товарів є засоби наземного транспорту крім, залізничного
(24 964,2 тис. дол. США або 22,0 % загального імпорту товарів),
палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки (17 126,9 тис. дол.
США або 15,1 %), електричні машини (16 089,5 тис. дол. США або
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14,2 %), пластмаси, полімерні матеріали (13 599,2 тис. дол. США або
12,0 %). Частка цих товарів у загальному імпорті товарів у регіон
складає 63,3 %.
УДК 338.49
Транченко Л.В., д.е.н., професор
Уманського національного університету садівництва
РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Туризм на Україні став одним з пріоритетних напрямів розвитку
економіки та культури. Тому, для розбудови туристичної галузі,
виникла необхідність постійно вдосконалювати правову базу,
забезпечувати раціональне використання та збереження туристичних
ресурсів, створювати ефективну систему туристичної діяльності для
забезпечення потреб внутрішнього та іноземного туризму, залучати
громадян до раціонального використання вільного часу та до
проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історикокультурною спадщиною, природним середовищем та організацією
оздоровлення населення. У проблемі дослідження розвитку
туристичної галузі, розробка цікавих туристичних маршрутів завжди
посідала важливе місце. Багато науковців таких як А.І.Гончарук,
А.Михайлова, Л.Гончаренко, Т.Клименко в своїх працях висвітлювали
цю проблему.
Багатий історико-культурний потенціал України сприяє розвитку
туристичної діяльності. Важливими туристично-екскурсійними
об‘єктами в нашій країні є різноманітні історико-культурні пам‘ятки:
археології, історії, архітектури та мистецтва. Місця, де відбувались
певні історичні події, а також пам‘ятники, монументи та меморіали
відображають унікальну історію нашої країни, її окремих міст і селищ:
Києва, Чернігова, Переяслава-Хмельницького, Канева, НовгородаСіверського, Путивля, Білої Церкви, Любича та інших, що збереглися
від часів Київської Русі та були свідками зародження і формування
України, як держави, становлення національної свідомості
українського народу.
Для знайомства з історичними місцями Черкащини організовано
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туристичні маршрути. Історію розвитку екскурсійної та туристської
роботи можна дослідити на основі архівних документів, які
зберігаються в фондах державних архівів та згадуються в наукових
працях істориків та краєзнавців. В архівних документах Черкаського
держархіву області є відомості про утворення в 1923 році Черкаського
окружного комітету з охорони пам‘яток старовини, мистецтва і
природи.
Отже, можна зробити висновок, що на Черкащині з розвитком
масового туризму якість наданих туристських послуг і стан історикокультурних пам‘яток не завжди відповідали потребам туристів. Для
відродження та розвитку історичних та культурних центрів
Черкащини створена обласна комплексна історико-культурологічна
програма «Золота підкова Черкащини». Серед основних завдань
програми: збереження культурної спадщини, модернізація культурної
інфраструктури. Насамперед передбачається відновлення історичних
та культурних об‘єктів. Саме на це спрямована низка заходів для
виконання цієї програми.
Туризм на Черкащині поступово стає однією з тих сфер, що
найбільш динамічно розвивається і все більше і більше привертає
інвесторів. Туризм створює нові робочі місця, позитивно впливає на
інші галузі економіки. Він надає всі можливості для ознайомлення з
історією, культурою, звичаями, з духовними та релігійними
цінностями і дає дохід до місцевого бюджету.
Таким чином, основними принципами розвитку туристичної
індустрії на Черкащині є створення нових і розвиток існуючих
туристських послуг, широке залучення населення до участі в
розбудові туристської діяльності, зростання добробуту сільського
населення, усунення податкових і митних труднощів, які
перешкоджають розвитку туризму, розробка заходів щодо захисту
навколишнього середовища, впровадження маркетингових досліджень
для просування туристських продуктів, підвищення професійного
рівня працівників індустрії туризму.
Першочергову увагу слід звернути на розвиток зеленого
туризму. Враховуючи складну економічну ситуацію, він не потребує
значних капіталовкладень та передбачає використання інфраструктури
сільської місцевості, сприяє розвитку малого бізнесу в аграрних
регіонах та добробуту населення Черкащини.
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РОЗВИТОК ДЕЯКИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ
ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
В умовах загострення економічної кризи набуває своє актуальності
питання стабілізації страхового ринку і відповідності асортименту
страхових послуг. Ринок страхових послуг залишається найбільш
капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Тенденції
розвитку страхового ринку свідчать про необхідність суттєвих змін як у
структурі самого ринку страхування так і у асортименті страхових
послуг, з метою стабілізації ринку.
Метою дослідження є виявлення видів страхування, що за
основними показниками діяльності страхового ринку є найбільш сталими
до впливу фінансової кризи та розкриття перспективи їх подальшого
розвитку.
На особливу увагу заслуговують, на наш погляд, у сучасних умовах
види страхування, що покривають фінансово-кредитні ризики.
З точки зору взаємовідносин між боржником та кредитором можна
виділити такі види страхових послуг, які здатні адекватно обслужити
потреби сторін кредитної угоди: страхування відповідальності
позичальника за непогашення кредиту, страхування кредитів
(страхувальником виступає кредитор), страхування комерційних
кредитів, страхування на випадок невиконання зобов'язань контрагентом,
страхування виданих та прийнятих гарантій (порук), страхування
заставленого майна.
