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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Юлія Андрущенко
Науковий керівник: Майстер Л.А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
УКРАЇНІ
В останні роки в Україні в національне інституціональне середовище
імплементована система бухгалтерського обліку найбільш успішної та
агресивної економіки світу. І в цьому, звичайно, нічого поганого шукати не
потрібно. Проблема лише в тому, як успішно освоїти цю систему. Наукова
дискусія з цього питання в першу чергу має проходити на рівні проблем
адаптування цієї складової інституціонального забезпечення розвитку
бухгалтерського обліку в Україні. Ми стоїмо на позиції адаптування.
В ієрархії складових інституціонального забезпечення розвитку
бухгалтерського обліку формальні інститути (закони, нормативні документи,
П(С)БО тощо) та регуляторні інститути (Мінфін, Методологічна рада з
бухгалтерського обліку при Мінфіні, НБУ, ДКЦПФРУ) займають перші
позиції щодо легкості їх втілення в національне інституціональне середовище
та останнє – щодо сприйняття цим середовищем «чужих» для нього ідей, які
можуть бути закладені у ознаках та змістах запозичених формальних
інститутів.
Метою
дослідження є
теоретичне
обґрунтування
напрямів
вдосконалення регулювання бухгалтерського обліку в Україні та означення
підходів щодо покращення нормативних документів та діяльності
регулятивних органів у цій сфері.
Задля вирішення поставленої мети в статті розглядається ряд питань щодо:
- виявлення впливу стану економіки, інституціонального середовища в
країні на прийняття тієї чи іншої rонцепції регулювання бухгалтерського
обліку;
- обґрунтування пропозицій щодо формування складу та роботи
державного регуляторного органу з бухгалтерського обліку в Україні;
- означення концептуальних підходів до покращення нормативних
документів з регулювання бухгалтерського обліку.
Поставлена проблема досить складна та дискусійна. Її не обходять у
публікаціях ні державні службовці (І. Бєлоусова, В. Пархоменко), ні відомі
науковці (М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець, В.В. Сопко, Ф.Ф. Бутинець).
О.М. Петрук зазначає, що на сучасному етапі тільки шляхом селекції та
синтезу передових досягнень іноземного досвіду регулювання обліку можна
реформувати національну систему бухгалтерського обліку з метою
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подальшого її якісного розвитку в нових умовах господарювання. В
результаті проведеної законодавчої та організаційної роботи отримано
бажаний результат у вигляді системи регулювання бухгалтерського обліку,
зорієнтованої на забезпечення потреб усіх зацікавлених користувачів
бухгалтерської інформації, наголошує автор [1, c.166–167].
В.М. Пархоменко вважає, що система нормативного регулювання
бухгалтерського обліку повинна бути п‘ятирівневою відповідно до
фактичного стану в країні в теперішній час [2].
Аналіз інших існуючих наукових досліджень свідчить, що під
вдосконаленням регулювання бухгалтерського обліку майже всі автори
розуміють запровадження МСФЗ. Фактично відсутні дослідження з проблем
законодавчо-регуляторного забезпечення цих процесів з врахуванням стану
національного інституційного середовища.
Після реформування, основними суб‘єктами, відповідальними за
регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, виступають три державні органи: Міністерство фінансів України,
Національний банк України та Державне казначейство України.
Проблема полягає в тому, що розроблені Мінфіном на основі МСФЗ,
національні П(С)БО мають узагальнений характер. Ефективність їх
застосування потребує появи якісно нового рівня інституту керівників та
бухгалтерів вітчизняних підприємств. Поки останній знаходиться в стадії
формування, реформування необхідно було б проводити із врахуванням цих
обставин.
Проте, реформами знято повноваження та усунуті галузеві органи
управління від відповідальності за регулювання бухгалтерського обліку, за
дотримання підприємствами встановленої методології. Це та багато інших
проблем зумовили недосконалість запровадженого реформами регулювання
бухгалтерського обліку в Україні.
Останні світові економічні кризи привнесли новий підхід у сферу
регулювання бухгалтерського обліку в США, Великобританії та інших
країнах. Посилення державного регулювання бухгалтерського обліку в
розвинутих країнах набуває ознак універсальної й ефективної завершеної
системи, що ґрунтується на концепціях чітких нормативів та відношення до
бухгалтерського обліку як до елементу національної безпеки.
Отже, необхідні зміни як в наукових підходах, так і в нормативних
документах і насамперед в Законі України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» щодо системи регулювання бухгалтерського
обліку на принципах закладених сучасними економічними теоріями та
виходячи із антикризових програм розвинутих країн.
Незважаючи на такі очевидні факти, уряд України поки що
зорієнтований на ще до кризові підходи, котрі запозичені у США із сфери
регулювання бухгалтерського обліку у ліберально-віртуальній економіці
кінця ХХ століття.
Існують у науково-професійній спільноті різні бачення вирішення цієї
проблеми: від вдосконалення роботи існуючого регулятора до створення
нового регуляторного органу.
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У свою чергу і Світовий Банк пропонує Україні створити
багатопрофільний Національний координаційний комітет для координації
реформ в галузі бухгалтерського обліку та аудиту. Комітет повинен
виконувати дорадчі функції при органах, які встановлюють в цьому
державну політику [4].
Іще одним аргументом державної визначальності в новому
регуляторному органі є орієнтація розробників МСФЗ на національні
державні органи в справі запровадження МСФЗ. Зокрема, така угода між
Фондом Комітету з міжнародних стандартів та Мінфіном України вступила в
дію з 1 жовтня 2007 року [3].
Законодавче закріплення обов‘язкової участі професійних організацій в
справі регулювання бухгалтерської діяльності є справою невідкладною. Інша
справа критерії, квоти такої участі в регуляторних органах потребують
додаткового вивчення та дискусії.
Такж не слід відкидати й інші можливі варіанти вирішення проблеми
регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Наприклад, посилення
правового статусу методологічної ради з бухгалтерського обліку Мінфіну
України через розширення її повноважень та певної самостійності
функціонування за окремим Статутом, а не за Положенням як є зараз.
Отже, вищезазначене теоретичне й практичне обґрунтування шляхів
вдосконалення регулювання бухгалтерського обліку зумовлює внесення змін
та доповнень до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», та інші нормативні документи, які б передбачали:
- забезпечення відповідальності членів регуляторного органу за
формування і дотримання методології бухгалтерського обліку у сферах їх
впливу;
- посилення правового статусу національного регуляторного органу з
питань бухгалтерського обліку, його можливостей та відповідальності;
- розширення суб‘єктів методологічного впливу на бухгалтерську
діяльність шляхом обов‘язкової та законодавчо визначеної участі в
регуляторних органах представників ключових галузевих міністерств та
професійних бухгалтерських організацій.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основні засоби – засоби виробництва – є однією із складових основного
капіталу суб‘єкта господарювання, необхідні йому для здійснення
виробничо-господарської
діяльності.
Для
виготовлення
продукції
підприємства повинні мати перш за все засоби праці, оскільки саме вони є
визначальним істотним елементом у процесі виробництва, вони багаторазово
беруть участь в виробничому процесі, частинами переносять свою вартість
на продукт, що створюється, не змінюючи при цьому своєї речовиннонатуральної форми.
З моменту введення Плану рахунків і Національних стандартів, за якими
підприємства України ведуть бухгалтерський облік, пройшло немало часу і
це дало змогу виявити їх недоліки та переваги.
До переваг можна зарахувати:
- зрозумілість вітчизняного обліку для іноземних інвесторів.
- узгодженість Плану рахунків з фінансовою звітністю.
- регламентація основних ділянок обліку окремими положеннями, які
дають змогу при його веденні використовувати різні варіанти й кожному
підприємству обирати найефективніші для нього методи.
Серед недоліків можна виділити:
- велику трудомісткість трансформаційних процесів;
- низка стандартів, зрештою, як і більшість законів в Україні, написані
важкодоступною мовою і є не досить зрозумілими;
- в опублікованих нормативних актах не охоплено без винятку питань,
які виникли у зв‘язку з реформуванням обліку основних засобів;
-амортизація по основних засобах починає нараховуватися в
бухгалтерському обліку з наступного місяця після введення їх в
експлуатацію.
Однією з головних проблем обліку основних засобів, яка потребує
вирішення, є удосконалення методики нарахування амортизації.
Важливу роль при амортизації основних засобів відіграє також вибір
методу нарахування амортизації. Найбільший вплив на вибір методу
нарахування амортизації у практичній діяльності справляють такі фактори:
1) простота (складність) методу та можливість його застосування;
2) вплив на собівартість продукції й вартість засобів у звітності;
3) кваліфікація працівника, уповноваженого вирішувати це питання;
4) наявність корпоративної політики у сфері нарахування зносу[1,с.18].
Також для нарахування амортизації досить важливим є визначення
адекватного терміну корисного використання об‘єкта, який би не впливав на
викривлення інформації про основні засоби у фінансовій звітності. Така
проблема різниці терміну корисного використання можлива, коли однотипні
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об‘єкти використовуються на різних підприємствах. Тому вважаємо
доцільним законодавчо встановити мінімальну межу корисного
використання різних видів основних засобів та відмовитись від регулювання
цих питань в податковому обліку. Це зробить неможливим заниження
терміну використання основних засобів підприємствами.
Відомо, що витрати на формування основних засобів мають найбільш
тривалий період обігу. При цьому основні засоби в міру зменшення
поступово втрачають свою вартість, переносячи її окремими частинами на
собівартість продукції, що виготовляється. Тому, хоча вкладення в основні
засоби і носять одноразовий характер, вони відносяться до всієї продукції,
що буде випускатися з їхньою участю протягом тривалого періоду часу, що
охоплює багато калькуляційних періодів.
Такий розподіл витрат здійснюється за допомогою обліку основних
засобів. Таким чином, амортизація за рахунок собівартості продукції створює
також нагромадження для наступного відшкодування основних засобів, і тим
самим забезпечує розподіл одноразових витрат підприємства. Тобто
амортизація одночасно з функцією відшкодування зносу основних засобів
виконує і функцію розподілу витрат між окремими калькуляційними
періодами.
Взагалі, на багатьох підприємствах ведеться електронний облік об‘єктів
основних засобів. Тому при експлуатації їх в інвентарній картці можна було
б автоматично розрахувати строк корисного використання, що залишився. Це
б допомогло бухгалтеру визначити теперішній стан фізичного зносу на будьяку встановлену дату.
З метою покращення бухгалтерського обліку основних засобів вважаємо
доцільним ввести до Плану рахунків окремий рахунок для відображення
витрат на ремонт основних засобів із субрахунками поточного та
капітального ремонтів. Цей рахунок повинен бути активним і
калькуляційним, де по дебету слід відображати всі витрати на ремонт
основних засобів. З кредиту цього
рахунку слід списувати витрати
закінчених ремонтів на витрати звітного додаткового капіталу: дооцінку
треба відображати як його збільшення, а уцінку − як його зменшення
[2, с.22].
Організація обліку основних засобів повинна бути цілісною, єдиною
системою взаємопов‘язаних, взаємоузгоджених способів і методів обліку, які
охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації,
тому основними шляхами її удосконалення визначені наступні [3, с. 205]:
- вибір оптимальної за складом та обсягом облікової інформації, яка
забезпечить реалізацію завдань, поставлених перед обліком основних
засобів;
- розробка та запровадження удосконалених форм носіїв облікової
інформації, найбільш адаптованих до структури, змісту та характеру
інформації;
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- розробка та запровадження раціональних схем документообороту, що
дозволять із найменшими затратами трудових, матеріальних та фінансових
ресурсів забезпечити своєчасне виконання поставлених завдань;
- розробка та запровадження раціональної технології вирішення
облікових завдань, що забезпечить злагоджене функціонування облікового
механізму.
Підсумовуючи
вищезазначене
вважаємо,
що
необхідно
на
законодавчому рівні відмовитися від нарахування амортизації основних
засобів у бухгалтерському обліку за податковим законодавством.
Також первинна облікова інформація про наявність, рух, капітальний
ремонт та інші операції щодо основних засобів відображається в численних
спеціалізованих регістрах, постійні реквізити яких тотожні. Це не сприяє
якісному веденню обліку, збільшує трудомісткість опрацювання та
відображення інформації, створює певні труднощі у формування
документообігу й забезпеченні необхідними видами бланків.
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КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
В Україні сьогодні особливої актуальності набула проблема ефективної
організації податкового контролю, що є важливим засобом захисту майнових
інтересів як приватних власників, так і держави.
Під організацією податкового контролю розуміється координація і
оптимізація всіх матеріальних і трудових елементів контрольної діяльності з
метою досягнення у визначені строки найбільшого результату з найменшими
затратами.
Організації ефективного податкового контролю присвячено роботи
багатьох вчених. Дослідженням питання теорії організації податкового
контролю займались К.В. Хмільовська, Е.Н. Євстигнєєва. Напрямам
удосконалення організації податкового контролю присвячено роботи
Б.А.Карпінського, В.А. Онищенка.
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Мета дослідження полягає в аналізі проблем організації податкового
контролю та розробці пропозицій щодо її удосконалення.
Особливість ефективної організації податкового контролю – це
взаємозв‘язок елементів контрольно-перевірочної діяльності і вибір таких
методів і умов їх використання, які в найбільшій мірі відповідають меті
податкового контролю. Загалом, перед податковим контролем як складовою
податкової системи стоять завдання подолання нерівномірного розподілу
податкового навантаження в економіці, вдосконалення неефективної на
сьогодні контрольно-перевірочної роботи, зменшення заборгованості зі
сплати податків і зборів до бюджету, сприяння розробці та запровадженню
стабільного, прозорого законодавства, з метою детінізації української
економіки та легалізації доходів юридичних і фізичних осіб.
Актуальною проблемою організації податкового контролю на сьогодні є
підвищення ефективності проведення податкових перевірок, зниження
кількості помилок при їх проведенні та прийняття вмотивованих рішень за їх
результатами.
Негативно впливає на ефективність податкового контролю низький
рівень податкової культури і ступінь довіри платників податків до
податкових органів. Це спричинено постійними змінами і недосконалістю
податкового законодавства, наявністю численних фактів протиправної
поведінки посадових осіб податкових органів у процесі проведення
податкових перевірок, складання актів за результатами податкових перевірок
та неправомірного застосування фінансових санкцій, негативна статистика
судових рішень за податковими спорами між платниками податків та
податковими органами, коли безперечно мають місце факти штучного
затягування ухвалення рішень на користь платника податків [2, с.47].
Ефективність податкового контролю характеризується [ 1, с. 204] рівнем
мобілізації в бюджетну систему податкових надходжень та інших
обов'язкових платежів; повнотою обліку платників податків та
оподаткування; якістю податкових перевірок, зниженням числа судового
розгляду та розгляд скарг платників податків до дій суб'єктів податкового
контролю; скороченням часу на контакти із податків.
Для підвищення ефективності організації податкового контролю
доцільно запропонувати вдосконалення діючих процедур податкових
перевірок. Необхідними ознаками будь-якої дієвої системи організації
податкового контролю є [3, с. 95]:
- наявність ефективної системи відбору платників податків для
проведення документальних перевірок, що дає можливість вибрати найбільш
оптимальний напрямок використання обмежених кадрових і матеріальних
ресурсів податкової інспекції, досягти максимальної результативності
податкових перевірок при мінімальних витратах зусиль і коштів, завдяки
відбору для перевірок таких платників податків, імовірність виявлення
податкових порушень у яких є найбільшою;
- застосування ефективних форм, прийомів і методів податкових
перевірок, заснованих як на розробленій податковим відомством єдиній
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комплексній стандартній процедурі організації контрольних перевірок, так і
на міцній законодавчій базі, що надасть податковим органам широкі
повноваження у сфері податкового контролю для впливу на недобросовісних
платників податків;
- використання системи оцінки роботи податкових органів, що дозволяє
ефективно розподілити навантаження при плануванні контрольної роботи.
Напрями вдосконалення організації податкового контролю полягають у
збільшенні ефективності, результативності податкових документальних
перевірок та плануванні контрольно-перевірочної роботи, що дозволить
оптимізувати трудові та часові витрати підрозділів податкового контролю.
Отже, вдосконалення організації податкового контролю сприятиме
звуженню «тіньового» сектора економіки, виконанню податковими органами
своїх контрольних функцій відповідно до вимог Конституції України,
налагодженню партнерських взаємовідносин між податковими органами та
платниками податків. Всі ці чинники позитивно вплинуть на динаміку
економічного зростання в Україні та підвищать соціальну та політичну
стабільність у державі.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ
ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Стан обліку оплати праці працівників потребує впровадження заходів
щодо удосконалення. На всіх етапах розвитку економіки і суспільства
матеріальна винагорода за працю була і залишається надалі найважливішим
трудовим стимулом. Отже, існує необхідність у ретельному виборі напрямків
удосконалення оплати праці з метою створення ефективної системи
розрахунків.
Теоретичні та методичні аспекти проблеми обліку праці та її оплати
займають увагу багатьох вчених, зокрема: Андросової О.Ф, Кантаєвої О.В.,
Гапоненко Н.Л., Потриваєвої Н.В., Сирцевої С.В., Сєкіріної Н.В. тощо.
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Згідно із Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»,
заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі,
яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу [1].
Для повноцінної інтенсифікації виробництва недостатньо оновити
машинно-тракторний парк, підвищити родючість ґрунту, застосовувати
сучасні агротехнології; перелічені заходи будуть марними та не виправдають
сподівань без приділення значної уваги людському фактору. Оплата праці
селян щонайменше має бути виведена на рівень середнього
народногосподарського показника з поступовим подальшим наближенням до
європейських стандартів оплати праці.
В сучасних умовах господарювання відбулися деякі зміни в оплаті, які
залежать не тільки від результатів праці робітників, а також від ефективності
діяльності виробничих підрозділів. Облік оплати праці і розрахунків з
робітниками – одна з найбільш трудомістких і відповідальних ділянок
бухгалтерського обліку. Роль бухгалтерського обліку зростає в сучасних
умовах, коли підприємства самостійно встановлюють форми і системи
заробітної плати, умови преміювання, чисельність та склад працівників [4].
Розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною й трудомісткою
роботою, яку треба виконати за короткий термін між наданням інформації та
виплатою працівнику. Тому заздалегідь підготовлений порядок обліку
допоможе зекономити час. Таким чином, запровадження запропонованої
моделі аналітичного обліку є складовою налагодженого порядку обліку. Ця
модель надасть необхідну інформацію для поліпшення організації праці та її
оплати. Організація оплати праці справляє великий вплив на ефективність
діяльності підприємства. До основних факторів, що впливають на
ефективність праці, можна віднести мотиваційні механізми. Важливу роль
мотивації відіграє соціальний пакет. Що стосується ефективності праці, то це
співвідношення між результативністю праці та величиною витрат, що
виражається в досягненні максимального ефекту за мінімальних витрат.
Отже, збалансування цих чинників і є результатом ефективної організації
оплати праці.
Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку
заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку,
оскільки дані аналітичного обліку відіграють важливу роль, характеризуючи
розміщення та склад персоналу за місцями його використання,
відпрацьований і невідпрацьований час, обсяг продукції, виконання норм
продажів, фонд заробітної плати і його структуру.
Аналітичний облік незамінний при визначенні розміру оплати праці та
відрахувань з неї за кожною особою окремо та при віднесенні витрат на
рахунки, субрахунки.
Облік праці та заробітної плати має бути організований таким чином,
щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, повному використанню
робочого часу, а також правильному обчисленню чисельності працівників
для обліку заробітної плати з метою оподаткування. Для цього на
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підприємстві мають бути чітко розподілені функції обліку між
відділами [2].
На сьогоднішній день дуже широко використовуються засоби
обчислювальної техніки – це призвело до появи нових прийомів та методів
організації обліку. Відмінною їх особливістю є можливість складання в
автоматичному режимі, узагальнюючих облікову інформацію в розрізах,
необхідних для управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської
звітності. Можливість більш надійної обробки зумовлена тим, що
комп‘ютерний спосіб обробки облікової інформації вимагає формального та
чіткого опису облікових процедур у вигляді алгоритмів, що впорядковує
порядок виконання обов‘язків працівниками обліку [3].
Одним із напрямів удосконалення системи ведення бухгалтерського
обліку є зменшення кількості документації завдяки впровадженню
багатоденних і накопичувальних документів, використання типових
міжвідомчих форм, пристосованих до використання обчислювальної техніки.
Узагальнюючи вищесказане можна зробити висновок, що заробітна
плата повинна залежати безпосередньо від результатів праці й у той же час
впливати на його показники, стимулювати розвиток виробництва,
ефективність роботи, підвищення кількісних і якісних результатів праці.
Автоматизація обліку розрахунків по оплаті праці дозволить вирішити
проблему не тільки удосконалення форми бухгалтерського обліку на
сільськогосподарських підприємствах, а й своєчасності погашення боргів.
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ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ
ОБЛІКУ
Оцінка є одним з важливих методів бухгалтерського обліку. Даний
метод бухгалтерського обліку допомагає визначити не лише вартість активів
підприємства, але й виявити його потенційні можливості та перспективи
39