Аналітики припускають, що 2013 році позики здебільшого
страхували банки. Це дозволяє фінансовій установі позбутися від
неякісної заборгованості, очистивши баланс і знизивши розмір
необхідного резервування під проблемні позики. У цьому випадку банк
страхує свій кредитний портфель, що дає йому можливість при настанні
прострочення по кредиту одержати страхову виплату від страхової
компанії і списати проблемну заборгованість зі свого балансу. Далі з
боржниками працює страхова компанія, що, відповідно до більшості
страхових договорів, може стягти з позичальника погашену за нього
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частину кредиту. Такий вид страхування не можна віднести до класичних
видів страхування, оскільки оцінити ризик неповернення позики
страхової компанії досить складно, особливо якщо банк страхує не
позику конкретного позичальника, а кредитний портфель. Тобто поки
кредитне страхування в Україні – схемний вид бізнесу, і займаються ним
в основному об‘єднані з банками страховики.
Організація взаємин між страховими компаніями й кредитними
організаціями в рамках іпотечного страхування сприяє інтеграції банків і
страхувальників, створює нові форми взаємин між фінансовими
інститутами, сприяє розвитку національного фінансового ринку.
Страхові ризики позичальника іпотечного кредиту аналогічні
ризикам кредитора, але групуються за іншими ознаками. Ризики
позичальника пов'язані з неможливістю виконання зобов'язань за
кредитним договором.
Програма іпотечного страхування розробляється відповідно до
вимог кредиторів і фінансових можливостей позичальника. Мета
програми – забезпечити максимальний захист майнових інтересів
позичальників і кредиторів від ризиків, пов'язаних з іпотечною
діяльністю.
Під час видачі кредитів банки в обов'язковому порядку страхують
заставу, часто - самого позичальника від нещасного випадку або його
життя, для іпотеки часом застосовують і страхування ризику, пов'язаного
із втратою права власності або його обмеженням у частині володіння
майном. Також в майбутньому в розряд якщо не обов'язкових, то хоча б
рекомендаційних може увійти страхування позичальників від втрати
роботи.
У ситуації коли банки знову вийдуть на стабільний режим
кредитування, можливо, що страхування від безробіття ввійде в
обов'язковий перелік страхових продуктів якщо не в усіх, то в багатьох
кредиторів, причому в першу чергу при здійсненні іпотечного
кредитування житла.
Таким чином дослідження свідчать про те, що страхування
кредитних ризиків вже на сучасному етапі зарекомендувало себе як
досить популярний вид страхування, а
усі представлені ризики
позичальника і кредитора у разі здійсненні іпотечного кредитування
можуть бути перспективними з точки зору розвитку страхового ринку в
період виходу з економічно-фінансової кризи.
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ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА:
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ З ПДВ
Природоохоронна діяльність підприємства не є діяльністю, що
приносить швидкий дохід, саме тому вона не э популярною серед
підприємств на території України. Адже основною характерною
рисою розвитку бізнесу в Україні є отримання швидкого прибутку. Це
наслідок економічної та політичної нестабільності, в умовах якої
підприємства не можуть точно планувати свою діяльність навіть на
рік. Природоохоронна діяльність є довгостроковим проектом, який
потребує високих початкових інвестицій, прибуток (у вигляді економії
витрат) від якої підприємство зможе отримати лише через декілька
років.
Світова практика показує, що найефективнішим способом
просування (популяризація) ведення природоохоронної діяльності є
підтримка з боку держави. Проявом цієї підтримки є ведення певних
екологічних програм, надання пільг різного характеру.
В Україні державна підтримка екологічно чистих проектів
діяльності знаходиться лише на початкових етапах, адже турбота про
навколишнє середовище є проявом економічно розвинутих країн.
Коли держава не має коштів для підтримки розвитку
природоохоронної діяльності, вона створює податкові пільги, чим
робить привабливим цю галузь для інвесторів.
В Податковому кодексі України визначено, що звільняються від
оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на
митну територію України:
устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії,
енергозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірювання,
контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів,
обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних видів
палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії;
матеріалів,
устаткування,
комплектуючих,
що
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використовуються для виробництва: устаткування, яке працює на
відновлюваних джерелах енергії; матеріалів, сировини, устаткування
та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві
альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних
джерел енергії; енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів,
експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання
паливно-енергетичних ресурсів; засобів вимірювання, контролю та
управління витратами паливно-енергетичних ресурсів.
Операції із ввезення на митну територію України зазначених у
цьому пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари
застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо
ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не
виробляються в Україні. Перелік таких товарів із зазначенням кодів
УКТ ЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Для попередження зловживань у Кодексі визначено, що у разі
порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник
податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за
результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення,
на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із
зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також
сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120
відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на
день сплати податкового зобов'язання, та за період з дня ввезення
таких товарів до дня збільшення податкового зобов'язання.
Отже, створення сприятливих умов для ведення екологічної
діяльності є безпосередньою функцією держави, яка шляхом
створення податкових пільг стимулює виробників до ведення природо
безпечної діяльності. Без державної підтримки та стабільності в країні
ведення екологічно-безпечної діяльності зводиться до мінімуму.
1. Податковий кодекс України 02.12.2010 № 2755-VI [із змінами та доповненнями]
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /2755-17.
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ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ
АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ В УКРАЇНІ
Аудит як незалежна форма економічного контролю набуває все
більшого розвитку в Україні, базуючись на вимогах Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, затверджених в
якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати
України від 31.03.2011 р. № 229/7.
Зазначені стандарти використовуються аудиторами для
прийняття ними рішень щодо формату та змісту аудиторського
висновку в конкретних умовах завдання. У той же час, виникнення
питання стосовно особливостей складання аудиторського висновку
(звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної фінансової
звітності емітентів цінних паперів викликано існуванням додаткових
нормативних вимог вітчизняного законодавства щодо змісту таких
звітів.
Так відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9,
13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок», Закону України «Про аудиторську діяльність»,
Закону України «Про акціонерні товариства», Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення від 29.09.2011 р.
№1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів
облігацій місцевої позики)» (далі – Рішення №1360).