економічного розвитку. На державному рівні порядок проведення вартісної
оцінки активів регулюється за допомогою Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
національних стандартів оцінки. Оцінка вважається однією з ключових
проблем бухгалтерського обліку. Якщо говорити про нематеріальні активи,
то «проблемність» оцінки зростає в декілька разів, тому що поряд з вибором
методу оцінки виникають додаткові труднощі, які пов‘язані з ідентифікацією
витрат, що формують первісну вартість нематеріальних активів, та
відсутністю абсолютно ідентичних активів на ринку.
У науковій літературі питання вибору методів оцінки нематеріальних
активів висвітлювалися багатьма вченими як вітчизняними, так і
зарубіжними: Ф.Ф. Бутинцем, А. Бутнік-Сіверським, С.Ф. Головим,
Н.М. Малюгою, Г.В. Нашкерською, М.С. Пушкарем, Г. Уманців, Р. Рейлі,
Я.В. Соколовим, Джеймсом Р. Хітчнером та іншими. Однак, через ряд
об‘єктивних причин багато проблемних питань, пов‘язаних з оцінкою
нематеріальних активів залишаються невирішеними.
Через складність та неоднозначність категорії «нематеріальні активи»
існує й безліч підходів до їх оцінки. Найпоширенішими серед них є
витратний, доходний та порівняльний [1, с. 156].
Під час здійснення оцінки нематеріальних активів за витратним
підходом розраховується вартість витрат, що були понесенні під час його
створення або необхідних для його відтворення чи заміщення.
Доходний підхід передбачає, що у процесі проведення оцінки
здійснюється розрахунок вартості нематеріального активу, при цьому
враховуючи майбутні вигоди, які можуть бути отримані при його
використанні. Особливістю даного підходу є те, що його можна
застосовувати у разі наявності достатнього обсягу достовірної інформації про
ціни на ринку об‘єктів, характеристики яких є подібними до характеристик
оцінюваного об‘єкту, та умови договорів щодо розпорядження майновими
правами на такі об‘єкти.
У разі застосування порівняльного підходу до оцінки нематеріальних
активів подібність об‘єктів визначається з урахуванням їх виду, сфери
застосування, економічних, функціональних та інших характеристик.
Сукупність елементів порівняння формується з факторів, які впливають на
вартість нематеріальних активів. До таких факторів, зокрема, належать
галузь або сфера, в якій може використовуватись об‘єкт нематеріальних
активів; функціональні, споживчі, економічні та інші характеристики такого
об‘єкта. В цілому зручність вживання того або іншого підходу залежить від
того, який саме нематеріальний актив оцінюється. Використання цих
підходів у відношенні до нематеріальних активів несе свою специфіку,
оскільки вони є доволі нестандартним об‘єктом для оцінки.
В залежності від способів отримання нематеріального активу
здійснюється й відповідна їх вартісна оцінка. Для вдосконалення оцінки
нематеріальних активів у бухгалтерському обліку та побудови
диференційованого підходу до їх оцінки запропоновано використовувати
40

чотирирівневу модель установлення справедливої вартості для окремих видів
нематеріальних активів (рис. 1).
У разі можливості виходу на ринок, на якому продаються аналогічні
нематеріальні активи й відомі ціни на них, то ціни, що встановлюються на
нематеріальні активи на такому ринку, є основою для визначення їх
справедливої вартості. З метою вдосконалення процедури застосування
ринкового підходу в практичній діяльності бухгалтерів нами запропоновано
таку послідовність дій під час проведення оціночних процедур:
1. Пошук аналогічного нематеріального активу.
2. Зіставлення оцінюваного й аналогічного нематеріальних активів на
основі встановленого набору критеріїв, закріпленого в Наказі про облікову
політику.
3. Установлення
ступеня
відповідності
критеріїв
зіставлення
оцінюваного й аналогічного нематеріальних активів.
4. Визначення діапазону допустимого відхилення вартості оцінюваного
й аналогічного нематеріальних активів.
5. Розрахунок вартості нематеріального активу.
1-й рівень. Пошук активного ринку з подібними нематеріальними
активами або аналогічних угод, що є передумовою для використання
ринкового підходу для оцінки нематеріальних активів.
2-й рівень. Пошук подібних нематеріальних активів у балансі
підприємства.

3-й рівень. Застосування найбільш доцільного методу до оцінки
нематеріального активу з доходного та витратного підходів із
застосуваннях вагових коефіцієнтів, які найбільше відповідають
економічній сутності активу.
4-й рівень. Застосування будь-якого можливого підходу до оцінки
нематеріального активу, який дозволяє забезпечити його достовірну
оцінку.

Рис. 1. Модель установлення справедливої вартості нематеріальних
активів
У відповідності з нормами П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
підприємства можуть використовувати два види оцінки вартості
нематеріального активу: по історичній собівартості і справедливій вартості
[3]. Здійснюючи оцінку за справедливою вартістю необхідно пам‘ятати про
чотири її основи, які включають історичну та поточну собівартість, вартість
реалізації (погашення) і теперішню вартість [2, с.27].
Історична собівартість передбачає, що активи відображають за сумою
сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або за справедливою вартістю
компенсації, виданої, щоб придбати їх на момент придбання.
41

При застосуванні поточної собівартості вартість нематеріальних активів
відображають за сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка була б
сплачена в разі придбання подібного нематеріального активу на поточний
момент.
Вартість реалізації передбачає, що нематеріальні активи відображаються
за сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яку можна було б отримати на
поточний момент шляхом продажу даного активу в процесі звичайної
реалізації.
Теперішня вартість означає, що активи відображаються за
дисконтованою вартістю майбутніх чистих надходжень грошових коштів,
що, як очікується, має генерувати стаття в нормальному ході діяльності
підприємства.
Таким чином, оцінка нематеріальних активів дійсно є важливою
складовою ефективного функціонування господарюючого суб‘єкта.
Проаналізувавши різні підходи до оцінки нематеріальних активів, можна
вказати, що оцінка нематеріальних активів повинна забезпечувати достовірне
уявлення інформації про майновий і фінансовий стан підприємства в його
бухгалтерській звітності.
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УПРАВЛІНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО
КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах кризових явищ в економіці сучасне підприємство потребує
нових більш ефективних та раціональних форм і методів з організації
бухгалтерського обліку, щодо підтримки прийняття результативних
управлінських рішень. Система бухгалтерської інформації в процесі
управління повинна забезпечувати досягнення поставлених цілей шляхом
здійснення контролю та регулювання за діяльністю усіх структурних
підрозділів господарюючого суб‘єкту. У зв‘язку з цим, управлінський вплив
в ієрархічній структурі суб‘єктів господарювання у кожному конкретному
випадку повинен бути адресним, тобто спрямовуватися саме на ту людину,
що відповідає за певний процес і від якої залежить його ефективність. Тому
дослідження центрів відповідальності в обліковому процесі діяльності
сучасних підприємств є актуальним.
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Вагомий внесок у дослідження питань методології обліку за центрами
відповідальності в інформаційній системі зробили вітчизняні вчені Карпенко
О.В., Белебеха І.О., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Гуцайлюк З.В.,
Кужельний М.В., Нападовська Л.В., Лінник В.Г., Сопко В.В., Янчева Л.М. та
інші. Без сумніву їх дослідження носять ґрунтовний характер, однак деякі
питання в сучасних умовах поки що залишаються відкритими і потребують
актуалізації в даному напрямку.
Метою роботи є розробка практичних рекомендацій впровадження
обліку за центрами відповідальності з метою покращення фінансових
результатів діяльності господарюючих суб‘єктів.
Внутрішньогосподарський облік в інформаційній системі ринкових
структур господарювання повинен фіксувати дані: про досягнення
конкретних цілей не тільки керівниками (менеджерами) різних рівнів
управління, але й працівниками кожного структурного підрозділу; про
індивідуальні і загальні результати діяльності; спожиті та зекономлені
ресурси тощо. Облікові дані повинні бути підставою, як для мотивації, так і
винагороди працівників, які повинні відчувати відповідальність і бути
впевненими, що їх досягнення не залишаться непоміченими керівництвом.
Така система обліку характеризується:

персоналізацією облікових документів та визначенням меж
відповідальності за конкретні статті витрат та надходжень;

визначенням конкретних статей, що контролюються. Керуючий
повинен відповідати лише за ті статті витрат і надходжень, які він може
контролювати;

керівник центру відповідальності повинен не лише надавати
звітність за фактичними витратами і результатами, а й складати кошториси
на майбутній період. [5]
За цих умов, децентралізація повноважень та відповідальності дозволить
забезпечити відображення, накопичення, оперативний аналіз, контроль та
подання інформації про витрати та результати, а також передбачити
виокремлення і оцінку результатів діяльності бюджетних центрів, тобто
центрів відповідальності.
Відмітимо, що дана методика може бути
використана не тільки як внутрішній інструмент контролю, але й як підстава
для оцінки діяльності підприємства в цілому. Ця думка знаходить
підтвердження в працях проф. Я.І. Соколова, який вважає, що ―центри
відповідальності – це певне вчення, нове психологічне трактування обліку,
спрямоване на наукову організацію поведінки адміністратора. Його завдання
– не стільки контроль, скільки допомога адміністраторам в організації
самоконтролю
‖. Ми погоджуємося з цією думкою, тому що в сфері
існуючих соціально економічних відносин облік за центрами
відповідальності
являє
ключовий
елемент
з
організації
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, в якому поєднуються
облікові, контрольні, мотиваційні та інформаційно-аналітичні функції.
По кожному центру витрат відповідальність відповідних керівників або
виконавців встановлюється тільки за контрольованим ними видатках. При
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встановленні контрольованих витрат часто виникають проблеми, оскільки
багато витрати можуть контролюватися частково. [6]
При віднесенні витрат до контрольованих і неконтрольованих необхідно
враховувати рівень управління і час здійснення видатків. Сутність впливу
рівня управління полягає в тому, що одні й ті ж витрати можуть бути
неконтрольованими на одному рівні і контрольованими на іншому.
Наприклад, заробітна плата начальника цеху є неконтрольованою статтею
витрат на рівні цеху, але вона є контрольованою на рівні керівника
організації, який стверджує штатний розклад.
Фактор часу також впливає на контрольованість окремих витрат.
Наприклад, сума орендної плати за будь-які активи протягом терміну дії
договору на оренду є неконтрольованою. Однак у перспективі сума орендної
плати може бути змінено або може бути прийнято рішення про придбання у
власність відповідних активів.
Після вибору центрів відповідальності по кожному з них складають
кошторис витрат, включаючи в них тільки ті витрати, які безпосередньо
контролюються виконавцем або іншим відповідальним за витрати. Для
організації контролю витрат по кожному центру важливе значення має облік
фактичних витрат по кожному центру. Для цього на кожен центр витрат, як
правило, відкривають окремий аналітичний рахунок з обліку витрат на
виробництво, кожному центру присвоюють певний номер (шифр витрат).
Прямі витрати враховують за центрами витрат на підставі первинних
документів, в яких проставляють шифри витрат. Непрямі витрати за
центрами діляться на два види: безпосередньо відносяться до даного центру
витрат; що розподіляються з інших центрів витрат.
Керівникам організацій для вироблення і прийняття управлінських
рішень необхідна як загальна інформація з організації в цілому, так і
деталізована, за внутрішніми сегментами діяльності - центрам
відповідальності. Маючи відомості про собівартість продукції, неможливо
точно визначити, як розподіляються витрати між окремими виробничими
ділянками (центрами відповідальності). Це завдання можна вирішити, якщо
встановити зв'язок витрат і доходів з діями осіб, відповідальних за
витрачання ресурсів. Такий підхід в управлінському обліку названий
урахуванням витрат за центрами відповідальності.
Концепція обліку витрат за центрами відповідальності дозволяє
кількісно зіставляти і оцінювати внесок різних підрозділів у зміну кінцевих
фінансових результатів підприємства.
Центри відповідальності можуть функціонувати у вигляді: центрів
доходів, центрів витрат, центрів прибутку або центрів інвестицій.
Необхідність виділення центрів відповідальності пояснюється, перш за все,
призначенням відповідальної особи, на яку покладаються функції виконавця
та контролю за результатами діяльності по підрозділах [3, с. 12].
З метою раціональної організації внутрішньогосподарського обліку за
центрами відповідальності професори Б. Нідлз і С. Кроссон розширюють
класифікацію центрів відповідальності, шляхом відокремлення центрів
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прямих витрат і частково регульованих непрямих витрат, які відрізняються за
своїм функціональним призначенням:
Ғ центри витрат, де менеджери відповідають за контрольовані витрати,
які можна однозначно пов‘язати з конкретним продуктом чи послугою;
Ғ центри частково регульованих витрат, де менеджери відповідають за
контрольовані витрати, які прямо не відносяться на конкретний продукт чи
послугу;
Ғ центри дохідів, де менеджери відповідають в основному за доходи і
від них вимагається здатність генерувати грошові надходження;
Ғ центри прибутку, де менеджери відповідають одночасно за доходи,
витрати і результати операційної діяльності;
Ғ центри інвестицій, де менеджери відповідають за отримання
прибутку і приймають рішення про використання ресурсів.[7]
Ділення виробничої організації на центри відповідальності залежить від
галузевих особливостей діяльності організації, особливостей технології та
організації виробничих процесів, методів управління виробництвом, складу
виробленої продукції або виконуваних робіт (послуг, послуг), рівня технічної
оснащеності виробництва і забезпеченості кваліфікованим кадровим
персоналом економістів, бухгалтерів, менеджерів і інших факторів.
Організація контролю та аналізу за центрами відповідальності
спрямована на виявлення відхилень між плановими та фактичними
показниками по кожному центру, фіксування відхилення у внутрішній
управлінській звітності з організацією наступного аналізу причин
виникнення відхилень [4].
В основу визначення відповідальності за
центрами можливо виділення, як основного принципу контрольованості
(контролю), згідно з яким керівники кожного центру відповідають тільки за
витрати та дохіди, що контролюються персоналом даного структурного
підрозділу. Серед основних принципів з організації обліку за центрами
відповідальності в ході вивчення економічної літератури виділено наступні:
– чітке відокремлення усіх можливих центрів відповідальності, на базі
організаційної структури господарюючого суб‘єкту, при збалансованому
делегуванні повноважень та відповідальності менеджерів Ғ це посадові
інструкції, положення про підрозділи;
– забезпечення розробки показників щодо відповідальності менеджерів
Ғ це персоніфікована розробка кошторисів та бюджетів;
– правильне та своєчасне визначення результатів діяльності;
– створення чітко діючої системи внутрішньої звітності;
аналіз відхилень в процесі їх виникнення, тобто виявлення їх причин
та винуватців.
Угрупування витрат за центрами відповідальності на рахунках
управлінського обліку вимагає виділення окремої групи рахунків. Для
відображення витрат за центрами відповідальності дані рахунки повинні
мати також аналітичну деталізацію не тільки по центрам відповідальності, а
й за статтями нормативних витрат, що змушує виділяти відповідні
рахунки.
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Облікове угруповання витрат по підрозділах повинне здійснюватися
шляхом застосування принципу подвійного запису на взаємопов'язаних
рахунках, а побудова робочого плану рахунків в частині обліку діяльності
центрів відповідальності має підкорятися принципам, що вимагає
розмежування відповідальності за результати діяльності між суб'єктами
внутрішньовиробничих взаємовідносин. [7]
Облік за центрами відповідальності, будучи елементом системи
управління, спрямований на досягнення підвищення ефективності управління
підрозділами організації на основі врахування відповідальності за результати
і, як наслідок, посилення мотивації менеджерів і працівників цих центрів.
Синтетичний і аналітичний облік витрат на рівні центрів
відповідальності доцільно організовувати безпосередньо в підрозділах, що
викличе необхідність передачі частини функцій центральної бухгалтерії в
дані підрозділи.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в центрах
відповідальності несе керівник підрозділу.
В підрозділах облік витрат на виробництво ведуть на відповідному
субрахунку рахунків «Виробничі запаси» та «Виробництво» (кожному
центру відповідальності відкривається окремий субрахунок) відповідно до
обраної методикою обліку витрат. Витрати на управління збираються на
рахунку "Загальногосподарські витрати" для подальшого розподілу по
об'єктах обліку, організації та обслуговування підрозділу. [5]
Рахунок "Загальногосподарські витрати" в підрозділах не відкривається.
Витрати підрозділів, пов'язані з реалізацією їх продукції, формуються у
фінансовому розрахунковому центрі в розмірі встановленого відсотка до
обсягу реалізації кожним підрозділом. Цей відсоток визначається на початку
року відповідно до кошторису пропонованих витрат по реалізації продукції.
Фінансовий результат від виробництва продукції в підрозділах доцільно
визначати на рахунку "Внутрішньогосподарські розрахунки". Виручка,
отримана від реалізації, зараховується на субрахунок розрахункового
рахунку підрозділу. Рахунок "Внутрішньогосподарські розрахунки"
пропонується використовувати як сопоставляющий для визначення
фінансових результатів підрозділів. Рахунок "Розрахунки між центрами
відповідальності" з субрахунками для кожного підрозділу використовується
у фінансово-розрахунковому центрі. Фінансовий результат діяльності центрів
відповідальності можна формувати, ввівши додатково синтетичний рахунок
"Потенційні прибутки і збитки". Надалі з метою контролю та аналізу
діяльності центру відповідальності інформація, відображена на цьому
рахунку, може бути порівняна з фінансовим результатом, який формується в
рамках фінансового обліку на рахунку "Прибутки і збитки".
За дебетом рахунка "Внутрішньогосподарські розрахунки" відбивається
реалізована продукція за фактичною собівартістю, а на кредиті - та ж
продукція за відпускними (договірними, трансфертними) цінами. Для
виявлення фінансового результату від реалізації продукції порівнюють повну
собівартість реалізованої продукції з її вартістю за відпускними
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внутрішньогосподарським цінами. Рахунок "Внутрішньогосподарські
розрахунки" ведеться в підрозділах, що передають свою продукцію на
загальногосподарський склад. У фінансово-розрахунковому центрі для
розрахунків з підрозділами доцільно виділити рахунок "Розрахунки між
центрами відповідальності".
Облік витрат за центрами відповідальності дозволить оцінити внесок
кожного центру у формування прибутку всієї організації і проконтролювати
відхилення по кожному виділеному центру відповідальності, а все це в
кінцевому рахунку підвищить ефективність діяльності організації.
Інформація про обсяг виробництва, як і по витратах, повинна бути
представлена у вигляді відхилень. Величина відхилень, на які необхідно
реагувати керівникові центру відповідальності, повинна встановлюватися
диференційовано. Відхилення, що перевищують + 1%, повинні бути прийняті
до уваги керівником центру відповідальності, а коли відхилення дорівнює +
3%, сповіщають керівника організації.
Однією з проблем, що виникають у зв'язку з організацією обліку за
центрами відповідальності, є зміна в системі зведеного обліку витрат на
виробництво і калькулювання собівартості. [3] Можливі два підходи до її
вирішення: не пов'язувати облік витрат за центрами відповідальності з
системою калькулювання, тобто розглядати такий облік як паралельний,
додатковий, або шукати можливості поєднання обліку за центрами
відповідальності з калькуляцією собівартості продукції. Цей варіант
простіше для реалізації, але таїть в собі небезпеку втрати системності,
відсутність ув'язки даних виробничого обліку між собою, допущення різних
підсумків в групуванні витрат за місцями формування та об'єктам
калькулювання за один і той же період.
Другий варіант видається більш прийнятним, і суттєва зміна системи
калькулювання полягає в тому, що віднесення непрямих витрат на види
готової продукції здійснюється не шляхом їх розподілу, пропорційно
обраним базам, а в залежності від ступеня участі центрів відповідальності у
виробництві даної продукції. Це більш складно, так як потрібно враховувати
внутрішньогосподарський оборот (взаімооказиваемость робіт і послуг), але із
застосуванням трансфертних цін ця труднощі відпадає. [8]
Операції розрахунків між центрами відповідальності можна представити
таблицею 1.
Таблиця 1
Розрахунки між центрами відповідальності та відображення операцій на
рахунках бухгалтерського обліку
ғ Зміст господарської операції
1. Куплені матеріальні цінності
(роботи, послуги) у іншого
центру відповідальності
2. Списані матеріальні цінності,
вартість робіт, послуг на
витрати центру
відповідальності

Кореспонденція рахунків
дебет
кредит
Основні засоби Розрахунки між
; виробництво
центрами
відповідальності
Виробничі
Основні засоби ;
запаси
Виробництво
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Підстава
документ
Чекинакладні
Документи
з обліку
витрат

3. Оплата вартості куплених
матеріальних цінностей, робіт і
послуг з субрахунку даного
центру відповідальності
4. Відпущені (реалізовані)
матеріальні цінності іншим
центрам відповідальності
5. Зарахування вартості проданих
матеріальних цінностей на
субрахунок даного центру
відповідальності
6. Виявлено фінансовий результат
центру відповідальності

Розрахунки між Центр
центрами
відповідальності
відповідальності

Авізо

Розрахунки між Основні засоби
центрами
відповідальності
Центр
Розрахунки між
відповідальності центрами
відповідальності

Чекинакладні

Розрахунки між Потенційні
центрами
прибутки і
відповідальності збитки

Розрахунок
бухгалтерії,
довідка
бухгалтерії

Авізо

Для процедури контролю діяльності сегментів організації необхідно
вдосконалити саму процедуру обліку в наступних пріоритетних напрямках:
1) вдосконалення первинного обліку витрат в центрах відповідальності;
2) вдосконалення форм звітності центрів відповідальності.
Первинний облік являє собою початкову стадію системного сприйняття і
реєстрації окремих операцій, що характеризують господарські процеси і
явища, що відбуваються на підприємстві.
Первинна документація є первісним базовим джерелом інформації про
витрати на виробництво продукції. Від того, наскільки повно і достовірно
сформульована інформація в первинних документах, залежатиме склад
інформаційної бази для прийняття управлінських рішень. Всі документи
містять вичерпний перелік реквізитів, встановлених Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1] і Положенням
ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Україні, і є
єдиною і типовою документацією для всіх видів обліку. Тому немає
необхідності вводити спеціальну первинну документацію. Важливо її
пристосувати до вимог управлінського обліку та контролю, так як в системі
управлінського обліку інформація про витрати повинна формуватися в іншій
якості.
В першу чергу облік витрат за центрами відповідальності передбачає
формування якісної та кількісної інформації про витрати з метою контролю
та аналізу відхилень, внаслідок чого всі первинні документи, що складаються
в центрах відповідальності, повинні містити інформацію про фактичні та
нормативних витратах, що дозволить визначати відхилення фактичних даних
від нормативних і використовувати ці показники в подальшому для
регулювання і оперативного управління собівартістю.
При проведенні оперативного аналізу відхилень фактичних витрат від
нормативних та оцінки результатів діяльності центрів відповідальності
важливо виділити контрольовані та неконтрольовані відхилення. Тому
вдосконалення форм первинних документів є необхідним етапом при
розробці та впровадженні системи управлінського обліку за центрами
відповідальності. [6]
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Ще одним пріоритетним напрямком удосконалення обліку за центрами
відповідальності є вдосконалення форм звітності центрів відповідальності.
Таким чином, для того щоб організувати облік витрат за центрами
відповідальності, необхідна розробка системи внутрішньогосподарської
сегментарной звітності, яка забезпечить керівництво підрозділів,
бухгалтерську службу і адміністрацію господарства інформацією для
поточного контролю та аналізу діяльності підрозділів.
При організації обліку за центрами відповідальності отримана продукція
оцінюється за внутрішньогосподарськими (трансфертними) цінами, тому
важливе значення має розробка методології трансфертного ціноутворення як
інструменту оцінки діяльності центрів відповідальності. Використання
трансфертних цін у даному випадку створює передумови для визначення
внеску кожного підрозділу в результат діяльності організації в цілому і
сприяє виникненню зацікавленості і в той же час відповідальності
працівників підрозділів в результатах виробництва.
При використанні методики обліку за центрами відповідальності із
застосуванням трансфертного ціноутворення виникає проблема розробки
методики розрахунку трансфертних цін.
В даний час одні автори пропонують використовувати як трансфертної
ціни показник змінної собівартості, інші відзначають, що в якості
трансфертної ціни необхідно використовувати повну або виробничу
собівартість, треті пропонують використовувати в якості бази ринкові ціни.
Проблема в даному випадку полягає у встановленні найбільш справедливої
ціни, на підставі якої буде складатися звітність, показники якої будуть
найбільш реально відображати результати діяльності кожного первинного
підрозділу підприємства.
Великі розміри підприємств, компаній, фінансово-промислових груп, їх
багатогалузевий характер створюють значні перешкоди на шляху їх
подальшого розвитку внаслідок різкого зростання потоків оперативної
інформації та потоку адміністративних рішень. Одним із шляхів подолання
цих перешкод є перехід до децентралізованої системи управління, що дає
змогу розподілити повноваження щодо прийняття рішень між різними
рівнями управління, а також відповідальність стосовно планування та
контролю доходів і витрат. Головна відмінна риса децентралізації - свобода
прийняття рішень. [4]
Завдання керівника великого підприємства полягає в тому, щоб
визначити стратегічний напрям, заручитись підтримкою підлеглих, дати їм
засоби та повноваження і залишити у спокої. Тому децентралізація - це,
насамперед, відносини між керівниками різного рівня в системі управління
підприємством. Це якісно новий тип управління, спрямований на
максимізацію прибутків.
Отже, ефективна організація нормативного обліку за центрами
відповідальності на сучасних підприємствах може бути досягнута за
допомогою консолідації та впровадження в їх діяльність наступних
компонентів: у плануванні Ғ розробки номенклатури цінника на основну
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сировину та напівфабрикати, послуги допоміжних виробництв; введення
визначених форм бюджетів, нормативної документації за їх складанням,
номенклатури відхилень від норм витрат сировини і заробітної плати
працівників виробництва тощо; в організації виробництва – вживання заходів
щодо забезпечення підрозділів ваговимірювальними приладами і
лічильниками; визначення термінів проведення інвентаризації; впровадження
спеціальної системи первинної документації для оформлення відхилень від
норм; у постачанні – впровадження суворого лімітування товарноматеріальних ресурсів; підвищенням рівня забезпечення комори
ваговимірювальними приладами тощо.
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА У
ТВАРИННИЦТВІ ТА РОСЛИННИЦТВІ
На сьогодні, кожне підприємство, на перше місце ставить саме результат
своєї діяльності - прибуток чи збиток. Лише за даними фінансового обліку
можливо достовірно оцінити результат діяльності підприємства. Саме від
повноти та достовірності отриманої керівництвом інформації залежить
прийняття їх рішень. Тому керівництво підприємства висуває жорсткі вимоги
щодо якості організації та ведення обліку фінансових результатів та витрат,
що впливають на їх зміни.
Метою дослідження є розгляд та обґрунтування особливостей
формування витрат виробництва, що притаманні сільськогосподарським
підприємствам.
Витрати виробництва в сільському господарстві включають витрати
живої і уречевленої праці, що є витратами засобів та предметів праці. Перші
проявляються у вигляді конкретної праці в різних галузях сільського
господарства, другі - це витрачені насіння, корми й інші види запасів.
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Вартість використаних предметів праці повністю переноситься на продукцію
виробництва. Витрати засобів праці визначаються в частині амортизації
основних засобів у процесі виробництва.
Основні засади класифікації витрат відповідно до законодавства України
розкриті в П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» та П(С)БО 16
«Витрати» і передбачають їх групування відповідно до видів діяльності, за
якими були здійснені витрати [2].
Особливістю сільськогосподарських підприємств є використання
індивідуального переліку статей витрат, що пропонуються Методичними
рекомендаціями, які кожне господарство має право встановлювати
самостійно та відсутність поділу загальновиробничих витрат на постійні та
змінні. Крім того, в сільському господарстві існує правило: кількість
отриманої продукції не прямо залежить від кількості використаної сировини,
тому змінні витрати діляться на пропорційні, величина яких визначається
обсягом одержаної продукції, та непропорційні, величина яких залежить від
обсягу виконаних робіт чи поголів‘я тварин.
Дослідження
групування
витрат
на
сільськогосподарських
підприємствах вказує на відсутність чіткого поділу витрат на прямі та
непрямі. І зовсім не проводиться дослідження поведінки витрат.
Відповідно до вимог управлінського обліку для виділення окремих груп
витрат в сільськогосподарських підприємствах потрібно враховувати значні
особливості виробничих процесів зокрема [1]: нерівномірність проведення
витрат протягом звітного періоду; можливість отримання інформації про
фактичну собівартість продукції лише один раз в кінці року, коли будуть
зібрані понесені за весь виробничий період витрати та розподілені між усіма
видами виробленої продукції; витрачання на годівлю тварин корму власного
виробництва та зеленого корму, який у літній період значно дешевший;
застосування відповідних систем стимулювання працівників.
Сезонний характер виробництва сільськогосподарської продукції
зумовлює те, що час проведення затрат не збігається з часом надходження
виручки від реалізації продукції, він може відбуватися протягом різних
звітних періодів (фінансових років). Тому не можливо повною мірою
забезпечувати своєчасний контроль за використанням ресурсів, запобігати
негативним факторам в діяльності підприємства, формувати цілісну і
достовірну інформацію, необхідну для оперативного управління та для
використання фінансовими, податковими, статистичними органами і
банківськими установами.
Суттєвою специфікою при формуванні витрат у сільському господарстві
є його самовідтворювання. Значна частина виробленої продукції не
реалізується, а залишається в господарстві з метою відтворення молодняка
худоби, насіння, добрив, кормів тощо. Тому зазначена частина виробленої
продукції не входить до складу товарної продукції і не набуває грошової
форми, оскільки є внутрішньогосподарським оборотом, який у загальному
обсязі сільськогосподарського виробництва складає істотну частку [3].
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Для аграрного виробництва ефективність формування виробничих
витрат має свої особливості. Так не завжди ціна на продукцію перевищує
виробничі витрати аграрних підприємств, тому необхідне втручання
держави, спрямоване на підтримку аграрного виробника. Наприклад,
соціальне забезпечення та субсидії, дотації для покриття різниці між
закупівельною та продажною цінами, програми, спрямовані на підвищення
попиту на продукцію і гарантування цін на неї тощо.
Собівартість - один з найважливіших показників господарської
діяльності аграрних підприємств, оскільки показує, у що саме обходиться
господарству виробництво відповідного виду продукції і наскільки
економічно вигідним воно є в конкретних природноекономічних умовах
господарювання (рис.1).
В повну собівартість
включають виробничу
собівартість і витрати
підприємства на реалізацію

За економічним змістом і
видами витрат, що
включаються у собівартість
продукції, розрізняють:

Виробничу собівартість
формують витрати пов‘язані
з виробництвом і доробкою
продукції, її
транспортування до франкомісця зберігання

Рис. 1. Склад собівартості продукції
Із зниженням собівартості зростає цінова конкурентоспроможність
продукції, а отже, і зміцнюються позиції підприємства на товарному ринку.
Індивідуальна собівартість характеризує витрати конкретного
підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Галузева собівартість
відображає середні у галузі витрати на виробництво і реалізацію продукції.
В сільськогосподарському виробництві використовуються такі методи
визначення собівартості одиниці продукції:
1. Пряме віднесення витрат на відповідні види продукції
2. Вилучення із загальної суми витрат побічної продукції, вираженої у
грошовій формі
3. Розподіл витрат між видами продукції пропорційно кількісному
значенню однієї з головних ознак, спільної для всіх видів одержаної
продукції
4. Коефіцієнтний метод
5. Пропорційний метод
Об'єктами розрахунку собівартості в рослинництві є різні види
продукції, які одержують від кожної сільськогосподарської культури. Крім
того, визначають собівартість незавершеного виробництва, що складається із
собівартості сільськогосподарських робіт і вартості спожитих ресурсів для
виробництва продукції рослинництва, які виконані (понесені) в поточному
році під урожай майбутнього року.
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Таблиця 1
Типова кореспонденція рахунків з обліку рослинництва
ғ
1

2

3

4

Зміст господарських операцій
Витрачено насіння на посів:

Дебет

Кредит

ярих зернових колосових;

231.я

208

цукрового буряка.