Цим рішенням, крім інформації, що підлягає розкриттю в звіті
незалежного аудитора відповідно до МСА, вимагається подання
допоміжної інформацію, щодо якої в окремих параграфах аудитор
висловлює думку щодо:
- відповідності вартості чистих активів вимогам чинного
законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу
України (стосовно акціонерних товариств) або частині четвертій статті
144 Цивільного кодексу України (стосовно товариств з обмеженою
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відповідальністю);
- наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою
звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом
з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо
іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором
фінансову звітність»);
- виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності)
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- стану корпоративного управління, у тому числі стану
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні
товариства»;
- ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності»).
Дотримання аудиторами при формуванні звітів за результатами
аудиту річної фінансової звітності наведених вище вимог, дозволяє
підвищити рівень інформованості зацікавлених осіб щодо діяльності
емітентів цінних паперів в частині важливих її характеристик:
можливості подальшої роботи внаслідок відповідності величини
чистих активів нормативних вимогам, суттєвої невідповідності
фінансової звітності, законності виконання значних право чинів, стану
корпоративного управління та шахрайства наявність такої інформації
дозволить прийняти оптимальні рішення щодо перерозподілу
фінансових та інших ресурсів акціонерних товариств.
1. Закон ―Про аудиторську діяльність‖ від 22.04.1993 р. №3125-ХІІ. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
2. Закону України ―Про акціонерні товариства‖ від 17.09.2008 № 514-VI.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, затверджені в якості
національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України від
31.03.2011 р. № 229/7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://apu.com.ua/msa.
4. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від
30.10.1996 р. №448/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр.
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5. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
6. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження
Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29.09.2011 р. №1360.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://emcon.ua/ua/information/law?p=2.

УДК 338.4
Шимко О.В., к. е. н., доцент
Рівненський державний гуманітарний університет
КЛАСТЕРИ ЯК ЧИННИК ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
В умовах загострення конкуренції й посилення міжнародного
розподілу праці пошук оптимальних організаційних форм
кооперування суб‘єктів підприємництва, що здатні забезпечити їх
ефективний розвиток, сприяти зростанню конкурентоспроможності на
регіональному та національному рівні, посиленню соціальної
спрямованості, зростанню взаємозв‘язку між способами існування
суб‘єктів господарювання, набуває дедалі вагомішого значення.
Як свідчить досвід розвинутих індустріальних країн найбільш
реальним механізмом успішного розвитку економіки країни на рівні
регіонів є формування територіально-галузевих інтеграційні об'єднань –
кластерів.
Кластери являють собою специфічну комбінацію наукових,
виробничих і комерційних структур, які на основі використання
переваг коопераційної взаємодії сприяють формуванню і ефективному
використанню реальних конкурентних переваг окремих підприємств,
територій, галузей, національних економік в умовах глобалізації
світових економічних процесів.
Ключовими перевагами кластерної організації бізнесу є:
 зміцнення співробітництва між бізнесом, наукою і державою;
 зростання ефективності роботи підприємств завдяки
швидкому доступу до ресурсів, знань, інноваційних технологій, а
також завдяки зменшенню трансакційних витрат, розподілу ризиків;
 активізація інноваційної діяльності підприємств завдяки так
званому «ефекту переливу» (spill-over);
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 підвищення інвестиційної привабливості регіонів та країни в
цілому, що зумовлено вищим рівнем довіри інвесторів до розвинутих
мережевих структур, а також наявністю гарантій та пільг інвесторам з
боку держави у випадку її участі у кластерних ініціативах;
 прискорення темпів створення та розвитку нового бізнесу;
 формування замкненого виробничого циклу у межах
кластера.
Серед недоліків кластерних об‘єднань слід виділити: ризик
втрати комерційної інформації та виробничих секретів, додаткові
витрати внаслідок участі у спільних проектах, пріоритетна орієнтація
інститутів-учасників кластеру (асоціацій, торгово-промислових палат,
університетів) на співробітництво з великими підприємствами та
«нехтування» малими, низька мотивація навчальних та наукових
закладів у роботі «на потреби» бізнес-середовища.
Україна має серйозний потенціал кластеризації, тобто сталого
функціонування в системі взаємопов'язаних через кластери галузей,
зокрема в гірничодобувній і металургійній галузі (східні області),
машинобудівній і хімічній (центральні та східні області),
приладобудуванні та електроніці (південні та причорноморські
області), деревообробній (західні області), галузі народних промислів
(західні області), галузі оздоровлення і туризму (причорноморські та
західні області), рибогосподарській і суднобудівній галузях
(причорноморські області), в будівельній, агропромисловій та
харчовій галузях (практично всі області) .
До головних проблем, які перешкоджають їх масштабному та
ефективному використанню в Україні, слід віднести: відсутність
достатнього
інформаційного
забезпечення
створення
та
функціонування кластерів, недостатня зацікавленість малих та
середніх підприємств в об‘єднанні у великі виробничі системи,
невеликий досвід функціонування кластерів в Україні, відсутність
інвесторів у зв‘язку з інвестиційної непривабливістю регіонів,
відсутність ефективної методологічної та правової бази, яка
забезпечує застосування кластерних технологій, відсутність
консолідуючого органу у сфері кластерної політики.
Першим кроком на шляху кластеризації економіки повинна
стати, на нашу думку, всебічна підтримка органами виконавчої влади
всіх рівнів інтеграції галузей економіки з науковими та різного рівня
навчальними закладами. Така діяльність, насамперед, закладе
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підґрунтя для формування ефективних територіально-галузевих
комплексів, а також буде сприяти формуванню «knowledge-based
economy», яка здатна створити умови для рівноправного партнерства
і інтеграції України в Європейське співтовариство.
Однією з визначальних умов ефективного функціонування
кластерів на рівні держави є формування сучасної, науково
обґрунтованої стратегії їх розвитку, адаптація інструментів
кластеризації до українських економічних і правових умов з
урахуванням інноваційного потенціалу окремих регіонів та економіки
України, національних пріоритетів та світових тенденцій глобалізації
та регіоналізації.
УДК 336:657
Шишута О.Ю., асистент
Луцький національний технічний університет,
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ В
КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ
Визначення об‘єктів обліку суб‘єктів господарювання в різних
галузях впливає на ефективність його побудови і ведення. Об‘єкти
обліку, притаманні кредитним спілкам як особливим фінансовим
неприбутковим установам в сучасній науковій літературі чітко не
виділені. Крім того, перспективою найближчого майбутнього є
дотримання цими фінансовими установами вимог МСФЗ, які також
матимуть визначальний вплив на формування об‘єктів обліку. Саме
тому визначення об‘єктів обліку і контролю в кредитних спілках є
актуальним дослідженням.
Вважається, що об‘єкти є єдині для бухгалтерського обліку, а
галузевий облік підпорядкований загальній теорії бухгалтерського
обліку. Отже, «об‘єктами бухгалтерського обліку є господарські
засоби за їх складом та використанням, джерела утворення
господарських засобів за їх видами і господарські процеси, що
зумовлюють рух господарських засобів, коштів і джерел їх утворення»
[1]. Однак, важливим є наукове обґрунтування формування підсистеми
бухгалтерського обліку в галузях на підставі їх спеціалізації за
предметом й об‘єктами. Адже, господарські засоби, джерела їх
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утворення і господарські процеси для суб‘єктів господарювання
різних галузей є відмінними. Тому для уточнення притаманних
кредитним спілкам об‘єктів обліку, насамперед необхідно визначити
особливості установ кредитної кооперації, які відрізняють їх від інших
суб‘єктів.
Кредитна спілка – це водночас фінансова установа і
неприбуткова організація, заснована на кооперативних засадах з
метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та
наданні фінансових послуг за рахунок об‘єднаних грошових внесків.
Статус фінансової установи визначає основну діяльність кредитної
спілки – надання фінансових послуг, тобто операцій з фінансовими
активами в інтересах третіх осіб, а саме – членів спілки.
Найбільшу частку активів спілки складає дебіторська
заборгованість у формі виданих кредитів своїм членам та відповідно
нараховані відсотки за них. Пасиви кредитної спілки – це пайовий і
додатковий капітал, створений
членськими внесками; резервний
капітал, створений за рахунок отриманого доходу спілки
і
нерозподілений дохід; заборгованість спілки перед членами за
депозитами та нараховані відсотки і заборгованість за отриманими
кредитами в об‘єднаній кредитній спілці або кооперативному банку, в
інших фінансових установах.
Кредитна спілка не має права займатися іншою діяльністю, ніж
та, що передбачена Законом України «Про кредитні спілки», зокрема
виробництвом. Отже, процеси притаманні кредитним спілкам: це
придбання та реалізація. Як господарюючий суб‘єкт кредитна спілка
може здійснювати, наприклад, реалізацію основних засобів, придбання
програмного забезпечення, а також надання послуг з придбання
товарів для членів в рахунок наданого їм кредиту і т. п. Основними
операціями, що здійснюють кредитні спілки є фінансові операції:
кредитування, розрахунки за нарахованими відсотками за кредитами;
прийняття депозитів від членів спілки та розрахунків за нарахованими
по депозитах відсотками; розрахунки з членами спілки за паями та
нарахованими відсотками на паї; отримання кредитів; розміщення
вільних коштів.
Отже, формування інформаційного продукту, корисного для
користувача має бути орієнтиром для побудови системи
бухгалтерського обліку. А це можливо за умови належного врахування
особливостей діяльності суб‘єктів в різних галузях, зокрема і щодо
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кредитних спілок. Уточнення об‘єктів бухгалтерського обліку в
кредитних спілках потребує подальшого наукового дослідження та
обґрунтування.
1. Тігова Т.М. Аналіз фінансової звітності [Навч посіб] / Т.М. Тігова,
Л.С. Селіверстова, Т.Б. Процюк –К.: Цетр учбової літератури, 2012.–268 с.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://pidruchniki.ws/1957041145672/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/predmet_meta_zavda
nnya_buhgalterskogo_obliku

УДК 657.633
Шмат А.В. ст. гр. ОА-10,
Приходько Н.І., к.е.н., доцент
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
Ефективна діяльність підприємницької діяльності багато в чому
залежить
від
дієвої
організації
системи
незалежного
внутрішньогосподарського контролю – аудиту. Оскільки аудит дає
можливість здійснювати контроль за ефективністю використання
ресурсів (людських, фінансових, матеріальних), браку інформації, яка
необхідна для прийняття ефективних управлінських рішень,
виправлення показників фінансової звітності, шахрайства та
фінансових зловживань з боку менеджменту та персоналу.
Нажаль в Україні недооцінюється значення внутрішнього аудиту
як самостійного виду контролю. Це пов‘язано з відсутністю в
достатньому обсязі необхідної інформації з методики створення,
значення, функцій, об‘єктів, прийомів та засобів внутрішнього аудиту,
що і визначає актуальність теми дослідження.
Серед зарубіжних та вітчизняних науковців, що займалися
дослідженням цієї проблеми слід назвати А.Білоуса, В.Кодацького,
В.Кравченка, О.Макеєва, О.Пишну. Проте, проблеми удосконалення
внутрішнього аудиту залишається не вирішеними і потребують
додаткового дослідження.
Під внутрішнім аудитом необхідно розуміти організовану на
підприємстві систему контролю, що діє в інтересах його керівництва
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або власників, регламентовану внутрішніми документами, метою якої
є додержання встановленого порядку здійснення бухгалтерського
обліку і надійності функціонування внутрішнього контролю.