231.6

208

Списується пальне і мастила, витраченні
тракторами,
с/г машинами та вантажними автомобілями на
роботах:
з вирощування ярих культур;

231.я

203

з вирощування цукрового буряку;

231.Ц

203

з оранки землі;

231.0

203

з перевезення вантажів вантажними
автомобілями.
Нарахована заробітна плата трактористаммашиністам
за роботи на посіві, з догляду і збирання:

231.в

203

- ярих зернових колосових культур;

231.я

661

- цукрового буряку;

231.Ц

661

- оранку землі під врожай наступного року;

231.0

661

- на кінно-ручних роботах з догляду за
посівами та
збиранням цукрового буряку.

231.кр

661

Списанні мінеральні добрива, використанні
для підживлення:
ярих зернових;

231.я

208

цукрового буряку.

231.Ц

208

Об'єктами визначення собівартості в тваринництві є основні види
продукції. Зокрема, в скотарстві визначають собівартість молока, приплоду,
приросту живої маси молодняка всіх вікових груп і дорослої худоби на
відгодівлі, а також їх живої маси; у птахівництві - яєць, приросту живої маси
і живої маси за відповідними віковими групами кожного виду птиць; в
рибництві - собівартість мальків, риби однорічного віку і товарної риби.
Керування витратами на основі норм запобігає непотрібним втратам,
підвищує ефективність виробництва, поліпшує політику закупівель, вимірює
витрату виробничих ресурсів і націлює на їхнє ефективне використання в
майбутньому.
Наступним кроком після формування витрат є їх облік і контроль.
Виділяють такі його стадії:
1. Визначення об'єктів обліку та контролю і встановлення стандартів.
2. Забезпечення зв'язку обліку і контролю витрат з іншими системами
діяльності підприємства.
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3. Встановлення процедур для моніторингу фактичних витрат.
4. Порівняння фактичних витрат зі стандартами.
5. Аналіз відхилень фактичних витрат від установлених стандартів.
Витрати були і залишаються важливою економічною категорією, яка
характеризує ефективність використання ресурсів і визначає
рентабельність діяльності суб‘єктів господарювання. У сучасних умовах
господарювання формуються різні види витрат виробництва, кожен з яких
дає певну інформацію про ефективність сільськогосподарського
виробництва. Формування витрат в сільськогосподарських підприємствах та
контроль за їх здійсненням має вагоме значення в умовах ринкових відносин.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ
Для реалізації принципів екологічного захисту природного середовища в
Україні необхідно створити достатній обсяг джерел відновлення природних
ресурсів на державному та місцевому рівнях. На сьогодні внаслідок
складеної екологічної ситуації, що склалась в Україні, доцільним є посилення
мір екологічного регулювання в країні, в тому числі за допомогою
використання на практиці екологічного оподаткування.
Підприємство багатьох галузей економіки України створюють високий
ступінь ризику виникнення надзвичайних ситуацій і аварій, які можуть
призвести до тяжких соціальних і економічних наслідків. Найбільш
ефективним у стримуванні негативних тенденцій екологічної безпеки
54