Внутрішній аудит має функціонувати як незалежна діяльність на
підприємстві.
На відміну від зовнішнього аудиту, для регламентації якого було
прийнято Закон України «Про аудиторську діяльність», діяльність
внутрішнього аудиту на рівні закону не регламентована. Проте деякі
документи певним чином коригують питання внутрішнього аудиту, а
саме Міжнародні стандарти аудиту: 400 «Оцінка ризиків і систем
внутрішнього контролю», 401 «Аудит в умовах комп‘ютерних і
інформаційних систем», 402 «Аудит клієнтів, що користуються
послугами сервісних організацій», 610 «Розгляд роботи внутрішнього
аудиту», постанови Кабінету Міністрів України.
Підвищенню ефективності діяльності підприємства може
суттєво сприяти інтеграція управлінського обліку з внутрішнім
аудитом та функціонально - вартісним аналізом, які мають утворити
спільну систему ефективного корпоративного контролінгу, покликану
вишукувати та мобілізувати резерви економії ресурсів, раціоналізацію
технологічних процесів, зменшення собівартості та підвищення
конкурентоспроможності продукції, товарів, робіт (послуг). Таким
чином наступним проблемним аспектом внутрішнього аудиту є
визначення його місця серед системи управління підприємством.
Тобто підприємство не повинне розглядати внутрішній аудит як
систему лише контролю з фіскальною метою, а як систему,що
покликана знайти приховані резерви на підприємстві з метою
покращення ефективності діяльності підприємства.
Таким чином, до проблемних аспектів внутрішнього аудиту слід
віднести: недостатню кількість методичних розробок з аудиторського
контролю; неефективність діючої нормативно-правової бази в питанні
внутрішнього; відсутність типових форм документів з аудиту в цілому
та внутрішнього аудиту зокрема; відсутність методичних
рекомендацій з питань автоматизації внутрішнього аудиту тощо.
Із впровадженням внутрішнього аудиту підприємство має
істотні переваги, зокрема:
- виявлення резервів засобів та джерел підприємства;
- розробка рекомендацій щодо удосконалення системи обліку на
підприємстві, що в кінцевому випадку призведе до економії витрат на
327

Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством

утримання облікового апарату;
- оцінка використання наявного на підприємстві програмного
забезпечення з метою покращення ефективності його використання;
- ефективна система внутрішнього аудиту на підприємстві
значно підвищує інтерес інвесторів до таких підприємств.
Таким чином, впровадження на підприємствах внутрішнього
аудиту має великі перспективи. Важливість внутрішнього аудиту
визнана на світовому рівні, а тому суб‘єкти підприємницької
діяльності також повинні дати йому шанс продемонструвати свої
можливості і довести як власникам, так і управлінському персоналу
свою необхідність, як потужного інструмента підвищення
ефективності бізнесу.
УДК 657.42:658
Щербатюк В.В., д.э.н., доцент
Славянский университет
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Современные проблемы развития молдавской экономики
объективно обусловливают актуальность и необходимость глубокого и
всестороннего изучения теории и практики бухгалтерского учѐта и
настойчиво требуют его дальнейшего совершенствования на основе
широкого, критического и объективного использования наших
традиций и многолетнего опыта, лучших зарубежных достижений в
данной области. В этой связи значительный научно-практический
интерес представляют глубочайшие разработки одной из лучших в
мире украинской школы бухгалтерского учѐта.
Основополагающие требования к правовой базе, организации и
регулированию современного бухгалтерского учѐта и финансовой
отчѐтности в Республике Молдова определены Законом о
бухгалтерском учѐте. Однако в его статье 3 необоснованно
отождествляются два различных по содержанию экономических
понятия (элемент и объект учѐта) и недостаточно точно определяется
учѐт как «комплексная система сбора, идентификации, группировки,
обработки, отражения и обобщения элементов бухгалтерского учета и
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финансовой отчетности». Поэтому полностью согласиться с такой
дифиницией нельзя, так как вышеуказанная система фактически
оперирует с экономической информацией, а не с учѐтно-отчѐтными
элементами.
Мы также считаем, что в Законе о бухгалтерском учѐте в
обязательном порядке должны быть чѐтко указаны объекты
бухгалтерского учѐта, основные требования, предъявляемые к
главным бухгалтерам, и дополнительные основополагающие
принципы ведения учѐта. Кроме того, необходимо в законодательном
порядке закрепить положение, согласно которому при возникновении
принципиальных разногласий между руководителем и главным
бухгалтером хозяйствующего субъекта в отношении ведения
бухгалтерского учѐта, первичные документы принимаются главным
бухгалтером к дальнейшему учѐтному отражению по письменному
распоряжению руководителя, который впоследствии единолично несѐт
ответственность за созданную в результате этого экономическую
информацию.
Для совершенствования бухгалтерского учѐта важное значение
имеет Закон о прозрачности процесса принятия решений. Однако его
требования и положения практически не соблюдены при подготовке
новых важнейших нормативных актов – Национальных стандартов и
Общего плана счетов бухгалтерского учѐта –, которые до середины
октября 2013 г. отсутствовали в свободном, широком и открытом
доступе и не проходили публичных обсуждений. Исходя из
вышеизложенного, предлагаем в полном объѐме соблюсти все
положения
законодательных
актов
и
правительственных
постановлений при доработке и практическом внедрении
вышеуказанных нормативных актов.
С введением Общего плана счетов будет весьма затруднительно
обеспечить правильную корресподенцию бухгалтерских счетов, так
как она в нѐм представлена абстрактно, без указания соответствующих
хозяйственных операций. А это может повлечь недостоверное
исчисление фактической себестоимости произведенной продукции,
финансового результата и налогов.
В связи с тем, что за последние 70 лет неоднократно менялись
Планы счетов бухгалтерского учѐта, целесообразно подготовить и
утвердить Концептуальные основы их разработки. В этом
нормативном документе должны быть определены основополагающие
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принципы и положения, а также закреплѐн единый порядок
формулирования названий синтетических счетов и субсчетов
бухгалтерского учѐта. Полагаем, что они должны максимально точно
(полностью) соответствовать названиям тех объектов, которые
отражаются на них.
Строгое
и
постоянное
соблюдение
вышеназванных
Концептуальных основ на протяжении длительного времени позволит
обеспечить сопоставимость счетов бухгалтерского учѐта, их Планов и
информации. А это положительно отразится на теории и практике
бухгалтерского учѐта, статистики, экономического анализа,
планирования, аудита и контроля.
Практическое использование вышеизложенных предложений по
дальнейшему развитию и совершенствованию бухгалтерского учѐта
хозяйственно-финансовой
деятельности
будет
способствовать
повышению
его
качества
и
эффективности,
улучшению
информационного обеспечения управления и успешному развитию
различных отраслей рыночной экономики.
УДК 657
Szczyrba I.
Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu
ROZWÓJ AUDYTU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
Uprzemysłowienie Ameryki wiązało się z ogromnym napływem
kapitału z zagranicy, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, która była wtedy
ekonomiczną potęga świata. Naturalne więc było, że brytyjscy biegli
księgowi trafili do Stanów Zjednoczonych w charakterze biegłych
rewidentów. Zarówno PriceWaterhouse & Co, jak KPMG Peat Marwick
wywodzą się z Wielkiej Brytanii. Amerykańskie środowisko księgowych,
choć niezbyt liczne, poczuło się już tak pewnie, że w 1887 r. utworzyło
Amerykańskie Stowarzyszenie Biegłych Księgowych (American
Association of Public Accountants - AAPA), poprzednika obecnego
Amerykańskiego Instytutu Dyplomowanych Biegłych Księgowych
(American Institute of Certified Public Accountants - AICPA), z własnym
czasopismem „Journal of Accountancy”.
Na początkowych etapach audyt w Ameryce rozwijał się pod
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znacznym wpływem angielskiej praktyki (pierwsze audytorskie
sprawdzenia w USA spełniały się audytorami z Anglii, które były
przeznaczone inwestorami w kreowane przez ich firmy na terytorium
Stanów Zjednoczonych). Wybitny amerykański teoretyk i praktyk audytu
Robert Montgomeri nazwał ten audyt "rachmistrzem". To wyjaśnia się
dużym zakresem pracy, rozrachunków, prowadzeniem ksiąg (czyli audytor
praktycznie dublował pracę księgowego). Z czasem, z rozwojem
gospodarki, biznesu, zwiększeniem wielkości działalności przedsiębiorstw
powstaje w USA "testowy audyt". W 1905 r., a z czasem w 1909 r. Robert
Montgomeri wydaje w Ameryce napisaną w Anglii książkę Lorenca R.
Diksi "Audyt: praktyczne rekomendacje dla audytorów". W 1912 r. napisał
własną pierwszą amerykańską księgę z audytu - "Audyt: teoria i praktyka",
która z czasem stanęła nazywać się "Audyt Montgomeri" i odzwierciedlała
amerykańską specyfikę. Pierwszy oficjalny dokument o audycie w USA był
opublikowany w 1917 r. i poświęcono "audytu bilansów" (na prośbę
Federalnej komisji do handlu). W nowej redakcji tego dokumentu w 1929 r.
oprócz bilansu użyczała się znaczna uwaga sprawdzeniu rachunków
dochodów i strat, kontroli wewnętrznej. W 1936 r. wyszła broszura pod
nazwą "Sprawdzenie finansowych sprawozdań niezależnymi rewidentami",
w której wyłożone przepisy uwzględniały wymogi nowego Jorku
funduszowej giełdy, Prawa o papierach wartościowych (1933 r.) i Prawa o
giełdach (1934 r.), które wysuwały pewne wymogi co do
sprawozdawczości zarejestrowanych kompanii i jej sprawdzenia. Z 1939 r.
w USA zaczyna się proces standaryzacji audytu, konkretnymi przejawami
którego stały się stworzenie w granicach АІСРА Komitetu po audytorskich
procedurach, opracowanie i edycja pierwszego Przepisu o audytorskiej
procedurze. Wszystko do 1972 r. było opracowano 54 Przepisy, a Komitet
przekształcono na Radę z audytorskich standardów.
W teraźniejszy czas audytorską działalność w USA spełniają: 1)
audytorzy Głównej Urząd Rachunkowości, kontrolnej służby prawodawczej
władzy (weryfikacja audytorska dla Kongresu); 2) wewnętrzna podatkowa
służba (kontrola wykonania praw na federalnym poziomie); 3) wewnętrzni
audytorzy (przeznaczają się administracją kompanii); 4) dyplomowani
przysięgli księgowy (audytorzy) (przeprowadzenie obowiązkowych
niezależnych sprawdzeń według ustawodawstwa). W 1941 r. w USA był
stworzony Instytut wewnętrznych audytorów, który w 1948 r. opublikował
"Obowiązki wewnętrznego audytora", z czasem były opracowane i przyjęte
standardy wewnętrznego audytu.
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W związku z szerokim użyciem techniki komputerowej w trakcie
ewidencji i audytu Instytut wewnętrznych audytorów w 1977 r. opracował
projekt z badania możliwości przeprowadzenia audytu automatyzowanych
systemów w celu oceny jakości audytu i kontroli systemów elektronowej
obróbki danych. W 1976 r. była stworzona asocjacja audytorów systemów
elektronowej obróbki danych i Instytut audytorów elektronowej obróbki
danych, który w 1987 r. opracował "Ogólne standardy audytu
informacyjnych systemów‖.