виробництва є застосування таких фінансових інструментів, як екологічні
збори і платежі.
Вагомий внесок дослідження питань особливостей оподаткування
екологічного податку зробили Глубіцька Т. В., Каразін В. Н., Веклич О. О.,
Білявський Г. О. та багато інших. Без сумніву їх дослідження носять
ґрунтовний характер, однак деякі питання в сучасних умовах поки що
залишаються відкритими і потребують актуалізації в даному напрямку.
Метою даної роботи є розкриття актуальних питань екологізації
податкової системи з метою подальшого удосконалення екологічного
податку.
«Екологізація» податкової системи перебуває в розвитку, про що
свідчать 2 тенденції у практиці застосування екологічних податків у
розвинутих країнах. Першим, традиційним підходом для організації
екологічного оподаткування є формування у підсистемі оподаткування
юридичних осіб блоку екологічних зборів і платежів стимулюючого або
стримуючого характеру, тобто таких, які не мають чітко вираженої
фіксальної функції. Багатоканальна система оподаткування характерна
значною кількістю податків і зборів, є ефективнішою, ніж одно канальна у
вигляді єдиного податку, а використання широкої бази оподаткування і
диференційованих податкових ставок чинить поміркований тиск на
підприємствах. Друга тенденція, наприклад у Нідерландах і Франції,
проявляється у скасуванні більшості платежів, призначених для цільового
природоохоронного фінансування. Замість системи екологічних зборів і
платежів вводяться екологічні податки, що сплачуються у загальний
держбюджет, виконуючи при цьому суто фіскальні функції. Тобто,
проходить процес поступового перетворення цільових екологічних платежів
у податки , основною функцією є фіскальна, шляхом об‘єднання низки зборів
і платежів у «єдиний податок на види діяльності, які викликають
забруднення навколишнього середовища». Тенденції розвитку екологічного
оподаткування у розвинутих країнах спрямовані у бік посилення його
фіскальних властивостей з метою централізації фінансових ресурсів для
проведення загальнодержавних екологічних програм і, меншою мірою, на
активізацію їх стимулюючої функції на мікрорівні.
Основними тенденціями екологічного оподаткування в Україні мають
стати такі, які здатні переорієнтувати дію фіскальних інструментів з
обслуговування
процесу
«відкуплення»
підприємств-забруднювачів
навколишнього середовища шляхом перерозподілу досягнутої ними
економії, отриманої за рахунок зниження або відсутності витрат на
підвищення екологічно безпечного виробництва, на «зароблення» стимулів у
вигляді певної вигоди промисловим виробництвом, яке здатне випускати
екологічно чисту продукцію.
Таким напрямами:
а) подальше посилення стимулюючої функції екологічних зборів і
платежів;
б) поєднання стимулюючого характеру екологічних зборів та платежів з
іншими фінансовими методами забезпечення заходів з підвищення
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екологічної безпеки виробництва, такими, зокрема, як: податкові пільги,
надання екологічних позик, екологічне страхування, застосування штрафних
санкцій за порушення чинного екологічного законодавства та інші.
Вітчизняна практика податкового стимулювання підприємств та
екологічного стимулювання, на жаль, не набуває належного розвитку, хоча й
відповідні положення задекларовані чинним законодавством.
Незважаючи на наявність двох тенденцій у податкових системах у
розвинених країн, для України найбільш прийнятим є застосування
багатоканальної підсистеми екологічних податків, яка чинить поміркований
податковий тиск на підприємства. Світовий досвід показує, що при вирішенф
питань щодо удосконалення природокористування прогресивною формою
регулювання може бути єдина система оподаткування і платежів. В йьому
питанні необхідно провести податкову реформу, суть якої полягає у
поступовому переході від існуючого штрафування до прямого природо
ресурсного оподаткування. До того ж перспективним є застосування системи
податкових пільг та податкових норм, яка існує в різних країнах світу
стосовно стимулювання випуску екологічно чистої, безпечної продукції.
Щодо виробництва екологічно небезпечної продукції і товарів, то на них
також можуть бути встановлені податкові обмеження. Ставки екологічного
податку встановлюються в залежності від класу небезпечності та гранично
допустимої концентрації забруднюючих речовин, орієнтовно безпечного
рівня впливу сполук, рівня небезпечності відходів та їх категорій.
Ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні
об‘єкти стаціонарними джерелами забруднення встановлюється як фіксовані
суми в гривнях за одиницю бази оподаткування (одну тону забруднюючих
речовин, що надходять у водні об‘єкти від водокористувача). Величина
ставки податку залежить від ступеня впливу даної забруднюючої речовини
на здоров‘я населення та компоненти навколишнього природного
середовища.
Досвід розвинутих країн показує, що активне застосування екологічного
податку сприяє зниженню загального рівня забруднення природного
середовища, а у перспективі – зниження витрат на контроль за забрудненням
і зростанням обсягів виробництва нової, екологічно чистої продукції, у такий
спосіб зміцнюючи конкурентоспроможність і економічні позиції виробника.
Економічна сутність збору за забруднення полягає в тому, що:
1) Забруднювач зобов‘язаний сплачувати економічні збитки від
негативного екологічного впливу на здоров‘я людей, с/г угіддя, водні, лісові
промисловості та інше;
2) Платежі за забруднення стала основою створення місцевих, обласних
і Державного фондів охорони навколишнього природного середовища.
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РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
Розрахунки з підзвітними особами мають місце практично на кожному
підприємстві, оскільки у процесі фінансово-господарської діяльності у
організацій виникає потреба використовувати готівку для розрахунків з
працівниками по відрядженнях, видачі їм коштів на представницькі цілі, для
купівлі за готівковий розрахунок товарів в інших організацій або у фізичних
осіб, для оплати виконаних робіт, надання послуг, а також на
інші господарсько-операційні цілі.
Як правило, в практичній діяльності будь-якого підприємства
розрахунки з підзвітними особами носять масовий характер і пов'язані з
багатьма іншими розділами обліку, наприклад, операціями по касі,
розрахунками з постачальниками та підрядниками, операціями по руху
матеріальних цінностей, що обумовлює високу трудомісткість і актуальність
обліку розрахунків з підзвітними особами.
Дослідження питань обліку розрахунків з підзвітними особами
здійснювали такі вітчизняні науковці як Г.В. Яцків, М.Д. Білик, М.Я.
Дем‘яненко, Г.Г. Кірейцев, М.Ф. Огійчук, В. Плаксієнко, В.В. Сопко та інші.
Підзвітні особи - це працівники даного підприємства, які отримали
грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом
(розпорядженням) керівника підприємства [1, с.223].
Підзвітними особами можуть бути лише працівники підприємства, яким
видаються аванси на здійснення витрат, зокрема: на відрядження, наукові
експедиції. Через підзвітних осіб може виплачуватися і заробітна плата, якщо
в підприємстві за штатним розписом не передбачена посада касира або якщо
через віддаленість структурних підрозділів платіжна відомість не може бути
повернута довіреною особою в касу центральної бухгалтерії протягом трьох
робочих днів, відведених на виплату зарплати готівкою.
На підприємстві повинен бути складений та затверджений наказом
керівника список осіб, які мають право одержувати гроші під звіт на
господарські потреби.
Готівка видається під звіт з каси підприємства з дозволу керівника та
головного бухгалтера лише на передбачені цілі та в межах сум, отриманих на
вказані потреби з поточного рахунку в установі банку, лише у разі
відсутності заборгованості підзвітної особи за раніше отримані аванси.
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Основними завданнями розрахунків з підзвітними особами є:
своєчасне, повне та достовірне відображення на рахунках
бухгалтерського обліку фактичних витрат на відрядження;
документальна обгрунтованість використання підзвітних сум;
контроль за економним і раціональним використанням грошових
коштів на господарсько-операційні потреби.
Розрахунки з підзвітними особами здійснюються в межах правового
поля, регламентованого Податковим кодексом України, Інструкцією ғ 59
"Про службові відрядження в межах України та за кордон", Наказом МФУ
"Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на
відрядження або під звіт ғ 1276, що набрав чинності з 25.01.2013р.,
Постановою "Про суми та склад витрат на відрядження державних
службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження
підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" від 02.02.2011 р.
ғ 98, П(С)БО ғ10 ―Дебіторська заборгованість‖, П(С)БО ғ15 ―Дохід‖ та
іншими нормативно-правовими актами [2, с. 334].
Оскільки облік розрахунків з підзвітними особами взаємодіє майже із
усіма господарськими операціями, тому важливим елементом раціональної
організації бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами є
правильне та своєчасне оформлення відповідних первинних документів.
Документування господарських операцій є важливим етапом
бухгалтерського обліку та являє собою організований процес спостереження,
вимірювання, записування даних про господарські операції в документах
типової форми або створених на підприємстві згідно з вимогами чинного
законодавства. Бухгалтерські документи є основним джерелом інформації, а
тому дані, відображені у них, повинні бути актуальними, повними та
неупередженими, але водночас, не слід перевантажувати документи
непотрібною інформацією. Від послідовного, ретельного заповнення всіх
реквізитів у первинних документах і облікових регістрах залежить
проведення облікових процедур.
Основні первинні документи, що застосовуються за операціями з
підзвітними особами такі:
− наказ про відрядження;
− посвідчення про відрядження з відмітками про вибуття (прибуття);
− касові ордери;
− звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт з
доданими виправдувальними документами (квитки, рахунки, чеки, квитанції
тощо) [3, с. 177].
Розрахунки з підзвітними особами відносяться до розрахунків
підприємства з поточної дебіторської заборгованості. Бухгалтерський облік
розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 37 «Розрахунки з
різними дебіторами» субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» .
Зазначений субрахунок володіє властивостями активного та пасивного
рахунку. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим,
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відображається у балансі розгорнуто: дебетове сальдо – в складі оборотних
активів, кредитове сальдо – в складі поточних зобов‘язань підприємства.
За дебетом рахунку 37 субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними
особами» відображаються суми, видані (переховані) під звіт, а також,
відшкодування перевитрат, тобто погашення кредиторської заборгованості.
Запис роблять на підставі видаткових касових ордерів, кредитуючи рахунок
30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти».
За кредитом субрахунку 372 відображаються списання підзвітних сум,
яке може відбуватися шляхом повернення грошей в касу, віднесення на
витрати виробництва, оприбуткування придбаних матеріальних цінностей.
Аналітичний облік здійснюється на основі затверджених звітів про
використання коштів, з доданими підтверджуючими первинними
документами.
Отже, раціональна організація розрахунків з підзвітними особами сприяє
зміцненню розрахункової дисципліни, підвищенню відповідальності
підприємств за дотримання розрахунків, скороченню дебіторської та
кредиторської заборгованості, прискоренню оборотності оборотних активів
підприємств і організацій. Внаслідок цього поліпшується фінансовий стан
підприємств і організацій.
Правильна організація обліку розрахунків з підзвітними особами, з
одного боку, забезпечує дієвий контроль за використанням на підприємстві
грошових коштів і, з іншого боку, дозволяє підприємству уникнути
конфліктних ситуацій у взаєминах з фіскальною службою.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Економіко-політичні кризи завжди позначаються на погіршенні стану
фінансової системи держави. У зв‘язку з цим зростає роль і значення
вдосконалення ведення бухгалтерського обліку та складання звітності з
метою більш раціонального використання фінансових ресурсів, а також
ефективного функціонування систем внутрішнього і зовнішнього контролю
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за використанням бюджетних коштів [1, c. 158]. Сформована в Україні
облікова система в державному секторі потребує вдосконалення,
модернізації, переходу на єдині уніфіковані методологічні засади.
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. ғ 34
затверджено «Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку в
державному секторі на 2007 – 2015 роки» [2], проблемні аспекти якої
обговорювалися вченими, зокрема Чемерис О. М., Метелицею В. М..
Формування модернізованої інформаційної системи управління
бюджетних установ орієнтовано на забезпечення оптимізації їх діяльності [3,
c. 271]. Міжнародний досвід у сфері контролю державних фінансів переконує
у важливості і дієвості державного аудиту [4, c. 320], одночасно з фінансовим
контролем зростає значення фінансового нагляду і фінансового регулювання
[5, c. 373].
Комітет з питань державного сектора Міжнародної федерації
бухгалтерів розробив серію рекомендованих стандартів бухгалтерського
обліку для суб'єктів господарювання державного сектора (МСБОДС). Вони
покликані покращити якість і порівнюваність фінансової інформації,
наведеної у звітності суб'єктів господарювання державного сектора в усьому
світі.
МСБОДС вимагають від суб'єктів господарювання складати фінансові
звіти, які містять відомості про всі ресурси, підконтрольні суб'єкту, що
звітує. МСБОДС 6 «Консолідовані фінансові звіти та облік контрольованих
суб'єктів господарювання» вимагає від контролюючих суб'єктів
господарювання складати фінансові звіти, які консолідують контрольовані
суб'єкти постатейно. МСБОДС 6 детально описує концепцію контролю, яка
застосовується у державному секторі, і надає інструкції щодо визначення
наявності контролю для цілей фінансової звітності. Згідно з вимогами
МСБОДС 6 суб'єкти господарювання в секторах Державного фінансового
контролю і Державного національного фінансового контролю, визначення
яких наведені у статистичних базах фінансової звітності та які є
контрольованими урядом підприємствами, консолідуються у фінансових
звітах уряду.
У МСБОДС 23 викладено методи аналізу операцій, за яким суб'єкти
господарювання зобов'язані аналізувати надходження ресурсів від
необмінних операцій, до яких відносять: податки та трансферти (грошові та
не грошові), включаючи гранти, списання боргів, штрафи, надання
нерухомості, подарунки, пожертви, а також товари та послуги в натуральній
формі. Стандарти акцентують увагу на обов'язковості сплати податків
суб'єктам господарювання державного сектора відповідно до законодавчих та
нормативних актів, прийнятих для забезпечення доходу уряду.
Консолідована фінансова звітність відповідно МСБОДС відображає
контрольовані урядом активи та взяті ним зобов'язання; вартість послуг, що
надаються урядом і контрольованими суб'єктами господарювання, незалежно
від джерел їх фінансування; податки та інші доходи, отримані для
фінансування надання цих послуг.
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Фінансові звіти, складені згідно з МСБОДС, орієнтовані на контроль
ресурсів, довірених державному сектору. Мета фінансових звітів, складених
відповідно до статистичних баз фінансової звітності, полягає в наданні
інформації, прийнятної для аналізу та оцінки фінансової політики уряду.
Україною зроблено певні кроки на шляху до впровадження
Міжнародних стандартів обліку для державного сектора. На сайті
Міністерства фінансів України оприлюднюються Звіти про доходи і видатки
(за економічною класифікацією видатків бюджету) Державного бюджету
України, Зведеного бюджету України, місцевих бюджетів України з
наведенням планових і фактичних показників, встановлено єдині форми
фінансової та бюджетної звітності.
Проте, для вдосконалення інформаційного забезпечення аналізу і
контролю формування і використання бюджетних коштів необхідно
започаткувати передбачену міжнародними стандартами консолідовану
фінансову
звітність
органів
державного
управління,
місцевого
самоврядування і підконтрольних ним суб‘єктів господарювання.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ»:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
В сучасних умовах складні ринкові процеси потребують від
підприємства постійної зміни обсягу виробництва продукції, що тягне за
собою зміну собівартості продукції. Збільшення частки постійних витрат в
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загальній сумі витрат підприємства досить вагомо впливає на коливання
собівартості, а відповідно, і на прибутки підприємства. Ефективність
функціонування підприємства багато в чому залежить від доцільності
використання усіх видів ресурсів, що обумовлює необхідність поступового
переходу до єдиної системи управління витратами. Тому, по мірі розвитку
цих тенденцій збільшується потреба підприємств в отриманні імовірної
інформації про витрати на виробництво продукції, які не викривлені
процесом розподілення непрямих постійних витрат.
Вагомий внесок у дослідженні системи управління витратами «директкостинг» внесли такі вчені, як: В.Г. Власюк, Е.Ю. Воронова, С.Ф. Голов,
Л.В. Нападовська, А.Ю. Сибірьова, М.Г. Чумаченко та інші.
Метою дослідження є аналіз відомої методики калькулювання витрат
«директ-костинг», виявлення основних переваг і недоліків з метою
вдосконалення даної системи управління витратами на українських
підприємствах.
Під методом «директ-костинг» розуміють «управлінням собівартістю управлінням витратами», підкреслюючи єдність обліку з аналізом і
прийняттям управлінських рішень. В Австрії та Німеччині, його називають
«обліком суми покриття», у Франції - «маржинальна бухгалтерія», у
Великобританії «маржинальним обліком». Система управління витратами
«директ-костинг» була створена американським економістом Дж. Гаррісоном
у 1936 році. Сутність системи «директ-костинг» полягає в тому, що залишки
готової продукції обліковуються за прямими виробничими витратами, які
залежать від обсягу виробництва, тобто за змінними витратами [1, с. 150].
Включення до собівартості готової продукції постійних витрат, на думку
авторів системи «директ-костинг», викривляє розмір прибутку (при великих
товарних запасах завищує прибуток) та завищує вартість активів
підприємства. Ідеї системи «директ- костинг» покладені в основу
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Основні ознаки системи «директ–костинг» :
1. собівартість калькулюється тільки на основі прямих змінних
виробничих витрат, решта витрат – постійних виробничих і невиробничих
покривається за рахунок загального доходу фірми;
2. управлінський і фінансовий облік інтегровані. Суть полягає в тому,
що записи на рахунках управлінського і фінансового обліку об'єднуються в
загальну систему таким шляхом, що всі внутрішні операції виробничого
обліку відображаються в Головній книзі;
3. в процесі калькулювання визначається маржинальний дохід.
Перевагами системи «директ-костинг» є:
1) спрощення і точність обчислення собівартості продукції;
2) відсутність складних розрахунків при розподілі постійних витрат;
3) можливість визначення порогу рентабельності, запасу міцності
підприємства та нижньої межі ціни продукції або замовлення; можливість
визначення оптимальної програми випуску та реалізації продукції;
4) можливість управляти обсягом виробництва товарів при їх масовому
випуску на ринок.
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Завдяки
системі
«директ-костинг»
розширюються
аналітичні
можливості обліку, планування, причому спостерігається процес тісної
інтеграції планування, обліку та аналізу. На її основі базується система
контролінгу, адже саме аналізуючи поведінку змінних та постійних витрат
залежно від зміни обсягу виробництва, можна гнучко та оперативно
приймати рішення з управління. Інформація, яку отримують у системі, дає
змогу знаходити найбільш вигідні комбінації ціни і обсягу, проводити
ефективну політику цін.
Останнім часом спостерігається стійка тенденція зростання питомої ваги
постійних витрат. Тому підвищуються вимоги до обґрунтованості
планування і нормування величин цих затрат. Директ-костинг дозволяє
загострити увагу на вирішенні цих питань, оскільки сума постійних витрат за
конкретний період показується в звіті про доходи окремим рядком, і, таким
чином, досить добре видно їх вплив на величину прибутку підприємства.
Крім того, директ-костинг дає можливість оперативно контролювати
постійні витрати, так як часто в процесі контролю за собівартістю
використовуються нормативні витрати або гнучкі кошториси.
Система «директ-костинг» - універсальна, так як її застосовують як при
обліку витрат за замовленнями, так і при попередільному методі обліку
виробничих витрат [2, c. 252]. В умовах ринкової економіки «директкостинг» дає також інформацію про можливості використання в
конкурентній боротьбі демпінгу – продажу товарів за найнижчими цінами,
що пов'язано зі встановленням нижнього рівня ціни. Застосування цієї
системи полегшує роботу бухгалтерів і звільняє їх від подвійного фіксування
і витрат часу на розподіл загальновиробничих і загальногосподарських
витрат [3, с. 680].
Проте, у системі «директ-костинг» є як і переваги, так і недоліки:
1) облік ведеться у розрізі лише виробничої собівартості;
2) для потреб довгострокового планування та інших потреб управління
необхідно паралельно розподіляти постійні накладні витрати в
позасистемному порядку;
3) при переході від системи повного розподілу витрат до системи
директ-костинг виникають серйозні проблеми у визначенні суми
прибуткового податку;
4) при використанні демпінгу виникає небезпека, що маса постійних
витрат не може бути покрита маржинальним доходом, тобто підприємство
потрапляє в зону збитковості;
5) на практиці часто виникають труднощі у розподілі витрат на постійні
та змінні.
Незважаючи на те, що ця система має недоліки, її використовують
великі компанії багатьох країн світу. На жаль, в Україні застосування
системи директ-костинг запроваджується дуже повільно, а якщо точніше, то
взагалі майже не використовується. На нашу думку, першочергові проблеми,
які потрібно вирішити для того, щоб запровадити в дію цю систему, такі:
1. перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку всіх
вітчизняних підприємств;
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2. удосконалення управлінського обліку на підприємствах України;
3. реформування облікової політики підприємств, зокрема правильний і
точний розподіл витрат на постійні та змінні. На багатьох підприємствах
поділу витрат приділяють дуже мало часу, зазвичай до змінних витрат
зараховують всі прямі витрати, а до умовно-постійних – загальновиробничі
та невиробничі витрати.
Таким чином, застосування на підприємствах системи «директ-костинг»
дозволило би більш ефективно вирішувати різні питання управлінського
характеру і спростити обчислення собівартості продукції. Застосування
системи «директ-костинг» дозволить поліпшити організацію обліку витрат і
калькулювання собівартості виробленої продукції. У кожної системи
управління витратами є свої переваги і свої недоліки. Головне завдання
полягає в тому, щоб зрозуміти особливості обраної системи з тим, аби,
усуваючи її негативні сторони, максимально ефективно використовувати
позитивні і реалізувати закладені в ній переваги.
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МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ
В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Важливим і актуальним питанням в наш час є дослідження методики
аудиту доходів на підприємствах. Адже з розвитком ринкових відносин та
відносної стабілізації в економіці країни господарюючі суб'єкти почали окрім
основної діяльності інвестувати вільні активи в фінансову та інвестиційну
діяльність. Основною метою такої діяльності підприємства є отримання
доходу. В сучасних умовах господарювання саме аудит, як форма
фінансового контролю, може збалансувати та захистити інтереси суб‘єктів
господарювання, зокрема в частині обліку доходів. Проте, ефективність і
надійність функціонування існуючої методики аудиту доходів потребує
повнішого інформаційного забезпечення та подальшого вдосконалення.
Дослідженню питань аудиту доходів присвятили свої праці багато
вчених, зокрема М. Т. Білуха, Н. Г. Виговська, Н. І. Дорош, Є. В. Калюга,
Г.І. Кіндрацька, Л. В. Нападовська, В. С. Рудницький, Б. Ф. Усач та інші.
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Метою дослідження є визначення основних завдань аудиторських
послуг з перевірки доходів та розробка рекомендацій щодо удосконалення
методики планування аудиту доходів підприємств.
Доходи підприємства демонструють результативність і межі його
діяльності. Саме тому категорії - «дохід», «дохідність» («рентабельність») - є
одночасно і найважливішими показниками і джерелами існування та
розвитку підприємства. Доходи регламентуються П(С)БО 15, відповідно
якого – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або
зменшення зобов‘язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім
зростання капіталу за рахунок внесків учасників) [1].
При перевірці доходів підприємства основними завданнями аудитора є:
 дотримання положень облікової політики в частині обліку доходів;
 перевірити наявність доходів від здійснення господарської діяльності;
 перевірити класифікацію доходів відповідно до вимог П(С)БО;
 встановити відповідність відображення сум доходів на рахунках
бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та звітності відповідно до
наявних первинних документів;
 перевірити правильність оцінки доходів відповідно до вимог П(С)БО;
 встановити повноту та своєчасність відображення інформації про
доходи в фінансовій звітності підприємства.
Джерелами інформації аудиту при цьому є:
вимоги нормативних документів, що регулюють облік доходів;
наказ про облікову політику підприємства;
первинні документи з обліку доходів;
регістри синтетичного і аналітичного обліку доходів;
інші документи, які використовуються для відображення в обліку
операцій з формування доходів підприємства (договори, довідки бухгалтерії
тощо);
звітність підприємства (Звіт про фінансовий стан, Звіт про сукупний
дохід);
аудиторські висновки, акти ревізій, перевірок минулих періодів тощо.
Методика планування аудиторських процедур з перевірки доходів
потребує застoсування метoдів обстеження господарської діяльності,
визначення дохoдів, зіставлення їх із витратами та обґрунтування доходів на
підставі рoзрахунково-економічних рoзрахунків.
Обов‘язковим елементом організації аудиту доходів є складання плану
та програми аудиту доходів, що є важливим як для замовника (контроль дій
аудитора для виконання поставленої мети), так і для аудитора (забезпечує
оперативність і точність аудиту) [2, с.93]. Відповідно, план аудиту допомагає
аудитору приділяти належну увагу важливим аспектам аудиту, своєчасно
виявити та усунути потенційні загрози та правильно організувати і управляти
процесом аудиту для підвищення ефективності та дієвості. Програма
аудиторських послуг з перевірки доходів разом з планом у міру необхідності
повинна змінюватися, з одночасним документуванням причин внесення змін.
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При підготовці загального плану аудиту доходів можна виділити три
основні етапи, це:

попереднє планування, яке включає умови домовленості про
аудиторську перевірку, знання бізнесу клієнта;

підготовка та складання загального плану аудиту доходів,
визначення стратегії аудиту доходів ;