Doświadczenie międzynarodowe pokazuje, że niezależny audyt jest
obowiązkowym atrybutem rynkowej gospodarki w każdym kraju. W
każdym państwie organizacja audytorskiej działalności może mieć swoją
tożsamość narodową, głównie kraje opracowują własne standardy i normy,
metodykę przeprowadzenia audytu, lecz na ogół audytorzy wykonują w
przybliżeniu jednakowe za charakterem funkcje. Jednak w niektórych
krajach jeden i tenże audytor nadaje usługi towarzyszące z prowadzenia
ewidencji subiektu gospodarowania i audytu, co, naszym zdaniem, jest
zupełnie niedopuszczalne.
УДК 657.6
Щирба М. Т.
Тернопільський національний економічний університет
ВНУТРІШНЬОФІРМОВА СТАНДАРТИЗАЦІЯ АУДИТУ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
Міжнародні стандарти аудиту, які прийняті АПУ в якості
національних не завжди можуть дати повну відповідь на всі питання,
що виникають перед аудиторами під час аудиторської перевірки, тому
що вони визначають лише загальні підходи до її здійснення (питання
методології), а також основні принципи, яких повинні дотримуватися
аудитори. У зв‘язку з тим одним з важливих напрямків роботи
аудиторської фірми є розробка і удосконалення внутрішньофірмових
стандартів аудиту, які повинні забезпечити єдині підходи під час
здійснення аудиту аудиторами даної аудиторської фірми і не можуть
суперечити національним та міжнародним стандартам аудиту.
Внутрішньофірмові стандарти аудиту - це документи, що деталізують
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та регламентують єдині вимоги до здійснення та документального
оформлення процесу і результатів аудиту, які розроблені та
затверджені аудиторською фірмою з метою забезпечення високої
якості роботи аудиторів і відповідності її вимогам міжнародних
стандартів аудиту, надання впевненості та етики.
Внутрішньофірмові стандарти аудиту вирішують ті ж самі
завдання, що й Міжнародні стандарти аудиту. Внутрішньофірмові
стандарти аудиту повинні розроблятися на основі чинних
законодавчих актів та нормативних документів з врахуванням вимог
Міжнародних стандартів аудиту, тобто повинні лише доповнювати,
конкретизувати і уточнювати їх положення.
Наявність системи внутрішньофірмових стандартів аудиту є
свідченням професіоналізму діяльності аудиторської фірми. Вони
повинні містити конкретні практичні рекомендації, які дозволяють
аудиторам чітко визначати порядок своїх дій при взаємовідносинах з
клієнтом, а також під час планування, перевірки і оформленні
результатів аудиту, що в свою чергу забезпечить належну якість
аудиторських послуг.
До внутрішньофірмових стандартів аудиту відносять не тільки
стандарти, але і інструкції, методичні рекомендації та інші документи,
обов‘язкові до застосування в аудиторській фірмі, у яких
відображаються внутрішні підходи до здійснення аудиторської
діяльності. В сукупності вони описують комплексний підхід до
організації і технології здійснення аудиту. Внутрішньофірмові
стандарти аудиту є частиною організаційно-розпорядчої документації
і системи внутрішнього контролю аудиторської фірми.
Підготовка внутрішньофірмових стандартів аудиту – процес
дуже трудомісткий, який вимагає значних знань, узагальнення як
положень законодавчих актів і нормативних документів, так і
практичного досвіду роботи співробітників (аудиторів) аудиторської
фірми. Враховуючи важливе значення внутрішньофірмових стандартів
в діяльності аудиторської фірми, їх зміст є комерційною таємницею
фірми.
Внутрішньофірмові стандарти повинні розроблятися на основі
чинних законодавчих актів та нормативних документів з врахуванням
вимог Міжнародних стандартів аудиту.
Аудиторські фірми самостійно встановлюють перелік, терміни,
порядок розробки та впровадження в практику внутрішньофірмових
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стандартів аудиту.Внутрішньофірмові стандарти аудиту можуть
включати: стандарти з загальних питань аудиту (концепція і підходи
до розробки внутрішньофірмових стандартів аудиту, їх структура);
внутрішня структура і організація діяльності аудиторської фірми;
освіта та підготовка кадрів; права, обов‘язки та відповідальність
аудиторів; етика поведінки та взаємовідносини аудиторів;
внутрішньофірмовий контроль якості виконання аудиту; посадові
інструкції тощо); стандарти, які встановлюють порядок проведення
аудиту і формування аудиторських висновків та іншої звітної
документації (форми договорів при оформленні взаємовідносин між
аудиторською фірмою і клієнтом; порядок планування; порядок
розрахунку рівня суттєвості та величини аудиторського ризику;
порядок вивчення та оцінки системи внутрішнього контролю;
процедури отримання аудиторських доказів; порядок використання
роботи інших фахівців; документування аудиту; вимоги до порядку
формування аудиторських висновків та іншої звітної документації);
спеціалізовані стандарти (специфіка діяльності певних економічних
суб‘єктів, а саме: кредитних спілок; комерційних банків; страхових та
інвестиційних компаній тощо); стандарти супутніх послуг (положення
про порядок надання консультаційних послуг, експертиз та інших
видів супутніх послуг).
Внутрішньофірмові стандарти аудиту повинні мати таку
структуру: загальні положення (мета та необхідність розробки
стандарту; визначення основних термінів і понять; зноска на
Міжнародні стандарти аудиту, законодавчі акти та нормативні
документи, які використані під час розробки стандарту; сфера
застосування; опис об‘єкту стандартизації; взаємозв‘язок з іншими
стандартами); зміст внутрішньофірмового стандарту аудиту (основні
принципи і методики, що відображають підходи аудиторської фірми
до вирішення поставлених завдань); додатки (в залежності від змісту
стандарту, вони можуть містити інструкції, положення, відповідні
порядки, робочі таблиці, комп‘ютерні програми тощо).