підготовка та складання програми аудиту доходів - формування
аудиторських доказів.
В першу чергу при перевірці необхідно вивчити об‘єкти діяльнoсті, які
фоpмують доходи від опeраційної, інвеcтиційної та фінанcової діяльнoсті. В
цьому випадку аудиту підлягають: доходи від реалізації, інші опeраційні
доходи, доходи від участі в капіталі, інші доходи та фінансові результати.
Отож, спочатку аудитор перевіряє правильність визначення прибутку
(збитку) за даними «Звіту про сукупний дохід». У зв‘язку з цим
обґрунтовується достовірність статті «Дохід (виручка) від реалізації
продукції (робіт, послуг)», де відображається загальний дохід (виручка) від
реалізації підприємства протягом звітного періоду. Потім, перевірці підлягає
достовірність визначення чистого доходу від реалізації продукції, що
визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції
відповідних податків, зборів, знижок тощо.
Доходи від операційної діяльності складаються також із доходів від
оперaційної орeнди активів, операційних курсових різниць, відшкодування
раніше списаних активів (крім фінансових інвестицій). У зв‘язку з цим
аудитор перевіряє прaвильність визначення цих дoходів, що потребує
застoсування розрaхунково-аналiтичних процедур аудиту. На підставі
перeвірки даних визначення доходу від операційної діяльності перевіряють
правильність визнaчення прибутку (збитку) від цієї діяльності.
Також завданням аудиту доходів є оцінка динаміки показників
формування прибутку, обґрунтованості фактичної величини утворення і
розподілу прибутку; виявлення і вплив різних факторів на величину
прибутку; оцінка можливих резервів подальшого зростання прибутку на
основі оптимізації обсягів виробництва і витрат [3, с. 96]. Досліджуючи
загальні фінансові результати діяльності підприємства, аудитор визначає
конкретні напрями поглиблення аналізу факторів, що впливали на
формування прибутків (збитків) та їх тенденцію на майбутню діяльність
підприємства.
Поряд із перевіркою прибутку (збитку) від операційної діяльності
перевіряють достoвірність визначення дохoду від участі в капіталі, інших
фінaнсових дохoдів та інших доходів, які виникають у процесі звичайної
діяльності, але не пов‘язані з операційною діяльністю підприємства.
На завершальному етапі перевірки аудитор повинен узагальнити зібрані
дані щодо доходів, скласти перелік виявлених помилок та порушень, оцінити
суттєвість їх загального впливу на показники доходів у фінансовій звітності.
Отже, проведення аудитором досконалої методики aудиту доходів нa
пiдпpиємcтвi дoпoмoже виявити вci недoлiки i cлaбкi мicця oблiку доходів тa
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вiдoбpaження pезультaтiв у фiнaнcoвiй звiтнocтi. Ефективна методика
планування доходів зaбезпечить не тiльки пеpевipку дocтoвipнocтi інформації
про доходи, a й poзpoбку пpoпoзицiй зa дoпoмoгoю яких вдосконалений
oблiк доходів надасть мoжливicть oптимiзувaти гocпoдapcьку дiяльність
пiдпpиємcтвa.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОТРАНСПОРТУ
В умовах розвитку ринкової економіки в Україні стратегічно важливим є
створення потужної автотранспортної системи. Це пов‘язано з тим, що
розвиток усіх сфер господарювання прямо залежить від раціональної роботи
автомобільного транспорту з перевезень вантажів та пасажирів. Чітка робота
транспортних засобів пов‘язана із використанням паливно-мастильних
матеріалів, необхідних для виконання транспортного процесу, раціональне
використання яких потребує добре налагодженої системи обліку. Через
припущені недоліки у цій системі ресурсомісткість транспортних перевезень
в Україні значно перевищує світові стандарти і інвестиційна привабливість
галузі залишається досить низькою. Нові економічні відносини, що склалися
в умовах енергетичної кризи, потребують подальшого удосконалення обліку
використання паливно-мастильних матеріалів автомобільного транспорту із
урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.
У дослідженнях питань теорії та методології обліку використання
паливно-мастильних матеріалів вагомий внесок зробили вітчизняні науковці:
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, В.К. Савчук, В.П. Дудко,
М.В. Кужельний, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко та інші.
Паливно-мастильні матеріали – це нафтопродукти, до яких відносять
різні види пального і мастила: паливо (бензин, дизельне пальне, скраплений
природний газ, скраплені нафтові гази), мастильні матеріали (моторні та
спеціальні оливи, мінеральні мастила, пластичні мастила), рідини на
нафтовій основі та спеціальні рідини (гальмівні та охолоджувальні).
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Відповідно до Інструкції ғ 291 бухгалтерський облік паливномастильних матеріалів (надалі ПММ) на автотранспортних підприємствах
ведеться на субрахунку 203 «Паливо» [1]. За дебетом субрахунку 203
«Паливо» відображається надходження ПММ на підприємство, за кредитом
— витрачання на виробництво, відпускання (передачу) на сторону, уцінка
тощо. Субрахунок 203 «Паливо» виходячи з потреб може доповнюватись
новими субрахунками. Наприклад, субрахунок 2031 «Дизельне пальне», 2032
«Бензин» (за марками) і далі за видами ПММ.
Облік ПММ повинен відображати їх рух протягом дня, місяця, іншого
звітного періоду в цілому по підприємству, його підрозділах, кожній
транспортній одиниці та працюючих на них водіях.
Згідно з П(С)БО 9 "Запаси" ПММ належать до складу запасів за
первісною вартістю [2]. Первісна вартість ПММ залежить від способу
надходження і складається із таких елементів: вартості придбання у
постачальника, за винятком непрямих податків; ввізного мита; непрямих
податків, які не відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельних
витрат; інших витрат, пов‘язаних з придбанням і доведенням ПММ до стану,
у якому вони будуть використовуватися у запланованих цілях.
Надходження ПММ на підприємство відбувається шляхом придбання за
оплату коштами; безоплатного одержання; як внесок до статутного капіталу;
при виявленні надлишків під час проведення інвентаризації. Крім того,
автотранспортні підприємства фактично купують ПММ одним із таких
способів: за талони; з доставкою на заправний пункт або склад підприємства
з подальшим відпуском їх в експлуатацію; за готівку із складанням
авансового звіту.
Фактичне списання паливно-мастильних матеріалів здійснюється згідно
з наказом Міністерства транспорту України від 24.01.2012 ғ 36 "Про
затвердження
норм
витрат
паливно-мастильних
матеріалів
на
автомобільному транспорті "[3]. При цьому слід урахувати, що списанню
підлягають не фактично витрачені паливно-мастильні матеріали (залишок
пального в баку + кількість заправленого пального – залишок пального в баку
після повернення автомобіля), а нормативне, розраховане витрачання
паливно-мастильних матеріалів. Основним документом, на підставі якого
списують ПММ, є подорожній лист.
Виділяють два основні види заправлення автомобільного транспорту:
1)
На території свого підприємства через спеціальні стаціонарні
пункти заправлення машин;
2)
В пунктах технічного обслуговування або в ремонтних
майстернях і через автозаправні станції (надалі - АЗС).
Облік нафтопродуктів (зокрема ПММ) у місцях зберігання ведеться
матеріально-відповідальними особами в картках складського обліку згідно з
типовою формою ғ М-12 первинної облікової документації Міністерства
статистики України або в книгах, що містять реквізити, які вказуються в
картках складського обліку, окремо по кожному найменуванню й марці
нафтопродукту.
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На стаціонарних АЗС облік нафтопродуктів (їх приймання) ведеться в
одиницях маси, а відпуск в баки транспортний засіб – в одиницях об‘єму.
Для їх визначення матеріально-відповідальними особами періодично
проводиться замірювання густини паливно-мастильних матеріалів. На
підставі оформлених в установленому порядку первинних документів до
карток (книг) заносяться дані про надходження й відпуск нафтопродуктів і
виводяться кількісні залишки після кожного запису або після запису
останньої операції дня.
Підприємства
автотранспорту
можуть
при
купівлі
ПММ
використовувати електронні картки. У цьому випадку для підприємства
необхідно вести спеціальну відомість з обліку виданих електронних карток.
Облік витрат на ПММ здійснюється на підставі даних дорожніх листів.
Списувати паливо державні органи рекомендують відповідно до «Норм
витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті».
Проте з точки зору фінансового і податкового обліку в умовах ринкової
економіки не обов'язково дотримуватися будь-яких норм витрачання
ресурсів, у тому числі паливо-мастильних матеріалів (крім тих, про які
зазначені в податковому законодавстві). Тим не менше, щоб
проконтролювати витрати, підприємства мають право встановлювати
порядок контролю, з дотримуванням затверджених типових норм витрачання
ресурсів, оскільки вони вважаються найбільш обґрунтованими [3].
Тому, при організації бухгалтерського обліку руху палива необхідно
виділити такі основні завдання:
1) правильне і своєчасне документальне оформлення всіх операцій з
надходження і витрачання палива;
2) перевірка розрахунку фактичної собівартості одиниці палива;
3) контроль за встановленими нормами витрат палива;
4) визначення фактичного пробігу кожної одиниці транспортних засобів
за обліковий період.
Діяльність будь-якого підприємства не обходиться без використання
автотранспорту. Правильно організований облік паливно-мастильних
матеріалів і їх лімітування дозволяє знизити витрати автомобільних
перевезень, прискорити оборотність поточних активів, забезпечити
збереженість виробничих запасів.
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В
УКРАЇНІ
В процесі інтегрування української економіки в європейську спільноту,
проблема побудови ефективної податкової системи є надзвичайно важливою,
так як діюча податкова система України потребує подальшого
вдосконалення.
На сьогодні малі підприємства відіграють провідну роль в економічному
зростанні країни, активізації ринкової кон'юнктури, зниженні рівня
безробіття, створенні суспільного продукту. Саме тому вдосконалення
системи оподаткування малих підприємств України є актуальною та дуже
важливою проблемою. Її вирішення суттєво вплине на поповнення
державного бюджету, подальший розвиток підприємництва, інвестування
галузей національної економіки та соціальний захист населення.
Проблеми оподаткування суб'єктів малого бізнесу вивчали такі
науковці, як О. Василик, А. Гальчинський, В. Кравченко, М. Крупка, М.
Кучерявенко. Однак, враховуючи постійні зміни податкового законодавства,
тема залишається актуальною.
Метою дослідження є обґрунтування проблем оподаткування малих
підприємств та розробка рекомендацій щодо їх вирішення в умовах нового
податкового законодавства України.
Мале підприємництво є надчутливим сектором економіки щодо таких
несприятливих чинників, як фінансові труднощі, інфляція та податкове
навантаження, вони забезпечують гнучкість та стійкість економічної
системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а також
виконують важливу соціальну роль – надають робочі місця та забезпечують
джерело доходу для значної частини населення. Тому підтримка малого
бізнесу, в тому числі й через систему оподаткування, є одним із способів
подолання економічної кризи в економіці. Малі підприємства забезпечують
більшу ефективність капіталовкладень у виробництво як за обсягом коштів,
так і за терміном їх віддачі та серед усіх суб'єктів господарювання мають
найнижчі інвестиційні потреби [2]. Проте серед багатьох чинників, які не
дають змоги ефективно працювати і розвиватися малому бізнесу в Україні,
вагоме місце займає недосконала податкова політика.
Податкова система України впродовж останніх років була однією з
найгірших у світі – непрозора, з дуже неефективним адмініструванням та
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великою часткою корупційних схем. Проте у доповіді Світового банку 2015
відзначається, що минулого року в Україні було досягнуто важливого
прогресу у сферах реєстрації прав власності та оподаткування – за цими
двома показниками Україна поліпшила своє місце на понад 25 позицій. [2].
Щоправда, вітчизняні податкові експерти, виявили безліч застарілих даних і
неточностей у розрахунках. У зв‘язку із частими змінами податкового
законодавства, всього за рік удвічі зменшилася кількість відрахувань, які
платить середньостатистичне українське підприємство [3].
Оподаткування малого бізнесу в Україні – це одна з найсерйозніших
проблем і перешкод на шляху його розвитку. Воно занадто громіздке і
фактично має лише фіскальну мету. Це призводить до спаду ділової
активності суб‘єктів господарювання та сприяє тінізації економіки. Втрата
чинності Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб‘єктів малого підприємництва», разом з
нововведеннями Податкового кодексу України стосовно спрощеної системи
оподаткування, які вступили в дію з 1 січня 2012 року, призвели до
кардинальних змін в спрощеній системі оподаткування. Надмірний
податковий тиск є одним із негативних чинників, адже він примушує
підприємців переходити в тіньову економіку, тобто приховувати результати
своєї діяльності. Так само і спрощена система оподаткування фактично
ліквідує саму суть прибутковості малого бізнесу, оскільки об‘єктом
оподаткування є виручка від реалізації. А якщо врахувати те, що відбувається
постійний ріст вартості сировини, матеріалів, енергоносіїв тощо, виручка
природно зростатиме, а при насиченому ринку - прибуток зменшиться.
В економічній літературі та на практиці до основних проблем та
причин гальмування розвитку малого підприємництва в Україні в сучасних
умовах відносять:
1)
відсутність належного нормативно-правового забезпечення
розвитку малого бізнесу;
2)
високий рівень оподаткування, що примушує багатьох суб'єктів
малого підприємництва входити в тіньову економіку;
3)
відсутність дійового механізму реалізації державної політики
щодо підтримки малого підприємництва;
4)
недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих
підприємств;
5)
обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення;
6)
недосконалість системи підготовки кадрів для підприємницької
діяльності;
7)
доступ до пристойного і своєчасного кредитування;
8)
відсутність стимулів для інвестицій.
Також досить вагомими проблемами є спад ділової активності суб‘єктів
господарювання та відтік національного капіталу за кордон. Так, для
прикладу, за даними сайту Державної фіскальної служби України, станом на
01.01.2015 року кількість «припинених» юридичних осіб в Україні становить
401806 суб‘єктів [3]. Законом України від 28 грудня 2014 року «Про
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внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи» було прийнято зміни щодо спрощеної
системи оподаткування. Так, починаючи з 1 січня 2015 року, запроваджено
оптимізацію кількості груп платників єдиного податку до чотирьох, із
збереженням чинного максимального розміру доходу, який дозволяє
перебувати на спрощеній системі оподаткування, зокрема, фізичні особи –
підприємці реєструються платниками єдиного податку першої, другої та
третьої груп. Для платників 1 групи збільшені обсяг доходу до 300 тис. грн. і
ставка до 10% розміру мінімальної заробітної плати. А для платників 2 групи
збільшені обсяг доходу до 1,5 млн. грн. і ставка до 20% розміру мінімальної
заробітної плати. Введено обов'язкове використання реєстраторів
розрахункових операцій для підприємців платників третьої групи - з 1 липня
2015 року, платників другої групи - з 1 січня 2016 року.
Спрощена система оподаткування є запорукою розвитку малого бізнесу
в Україні, проте існують певні вади, усунення яких дасть змогу покращити
умови малого підприємництва, а також забезпечити населення робочими
місцями тощо. Деякі фахівці пропонують взагалі скасувати спрощену
систему оподаткування, інші ж, навпаки – зберегти існуючий порядок та
значно розширити перелік суб‘єктів малого підприємництва, на яких
поширюється дія спрощеної системи. Оптимальним варіантом є збереження
та значне вдосконалення спрощеної системи оподаткування малого
підприємництва зокрема за такими напрямами:
 систематизувати нормативно-правову базу щодо чинної системи
оподаткування доходів суб'єктів малого підприємництва;
 вирішити проблеми, пов'язані з надмірністю податкового
навантаження на підприємницьку діяльність;
 відмінити сплату єдиного соціального внеску фізичній особіпідприємцю за самого себе, адже єдиний податок в своїй структурі вже має
частину єдиного соціального внеску;
 переймати позитивний досвід країн ЄС, пов'язаний із "м'якою"
підтримкою малого підприємництва у формі консультаційних послуг,
поєднаних із загальним зниженням податкового тиску у формі податкових
пільг.
Таким чином, реформування чинної податкової системи повинно
відбуватися у напрямку розробки сприятливого податкового клімату як для
поповнення державної скарбниці, так і для стимулювання, нарощування та
покращення стану суб'єктів малого підприємництва. Виконання цих та інших
завдань приведе до успішного досягнення поставленої мети реформування
податкової системи держави – формування максимально досконалої системи
оподаткування в Україні і, як наслідок, економічного зростання загалом.
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ПОРІВНЯННЯ УРАЇНСЬКИХ СТАНДАРТІВ СКЛАДАННЯ
БАЛАНСУ ІЗ ЗАХІДНИМИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ
ПРИНЦИПІВ ЙОГО СКЛАДАННЯ
Основним документом фінансової звітності у всіх країнах є
бухгалтерський баланс підприємства, який виступає головним джерелом
інформації про фінансово-майновий стан підприємства для всіх зацікавлених
користувачів. В його основу у будь-якій країні покладено основне рівняння
бухгалтерського обліку, що відображає взаємозв'язок між активами,
пасивами (зобов'язаннями) та власним капіталом:
Актив = Капітал + Зобов'язання.
Джерелом даних для складання балансового звіту є Головна книга. В
країнах, де немає законодавчо закріпленої форми балансу, структура рубрик
звіту про майновий стан відповідає специфіці конкретного підприємства і
встановлюється відповідно до принципу повного розкриття господарської
інформації, особливо це характерно для країн англо-американської системи
обліку.
Звітність завжди посідала особливе місце в управлінні як окремого
суб‘єкта підприємницької діяльності, так і держави загалом,що зумовлено
зведеним характером її даних. Основне завдання звітності полягає у наданні
інформації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства в
цілому, пошуку резервів подальшого розвитку і вдосконалення його
діяльності.
В Україні Баланс (Звіт про фінансовий стан) відображає інформацію про
активи, зобов‘язання та капітал підприємства на звітну дату. Виходячи з
даних форми ғ1 можна відстежити фінансовий стан підприємства на певну
дату, але неможливо це зробити щодо змін на рахунках.иємства на звітну
дату.
Розглядаючи структуру балансу відповідно до НП(С)БО, зауважимо, що
вона є складнішою і трудомісткішою порівняно з Міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку (МСБО). Згідно з МСБО 1 «Подання
фінансових звітів» баланс складається з поточних і непоточних активів,
власного капіталу і зобов'язань.
Оскільки чинний в Україні Баланс не забезпечує необхідну інформацію
для внутрішнього аудиту й аналізу, виникає нагальна потреба в розробці
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рекласифікованого балансу. Який, дасть змогу вдосконалити оцінку
ліквідності та платоспроможності підприємства.
Незважаючи на те, що в Україні зроблено спробу наблизити існуючу
фінансову звітність до міжнародних стандартів, чинна на сьогодні форма
Балансу в перспективі повинна відповідати міжнародним нормам і
рекласифікованому балансу, затвердженому четвертою директивою
Європейського Союзу.
Відповідно до МСБО не можна згортати активи та зобов'язання (крім
випадків коли є на те законне право) та об'єднувати вагомі статті з іншими
статтями. МСБО 1 "Подання фінансових звітів" зазначено, що основна
частина балансу як мінімум повинна включати рядки, які відображають такі
суми: основні засоби; нематеріальні активи; фінансові активи; інвестиції, що
обліковуються за методом участі в капіталі; грошові кошти та їх еквіваленти;
запаси; торговельна та інша дебіторська заборгованість; торговельна та інша
кредиторська заборгованість; податкові зобов'язання та активи згідно з
вимогами МСБО 12 "Податки на прибуток"; забезпечення; непоточні
зобов'язання, на які нараховуються відсотки; частка меншості; акціонерний
капітал; випущений капітал та резерви.
Основна відмінність чинного балансу полягає в тому що, активи
розташовані в порядку зростання ліквідності, а пасиви – в міру зростання
терміновості їх погашення. Міжнародні стандарти та бухгалтерські баланси
західних країн пропонують формувати бухгалтерські баланси з точністю до
навпаки, тобто активи розташовують за принципом спадання ліквідності, а
пасиви – у порядку зниження терміновості погашення зобов‘язань.
Однією з відмінностей побудови бухгалтерського балансу у зарубіжних
країнах є форма розташування активу та пасиву – вертикальна чи
горизонтальна та групування статей. Порядок розміщення статей в балансі
може значно варіюватись. Так, в горизонтальній формі баланс подається в
Україні, Бельгії, Італії, Німеччині, Португалії, Росії, США, Франції – актив
ліворуч, пасив праворуч. У Великобританії було прийнято зворотне
розміщення, а в останній час статті балансу записуються одна за одною.
В Швейцарії взагалі не встановлена обов'язкова форма балансу, він може
бути представлений в горизонтальній або вертикальній формі. Порядок
класифікації не має значення: оборотні засоби і кредиторську заборгованість
(до одного року) можна відображати до або після основних засобів і капіталу.
Однак законом встановлена мінімально необхідна структура балансу. Так,
відповідно до Кодексу зобов'язань, він повинен містити обов'язково чотири
розділи: оборотні засоби, основні засоби, кредиторську заборгованість та
капітал.
Відповідно до 4-тої Директиви ЄС розроблені загальні схеми подання
балансу. За міжнародними стандартами визначення, коли підприємству слід
коригувати фінансові звіти відносно подій після дати балансу та зміст
інформації, яку слід надавати про дату, коли фінансові звіти затверджені до
випуску, та про події після дати балансу, регулюється МСБО 10 "Події після
дати балансу".
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Даний стандарт вимагає, щоб підприємство не складало фінансові звіти
на безперервній основі, якщо події після дати балансу свідчать про
неприйнятність припущення про безперервність. Так, зокрема, в стандарті
зазначено, що події після дати балансу – це сприятливі чи несприятливі події,
які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів до
випуску.
Таким чином, складання бухгалтерського балансу є завершальним
етапом облікового процесу на підприємстві, головна мета якого є
представлення фінансової інформації у стислій, компактній формі. Зважаючи
на інформаційну перегруженість балансу статтями, які навіть не
заповнюються, і є специфічними для окремих підприємств, пропонується
наближатися до міжнародних стандартів обліку і надавати більшу свободу
при складанні балансу.
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ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Підприємства вступають в договірні відносини по використанню
грошових коштів, що обумовлює зростання ролі організації обліку даного
об‘єкту як необхідної умови отримання достовірної інформації для
прийняття обґрунтованих рішень, вибору надійних господарських партнерів і
запобіганню підвищеного ризику діяльності. Роль і значення обліку
грошових коштів особливо підвищилися з розширенням міжнародних
економічних відносин України та прийняттям владою відповідних законів та
положень. Більшість підприємств звертає недостатньо уваги за правильності
та ефективності організації обліку грошових коштів.
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Дослідженням основних аспектів обліку грошових коштів займаються
такі вітчизняні науковці, як: Бутинець Ф.Ф., Власова І.О., Гейєр Є.С.,
Кужельний М.В., Кучеренко Т.Є., Чацкіс Ю.Д., Швець В.Г. та інших. Проте
дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує
подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів обліку
грошових коштів на підприємствах.
У ринковій економіці постійний кругообіг коштів як в межах окремого
підприємства, так і в економіці в цілому є об'єктивною умовою їх
ефективного функціонування. Відносини між підприємствами, які виникають
внаслідок кругообігу господарських засобів, називаються розрахунками.
Грошові кошти ‒ готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до
запитання. Грошові кошти компанії можуть групуватися по об'єктах. Як
правило, це готівка в касі і безготівкові кошти на банківських рахунках. У
розрізі кожного об'єкта може бути отриманий звіт про наявність грошових
коштів на початок дня чи місяця, про суми обігу за обраний період, а також
сум залишку коштів на кінець періоду. Необхідно знати, де знаходяться
гроші, в якій кількості, а також в результаті яких операцій вони там
з'явилися. Для цього в сервісі заводяться такі об'єкти, як розрахункові
рахунки і каси [1].
Діяльність кожного підприємства прямо залежить від правильного
розпорядження грошовими коштами. Адже, основу діяльності підприємства
складають операції, які пов'язані з рухом грошових коштів. При цьому,
кошти є обмеженим ресурсом, і успіх діяльності підприємства багато в чому
визначається здатністю їх раціонально розподіляти й використовувати. В
сучасних умовах функціонування підприємств передбачає безперервний рух
грошових коштів, тому їх потрібно розглядати як важливий ресурс
підприємства від якого залежить успішна фінансова діяльність підприємства.
Безготівкові операції фіксуються на розрахунковому рахунку (або
рахунках) в банку. Всі безготівкові платежі (оплата податків, платежі
постачальникам, з/п на картки співробітників) здійснюються через ці
розрахункові рахунки.
Операції з готівкою враховуються через каси підприємства. Причому
каси діляться на торгові (обслуговують безпосередньо операції роздрібних
продажів і повернень) і каси підрозділів (виплата заробітної плати, здача на
інкасацію торгової виручки, зберігання розмінної монети).
Касові операції виконує касир. У касира мають бути нормативні
документи, що визначають організацію та порядок ведення касових операцій.
Касир несе матеріальну відповідальність за зберігання всіх прийнятих ним
цінностей. Підприємства, котрі здійснюють операції з готівкою в
національній валюті, установлюють ліміт каси та строки здавання готівкової
виручки (готівки). Ліміт каси – граничний розмір суми готівки, що може
залишатися в касі в позаробочий час. Готівка, що перевищує встановлений
ліміт каси, здають до банку для зарахування на рахунки. Банкам і
підприємцям ліміт каси не встановлюють [2].
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Всі документи про рух грошових коштів, пов'язані з закупівлею товарів,
виплатою зарплат, податками повинні бути правильно оформлені, завірені
керівником або головним бухгалтером, вчасно, і в повному обсязі враховані.
Надходження і видача грошових документів оформлюється
прибутковими і видатковими касовими ордерами або накладними, що їх
заміняють. У встановлені терміни касир складає і передає до бухгалтерії звіт
про рух грошових документів.
Завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів є:
раціональна організація, своєчасне й законне проведення безготівкових і
готівкових розрахункових операцій;
своєчасне, повне та правильне документування операцій з надходження і
вибуття грошових коштів і розрахунків;
забезпечення збереження грошових коштів і їх еквівалентів у касі
підприємства;
контроль за законністю і економічністю витрачання грошових коштів;
обліково-інформаційне
забезпечення
управління
дебіторською
заборгованістю;
обліково-інформаційне забезпечення управління грошовими коштами;
періодичне проведення інвентаризацій грошових коштів і дебіторської
заборгованості [3].
За діючим планом рахунків, облік грошових коштів ведеться на
рахунках третього класу «Кошти, рахунки та інші активи», який призначений
для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у
національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних),
валютних та інших рахунках у банках), грошових документів,
короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської
заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.
Облік іноземної валюти, яка знаходиться на рахунках в установах
банків, ведуть підприємства на активному грошовому рахунку 31 «Рахунки в
банках». До нього відкривають такі субрахунки: 311 «Поточні рахунки в
національній валюті», 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», 313 «Інші
рахунки в банку в національній валюті», 314 «Інші рахунки в банку в
іноземній валюті» [4].
Таким чином, діяльність кожного підприємства прямо залежить від
правильної організації обліку грошових коштів, адже основу діяльності
підприємства складають операції, які пов'язані з рухом грошових коштів.
Ефективність організації обліку грошових коштів забезпечить раціональний
розподіл та використання грошових коштів, а тим самим успішну фінансову
діяльність підприємства.
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ПОНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОГОВАНОСТІ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З ПОКУПЦЯМИ ТА
ЗАМОВНИКАМИ
В умовах ринкової економіки розрахунки з покупцями та замовниками
набули нового значення та стали запорукою конкурентоспроможності.
Розрахунки з покупцями та замовниками є невід‘ємною складовою
дебіторської заборгованості, яка виникає у процесі здійснення виробничої та
комерційної діяльності підприємства. Відвантажуючи вироблену продукцію,
підприємство, як правило, не отримує гроші негайно, тобто воно кредитує
покупців. Тому важливим завданням є ефективне управління розрахунками з
покупцями і замовниками, спрямоване на оптимізацію загального її розміру
та забезпечення своєчасної оплати боргу.
Питання обліку розрахунків з покупцями і замовниками у своїх роботах
розглядали провідні вітчизняні науковці, зокрема М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець,
О.М. Бандурка, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко, М.Я. Коробов,
М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, О.В. Лишиленко, В.Г. Лінник,
В.Я. Плаксієнко, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, А.М. Черній та багато
інших [1, с. 112].
Згідно з П(С)БО 10 під дебіторською заборгованістю розуміють «суму
заборгованості дебіторів підприємства на певну дату». Відповідно, дебітори –
це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Дебіторська заборгованість, у тому числі заборгованість за
розрахунками з покупцями та замовниками, визнається активом у разі, якщо
виконуються такі умови:
існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних
вигод;
сума дебіторської заборгованості може бути достовірно визначена [2].
Розрахунки з покупцями виникають внаслідок реалізації продукції і
товарів, виконання робіт і послуг на сторону. Принципи бухгалтерського
обліку вимагають, щоб дохід був врахований до того періоду, в якому товар
буде відвантажений. Часто практикують попередню оплату, тобто оплата в
рахунок майбутніх поставок. До фактичного відвантаження товару така
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оплата не вважається покупкою для покупця і реалізацією для продавця.
Проте часто буває, що товар відвантажений, але гроші за нього ще не
надійшли, тобто здійснено продаж в кредит.
Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата
відвантаження (передавання) продукції, товарів (підписання документів про
виконані роботи, надані послуги) [3, c. 39].
Метою здійснення розрахунків для покупців є максимальне наближення
моменту передачі товарів, робіт, послуг, з одного боку, і коштів, з іншої; для
постачальників – якомога більший розрив у часі між моментами отримання
товарів, робіт, послуг та сплатою коштів за них; для банків – проведення
розрахунків у таких формах, що передбачають надання додаткових послуг, а
відтак приносять банку додатковий прибуток; для третіх осіб – зменшення
неплатоспроможних клієнтів з одночасним розширенням обсягів угод, що
укладаються. Звідси основна мета системи розрахунків – виконання
зобов‘язань учасників розрахунків шляхом обрання оптимального для всіх
суб‘єктів часу між моментами передачі товарів, робіт, послуг та коштів з
гарантією обумовленого рівня надійності [4, c. 144].
У процесі прийняття рішень щодо надання комерційного кредиту
покупцям продукції необхідно зважити всі плюси і мінуси такої тактики та
визначити загальний ефект від інвестування коштів у дебіторську
заборгованість.
До переваг широкого застосування кредитної політики у відношеннях з
покупцями продукції слід віднести збільшення реалізації продукції та
збільшення доходів і прибутку підприємства в умовах високої ринкової
конкуренції.
Недоліками кредитної політики є:
можливе виникнення безнадійної дебіторської заборгованості;
додаткові фінансові витрати у випадку залучення короткострокових
банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості;
можливі (альтернативні) витрати у зв‘язку з відволіканням грошових
коштів з обороту [5, с. 37].
Обсяги дебіторської заборгованості формуються під впливом досить
широкої системи факторів як внутрішнього, так і зовнішнього спрямування.
Основними факторами, що обумовлюють обсяги дебіторської
заборгованості покупців продукції господарюючого суб‘єкта є: обсяги
товарообігу, що реалізується на умовах відстрочки платежу; кон‘юнктура
споживчого ринку, труднощі із збутом окремих видів продукції; поточна
платоспроможність покупців – суб‘єктів кредитування; привабливість умов
надання кредиту покупцям; суб‘єкти надання кредиту, вимоги, що до них
висуваються [1, с. 115].
З метою оптимізації стану дебіторської заборгованості за розрахунками з
покупцями та замовниками, необхідно здійснювати наступні заходи:
—
проведення попереднього аналізу кожного дебітора та розробка
методів оцінки їх фінансової надійності;
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збільшення переліку покупців з метою мінімізації втрат від несплати
одним або декількома покупцями;
—
розробка умов встановлення термінів товарного кредиту;
—
використання механізму факторингу;
—
надання знижок покупцям за скорочення термінів погашення
заборгованості, щоб спонукати їх оплатити рахунки до встановленого
терміну оплати;
—
введення штрафних санкцій за прострочення платежу, що буде
сприяти вчасній сплаті коштів;
—
оформлення угоди з покупцями комерційним векселем з одержанням
певного процента за відстрочку платежу, що дасть можливість підприємству
отримувати певну суму, яка частково компенсує неповернення коштів
вчасно;
—
відпуск товарів покупцям на умовах передоплати, що запобігатиме
виникненню дебіторської заборгованості;
—
контролювати співвідношення дебіторської заборгованості і
кредиторської заборгованості [6, c. 99].
Наведені рекомендації сприятимуть покращенню стану управління
дебіторською заборгованістю підприємства та зменшення розміру та терміну
простроченої заборгованості.
Отже, виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан
підприємств багато в чому залежить від надходження платежів за товари,
роботи та послуги від покупців та замовників. Різке неконтрольоване
збільшення дебіторської заборгованості та її частки в оборотних активах
свідчить про необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців,
про збільшення обсягу продажів, або про неплатоспроможність і банкрутство
частини покупців. Тому важливим є повний та всебічний систематичний
контроль за її станом для балансування між негативними її наслідками та
об‘єктивною економічною необхідністю її існування та використання в
економічних відносинах між підприємствами.
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СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА
Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм
власності та галузей економіки використовуються виробничі запаси, які є
найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони
займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі
витрат підприємств різних сфер діяльності. Також виробничі запаси
відносяться до складу оборотних активів, тому можуть бути перетворені на
грошові кошти протягом року або одного операційного циклу.
Питанням організації обліку виробничих запасів займалися такі вчені,
як: О.Г. Лищенко, Л.В. Матюха, О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Р.Л. Хом‘як та
інші. Кожен з них подавав своє трактування визначення виробничих запасів.
Важливе практичне значення та виробничу спрямованість мають
питання обліку забезпечення та використання запасів на підприємствах,
оскільки повне забезпечення виробничими запасами та їх ефективне
використання є умовою подальшого розвитку виробництва на підприємствах.
Організація обліку виробничих запасів тісно пов‘язана з логістикою,
оскільки вона надає оперативну інформацію про наявність та рух запасів на
підприємстві, їх асортимент. Це дає змогу ефективно управляти
виробничими запасами, зменшувати можливості для маніпуляцій і
розкрадань
(для дорогих запасів) і зменшити трудоємність обліку (для
відносно дешевих активів) [1, с. 85].
Виробничі запаси є одним з найбільш значних за обсягом і важливих
видів активів підприємства. Раціонально організований облік запасів
враховує специфічні особливості виробничого процесу, надає можливість
отримати управлінську інформацію щодо точної оцінки обсягу та часу
попиту на запаси, виконання замовлення, про терміни виробництва та
постачання сировини, матеріалів у процесі виробництва, забезпечуючи його
безперервність.
Виробничі запаси є складовою частиною групи матеріальних ресурсів та
займають особливе місце у складі майна підприємства та у структурі витрат.
Оскільки в умовах конкуренції підприємства змушені шукати способи
зниження витрат виробництва, то одним із резервів зниження витрат є
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підвищення ефективності використання запасів та їх оцінка, яка має вплив на
визначення собівартості продукції [4].
Ефективність управління обіговими коштами підприємства, до яких
відносяться виробничі запаси, обумовлюються багатьма чинниками, як
зовнішніми, що не залежать від діяльності підприємства, так і внутрішніми,
на які підприємство може та повинно активно впливати.
До зовнішніх чинників належить загальний стан економічної ситуації в
країні та регіоні, особливості та нестабільність податкового законодавства,
умови надання кредитів та процентні ставки, наявність цільового
фінансування. Однак не меншу роль відіграють внутрішні чинники, які
підприємство має активно використовувати з метою підвищення
ефективності використання обігових коштів. Основні з них покладені в
основу раціонального та економного використання матеріальних ресурсів [5].
Зменшення матеріаломісткості продукції дає змогу підприємству:
– поліпшити своє фінансове становище за рахунок зменшення
собівартості продукції та збільшення прибутку;
– збільшити обсяг випуску продукції за умов незмінності обсягів
використання сировини та матеріалів;
– за рахунок зменшення цін на продукцію успішно конкурувати з
іншими підприємствами на ринках збуту;
– зменшити нормативний обсяг обігових коштів, які необхідні
підприємству для нормального функціонування [2, с. 30].
Раціональному використанню матеріальних ресурсів на підприємстві
сприяє реалізація сучасних концепцій управління виробничими запасами.
Великі резерви збільшення ефективності діяльності підприємства закладені
саме в раціональному управлінні виробничими запасами.
Економія на закупівлі, зменшення витрат транспортування, забезпечення
надійності постачання і виробництва, попередження можливих коливань цін
на матеріальні ресурси через систему буферних запасів, урахування сезонних
коливань виробничої програми або попиту, виконання графіка виробництва
визначають ефективність економіки підприємства.
Запаси є однією з найважливіших складових собівартості продукції,
робіт, послуг (матеріальні затрати становлять 57-68 % собівартості
продукції). Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність
даних про отриманий підприємством прибуток, збереження самих запасів,
правильність визначення основних показників, які характеризують
результати господарської діяльності та реальний фінансовий стан (залишки
оборотних коштів, темпи їх обігу, собівартість). Тобто від об‘єктивності,
правдивості та повноти відображення господарських фактів, пов‘язаних з
рухом виробничих запасів, залежить правдивість і неупередженість усіх
суттєвих для користувачів показників [3, c. 1219].
Від ефективності системи ведення бухгалтерського обліку залежить
правильність оцінки матеріальних цінностей при їх надходженні та вибутті.
Облік запасів на підприємстві, як правило, є досить трудомістким, оскільки
до складу запасів можуть входити десятки та сотні видів найменувань, а
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отже, цей процес потребує багато часу та значних витрат праці. Таким чином,
зважаючи на те, що кожне підприємство має самостійно обирати метод
списання запасів, на бухгалтера покладено відповідальність вибрати саме той
метод, який дасть змогу оптимізувати витрати праці та спростити облік
запасів.
Оцінка запасів під час їх відпуску має важливе значення, оскільки саме
тут виникають проблеми з вибором варіанта, з урахуванням впливу оцінки на
вартість продукції, що виготовляється, ціну готових виробів, попит
споживачів і розмір прибутку. Від правильності вибору методу обліку оцінки
запасів залежить об‘єктивність даних про отриманий підприємством
прибуток. Неправильно вибраний метод списання в умовах постійних змін
цін на ті чи інші запаси може призвести до завищення або заниження
оподаткованого прибутку підприємств.
Кожен з методів оцінки запасів при їх вибутті має свої переваги та
недоліки, а тому перед підприємством постає завдання вибору такого методу,
який би найбільше відповідав його потребам: не завищував фінансових
результатів діяльності; не знижував собівартості готової продукції; був
простим та легким у застосуванні [2, с. 31].
Як зауважив Лищенко О.Г., оцінка запасів при їх відпуску у
виробництво, продаж та іншому вибутті здійснюється одним із таких
методів: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження
запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу [1, c. 88].
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове
призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із
наведених методів. При виборі одного із вказаних методів необхідно
керуватися цілями, які ставить перед собою кожне підприємство в
конкретній ситуації.
Таким чином, запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони
займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі
витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів
господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про
його фінансовий стан. Це в свою чергу вимагає повної, достовірної
інформації про наявність та рух виробничих запасів, яку може надати
правильно організована система обліку виробничими запасами.
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Як і для кожного суб‘єкта господарської діяльності налагоджена
система бухгалтерського обліку в бюджетній установі – це невід‘ємний
елемент її діяльності, тим паче в умовах реформування обліку та
наближення його до міжнародних стандартів. Ефективна та раціональна
організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах починається з
розроблення її облікової політики, адже вона є основою ведення
бухгалтерського обліку не лише прибуткових підприємств і організацій, а й
бюджетних установ.
Формування облікової політики бюджетних установ є однією з
найважливіших проблем, що так і не була вирішена в процесі переходу нашої
держави до ринкових відносин. У розпорядників бюджетних коштів нижчих
рівнів взагалі відсутні Накази про облікову політику. Хоча даний документ
відіграє надзвичайно важливу роль, роблячи процес ведення бухгалтерського
обліку простішим та більш пристосованим до ринкових умов [1].
Вивченням проблем формування облікової політики бюджетних установ
займаються наступні науковці: Бутинець Ф. Ф., Житний П., Олексенко М. В.,
Дугієнко Н. О., Писарчук О. В. та ін.
Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності. Вона відіграє важливу роль в організації облікової інформації, а
відповідно і в формуванні інформаційного забезпечення в процесі управління
бюджетною установою. Тому, поряд з іншим, облікова політика несе ще й
функціональне навантаження [2].
Основними складовими облікової політики являються:
- соціальний аспект, який полягає у забезпеченні єдності даних
бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності для надання
інформації користувачам;
- економічний та юридичний, які складають основу формування
облікової політики і характеризують оптимальне забезпеченням інформацією
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для управління та використанні нормативних актів при вирішенні
конфліктних питань;
- інформаційний та психологічний аспекти направлені на забезпечення
інформацією всіх рівнів управління та побудову моделей прийняття рішень.
Поряд із зазначеними аспектами облікової політики бюджетної
установи, виділяють ще й людський фактор, який би передбачав
використання свободи дій в питаннях організації обліку для створення дієвої
системи бухгалтерського обліку на місцях, яка забезпечить дотримання
інтересів розпорядника коштів.
Головні бухгалтери бюджетних установ нерідко формально підходять до
розроблення облікової політики. Таку позицію не можна вважати
виправданою, оскільки в бюджетної установи є реальна можливість
сформувати на основі прийнятої облікової політики достатньо ефективну
систему бухгалтерського обліку як елемент управління установою [3].
Адже своєчасне, повне та достовірне відображення проведених
операцій дає змогу корівнику приймати обґрунтовані управлінські рішення,
аналізувати роботу установи, здійснювати й контролювати цільове
використання коштів на основі затвердженого кошторису, виявляти
незаконні витрати, що підвищить ефективність обліку й фінансовогосподарської діяльності бюджетної установи та використання як бюджетних
коштів, так і коштів спеціального фонду [2].
Виходячи з цього, формування облікової політики бюджетної установи
раціонально було б проводити в чотири етапи. Нa першому етапі
відбувається обґрунтування необхідності формування облікової політики
бюджетним установами. Це обумовлено тим, що для запровадження
ефективної облікової політики необхідно визначити її мету та основні
завдання. Основною метою організації облікової політики бюджетної
установи є встановлення та використання найефективніших методів
бухгалтерського обліку, що забезпечить якісне планування кошторису
установи та складання фінансової звітності.
Основними завданнями облікової політики, є такі:
- використання
базових
принципів
організації
та
ведення
бухгалтерського контролю;
- економічного та цільового використання бюджетних та позабюджетних
коштів;
- виявлення та організація використання господарських резервів;
- своєчасне виявлення та попередження негативних явищ в фінансовогосподарській діяльності установи, тощо.
Основою другого етану є розроблення проекту наказу про облікову
політику. Це є досить важливим моментом, оскільки на сьогодні у значної
частки бюджетних установ такий документ взагалі відсутній, що є
порушенням законодавства України. Наказ про облікову політику - це
документ, який розкриває облікові методи залежно від характеру і специфіки
діяльності певної установи.
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На третьому етапі доцільним є відображення взаємозв'язку облікової
політики бюджетних установ із автоматизацією облікового процесу в наказі
про облікову політику. На сьогодні великого розмаху набув процес
автоматизації бухгалтерського обліку, у тому числі це стосується і
бюджетних установ. Оскільки сформувалася досить широка пропозиція
програмних продуктів з бухгалтерського обліку обов'язковим є зазначення
вибраного варіанта у наказі про облікову політику установи [3].
Дуже важливим є четвертий етап, на якому відбувається узгодження
облікової політики установ-розпорядників бюджетних коштів вищого рівня із
обліковою політикою підпорядкованих їм установ. Отримавши асигнування
від установи вищого рівня, установа нижчого рівня бере на себе зобов'язання
використати їх на видатки, напрям яких попередньо узгоджений з вищою
установою. Виходячи з цього, можна стверджувати, що існує зв'язок між
цілями і завданнями бюджетних установ різних рівнів, а оскільки облікова
політика є інструментом їх реалізації деякі пункти облікової політики
бюджетних установ вищого рівня повинні знайти своє продовження в
наказах про облікову політику підпорядкованих їм установ. Так, даний етап
сприяє гармонізації облікових політик бюджетних установ різних рівнів,
підвищенню ефективності досягнення спільних цілей і завдань, а також
полегшенню процесу контролю діяльності розпорядників бюджетних коштів
нижчих рівнів [1].
Отже, облікова політика у найкращий спосіб забезпечує відображення
господарських операцій в обліку. На основі раціонально розробленої
облікової політики бюджетні установи мають змогу формувати достатньо
ефективну систему бухгалтерського обліку як елемента управління
установою. Це надає можливість керівництву приймати обґрунтовані
управлінські рішення, здійснювати і контролювати цільове використання
коштів на основі затвердженого кошторису, виявляти незаконні витрати, що
підвищить ефективність обліку й фінансово-господарської діяльності та
використання як бюджетних коштів, так і коштів спеціального фонду. Та на
даний час існують певні проблеми щодо формування облікової політики в
бюджетних установах, що пояснюється недосконалістю нормативнометодологічної бази та низьким рівнем підготовленості бухгалтерів.
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У сучасних умовах господарювання особливої актуальності набуває
питання ефективності використання трудових ресурсів. Забезпеченість
підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне
використання, високий рівень продуктивності праці сприяють збільшенню
обсягів виробництва, зниженню собівартості продукції та зростанню
прибутку.
Окремі теоретико-методологічні аспекти ефективності використання
трудових ресурсів висвітлені у роботах таких вітчизняних і зарубіжних
вчених, як Д. Богиня, М. Болюх, М. Горбаток, О. Грішнова, А. Линенко, Н.
Шульга, Л. Чернелевський, В. Колот, С. Пилипенко, Т. Мельник, А. Амосов,
Ю. Куценко, М. Армстронг, М. Спенс та ін [1].
Основними завданнями аналізу трудових ресурсів підприємства є:
1) дослідження забезпеченості підприємства трудовими ресурсами за
кількісними і якісними показниками;
2) аналіз ефективності використання трудових ресурсів;
3) визначення
рівня
продуктивності
праці,
трудомісткості
виробництва, дослідження факторів, від яких він залежить;
4) аналіз використання фонду оплати праці за категоріями працівників
і видами продукції;
5) дослідження співвідношення темпів росту продуктивності праці й
оплати праці [2].
Для характеристики стану використання на підприємстві трудових
ресурсів і виявлення резервів збільшення обсягу виробництва та підвищення
рентабельності роботи треба проаналізувати такі показники що пов'язані з
рухом, якістю робочої сили, її продуктивністю, а також її вартістю:
- чисельність персоналу підприємства з точки зору динаміки,
професійної підготовленості, плинності працівників;
- використання робітниками і службовцями робочого часу, стан трудової
дисципліни;
- продуктивність праці;
- фонд оплати праці, динаміка середньої заробітної плати працівників і
трудомісткості продукції.
Розглянувши показники, що характеризують рух трудових ресурсів,
серед них можна виділити:
1) Коефіцієнт найму (надходження) працівників – це відношення
кількості працівників найнятих на роботу до чисельності працівників
підприємства на початок року.
2) Коефіцієнт вибуття робочої сили – це відношення кількості вибулих
працівників до кількості їх на підприємстві на початок року.
Ці показники дають можливість визначити темп зміни кількості
працівників на підприємстві, що є різницею між коефіцієнтами найму і
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вибуття робочої сили та коефіцієнт валового обороту робочої сили, що є
сумою коефіцієнтів найму і вибуття [3].
Кожне підприємство має бути зацікавленим у стабільності трудового
колективу, бо це сприяє підвищенню продуктивності праці. А тому, бажаною
для підприємства є тенденція зниження цих показників. Але, це не означає,
що підприємство повинне штучно зменшувати показники руху робочої сили.
Часто суб‘єкт господарювання зацікавлений в наймі більш кваліфікованих
робітників, працівників нових професій, високопрофесійних спеціалістів. У
таких умовах зростання коефіцієнту найму робочої сили є позитивним
явищем.
Для характеристики інтенсивності використання персоналу визначають і
досліджують такі показники:
1) Коефіцієнт використання запасу праці - визначають діленням
фактичної кількості відпрацьованих постійними працівниками людино-годин
у цілому по підприємству на запас праці.
2) Запас праці - визначають множенням кількості постійних
працівників на річний фонд робочого часу одного працівника, який складає
1885 годин. При раціональному використанні трудових ресурсів коефіцієнт
використання запасу праці може дорівнювати одиниці.
3) Коефіцієнт трудової активності працівників - визначають діленням
кількості фактично відпрацьованих людино-годин одним працівником на
1885, тобто на нормативний запас праці одного працівника. Наближення
фактичного показника до нормативного характеризує інтенсивність
використання трудових ресурсів.
4) Коефіцієнт виконання норм виробітку - визначають діленням
фактичного обсягу виконаних робіт на змінну норму виробітку. Його
визначають за окремими технологічними операціями. Якщо коефіцієнт
дорівнює одиниці або більший за неї, то це свідчить про раціональне
використання трудових ресурсів.
5) Коефіцієнт використання робочого часу зміни - визначають
діленням фактичного чистого робочого часу зміни на нормативну тривалість
зміни в годинах (7 годин) [1].
Узагальнюючими показниками ефективності використання трудових
ресурсів є показники продуктивності праці що вимірюється виробітком
продукції за одиницю часу і витратами часу на одиницю продукції. Звідси
маємо два показники:
- середній виробіток;
- трудомісткість.
Виробіток - це кількість виробленої продукції за одиницю часу або
кількість продукції, яка припадає на одного середньооблікового працівника
чи робітника за рік, квартал, місяць. Даний показник вимірюється
відношенням обсягу виробленої продукції до величини робочого часу,
затраченого на його виробництво:
В=Q/T,
де В – виробіток, Q – обсяг виробленої продукції, а Т – затрати робочого
часу.
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Трудомісткість - це показник, який характеризує затрати часу на
одиницю продукції (тобто обернена величина виробітку):
Тр = T / Q ,
де Тр — трудомісткість на одиницю продукції [4].
Чим більший виробіток продукції за одиницю часу або чим менші
затрати часу на одиницю продукції, тим вищий рівень продуктивності праці.
Виробіток і трудомісткість взаємопов‘язані і знаходяться в оберненій
залежності, проте відсоток підвищення виробітку не рівнозначний відсотку
зниження трудомісткості [2]. Співвідношення між ними виражається так:
% зниження трудомісткості