Крім цього, внутрішньофірмові стандарти повинні містити такі
реквізити, як: назву і номер стандарту, дату затвердження із вказівкою
органу, який його затвердив та дату набрання чинності стандарту.
Внутрішньофірмові стандарти аудиту затверджуються наказом
керівника аудиторської фірми або іншим уповноваженим на це
органом, передбаченим статутом (зборами засновників або трудового
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колективу тощо).
У випадку необхідності розробку внутрішньофірмових
стандартів аудиту можуть здійснювати сторонні організації по
відношенню до аудиторської фірми згідно з укладеним договором у
відповідності з затвердженою керівництвом аудиторської фірми
програмою їх розробки. По мірі нагромадження досвіду аудиторських
перевірок внутрішньофірмові стандарти аудиту повинні корегуватися
з метою удосконалення роботи працівників (співробітників)
аудиторських фірм.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що розробка і
застосування
на
практиці
аудиторськими
фірмами
внутрішньофірмових стандартів аудиту дозволить підвищити
ефективність їх роботи у відповідності до Міжнародних стандартів
аудиту і покращити внутрішньофірмовий контроль якості аудиту.
УДК 658.168.3+338.246.87
Яцюк О.С., асистент
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ДІАЛЕКТИЧНОГО
МЕТОДУ ПІЗНАННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СУТІ САНАЦІЇ
Комплексне з‘ясування соціально-економічної природи санації
вимагає застосування діалектичного методу пізнання, який служить
методологічною основою економічного дослідження та виступає
безпосереднім засобом побудови економічних концепції, теорій,
гіпотез тощо [1, с. 3]. Автором вважається за доцільне розглянути
детально основні принцип та визначити вимоги, які він ставить перед
дослідником, що з‘ясовує соціально-економічну суть санації.
Так, принцип коеволюції передбачає дослідження співвідношень
між принципово різними системами, що розвиваються (наприклад,
природними і соціальними), з урахуванням їх взаємозв‘язку та
взаємопристосування. На думку автора, використання даного
принципу дозволяє здійснювати дослідження процесів санації,
порівнюючи суб‘єкт господарювання з живим організмом та, до певної
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міри, проводити аналогії між оздоровленням організму та
підприємства. Врахування зазначеного принципу ставить вимогу
розгляду підприємства як складної системи, успішний розвиток якої
залежить від врахування усіх його взаємозв‘язків з контактними
системами та можливості їх взаємопристосування. Таким чином, при
виникненні певних порушень у взаємовідносинах підприємства з
елементами зовнішнього середовища, за допомогою санації можна
коригувати основні параметри його функціонування відповідно до
ринкових умов та цілей діяльності. Це обумовлює необхідність
розгляду санації як системи заходів, спрямованих на адаптацію
суб‘єкта господарювання до вимог ринкового середовища.
Принцип синергетизму передбачає дослідження законів та
закономірностей еволюції відкритих нерівноважних систем. Особливо
цінним положенням даного принципу є твердження про існування у
матеріальних системах багатоваріантності розвитку за наявності
певної інерційно-історичної визначеності її змін при будь-якій
перебудові чи коректуванні системи. Застосування принципу
синергетизму в дослідженнях процесів оздоровлення підприємств є
доцільним та необхідним, оскільки підприємство є: а) відкритою
системою (взаємодіє з навколишнім середовищем); б) нерівноважною
системою, про що свідчить наявність криз та банкрутства.
Таким чином, використання принципу синергетизму в даному
дослідженні дозволяє автору виділити такі суттєві ознаки санації:
1) багатоваріантність та альтернативність санації; 2) можливість
вибору оптимальних шляхів санації; 3) перебіг санаційних процесів в
умовах невизначеності, нестабільності; 4) можливість відновлення
позитивних темпів розвитку підприємства при реалізації санаційних
заходів; 5) наявність впливу всієї сукупності внутрішніх та зовнішніх
факторів на результативність процесів оздоровлення; 6) наявність
впливу санаційних заходів на стан контрагентів підприємства.
Застосування системно-структурного підходу, що являє собою
конкретизацію принципів діалектичного матеріалізму та передбачає
розгляд процесу пізнання як цілісної системи, доповнює проведені
вище дослідження. Згідно вимог цілісного підходу, будь-яке явище
розглядається як складна система, що формується з окремих елементів
або складових частин, взаємодія між якими породжує появу нових
якостей цілісної органічної єдності, наявність таких рис і
властивостей, які не притаманні всім елементам зокрема [1, с. 72-93].
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Проміжною ланкою між системою та її елементами є поняття
―підсистема‖, яке є складнішим, ніж елементи, але простішим, ніж
цілісна система. Так, санацію можна розглядати як цілісну систему,
групи санаційних заходів (фінансового, виробничо-технічного,
технологічного, правового, соціально-економічного, організаційного
характеру) – як підсистеми, а елементами таких підсистем виступають
окремі заходи [2, с. 981-982].
Наведені ознаки обумовлюють необхідність визначення санації
як цілісної складної системи перебудови чи коректування діяльності
підприємства, яка потребує визначення чітких цілей на основі оцінки
його розвитку, аналізу варіантів еволюції в майбутньому з
врахуванням факторів невизначеності та нестабільності.
1. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження. – Львів: Світ, 2001. –
416 с.
2. Яцюк О. С. Економічна суть санації підприємства / О. С. Яцюк // Економіка:
проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 214: В 4 т. Том ІV. –
Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – с. 977-992.
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