100%;
або

% зниження виробітку

100%.

Найпоширенішим і універсальним показником є виробіток. Розрізняють
показники виробітку залежно від одиниці виміру робочого часу (знаменник
показника – затрати праці на виробництво продукції – Т).
Вони можуть бути виміряні:
- у відпрацьованих людино-годинах;
- у відпрацьованих людино-днях;
- у людино-місяцях, людино-роках (ці одиниці часу еквівалентні
середній чисельності працівників за відповідний період).
Наприклад, якщо затрати праці виміряні у відпрацьованих людиногодинах, то отримують показник середньогодинного виробітку:
В = Q / Tгод.
Годинний виробіток характеризує продуктивність праці за фактично
відпрацьований час. (Годинний виробіток визначається шляхом ділення
обсягу виробленої продукції на кількість відпрацьованих люд/год.). Денний
залежить також від тривалості робочого дня і використання робочого часу
всередині зміни. На його рівень впливають внутрішньозмінні простої та
втрати часу. Взаємозв‘язок між цими показниками рівня продуктивності
праці характеризує співвідношення:
Вдоб = Вгод × L,
де L – середня фактична тривалість робочого дня [3].
У промисловості виробіток розраховується як відношення обсягу
продукції, що виготовляються, до середньоспискової чисельності
промислово-виробничого персоналу за той самий період часу.
На транспорті виробіток розраховується як відношення обсягу
перевезень (т/км) до чисельності працівників, які зайняті цими
перевезеннями.
У сфері послуг показник виробітку визначається відношенням вартості
послуг без вартості матеріальних витрат на їх надання за певний період до
середньооблікової чисельності персоналу сфери послуг за цей самий період.
У масштабі економіки рівень продуктивності праці (виробітку) у сфері
матеріального
виробництва
визначається
відношенням
величини
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новоствореної вартості - національного доходу за певний період (рік) до
середньооблікової чисельності персоналу, зайнятого у сфері матеріального
виробництва протягом цього періоду.
Рівень продуктивності праці на підприємстві можна характеризувати
показниками трудомісткості продукції. Трудомісткість відбиває суму затрат
праці промислово-виробничого персоналу (живої праці) на виробництво
одиниці продукції і вимірюється в людино-годинах (нормо-годинах).
Показник трудомісткості відображає пряму залежність між обсягом
виробництва (Q) і затратами праці [1].
Продуктивність праці вимірюють кількістю виробленої продукції за
одиницю робочого часу або кількістю затраченого часу на виробництво
одиниці продукції. Підвищення продуктивності праці є головним шляхом
збільшення виробництва продукції і зниження її собівартості.
Отже, з переходом до ринкової економіки аналіз трудових ресурсів стає
більш важливим, оскільки робоча сила має вартісну оцінку та є
конкурентною на ринку праці. Одним із найважливіших завдань
економічного аналізу є контроль за правильним і раціональним
використанням трудових ресурсів. Аналіз забезпеченості робочою силою
проводиться в тісному зв‗язку із аналізом обсягу виробництва продукції,
продуктивності праці, трудомісткості робіт.
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СЬОГОДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Зарубіжний досвід показує, що аудит є обов'язковим атрибутом ринкової
економіки будь-якої країни. Та в сучасному економічному середовищі
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України, розвиток аудиту супроводжується низкою проблем. Досягнуті
результати досі залишаються неоціненими та неусвідомленими нинішнім
суспільством, що значно зменшує значення та роль аудиту, яку він відіграє в
економічній, соціальній та політичній сфері суспільства. Тому постає
необхідність в обґрунтуванні підходу, який би дозволив розглядати аудит, як
цілісну систему, оцінювати її ефективність, характер та вплив на суспільногосподарські процеси.
Метою дослідження є визначення проблем розвитку аудиту в Україні та
пошук шляхів їх вирішення.
У працях українських вчених дослідженням актуальних проблем і
перспектив розвитку аудиту в Україні приділена достатньо велика увага.
Насамперед це праці: Бутинця Ф. Ф., Дороша Н. І., Калінської Т. А.,
Рудницького В. С., Савченка В. Я., Терехова А. А., Усача Б. Ф. та інших.
Розвиток аудиту в Україні почався з прийняттям Закону «Про
аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. Відповідно до цього Закону,
аудит — це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних
документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність
суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їхньої звітності,
обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству й установленим
нормативам [1].
На початку свого зародження та розвитку в Україні аудит був
нав‘язаний державними органами під тиском Світового банку і
Міжнародного фонду. У 1999-2001 роках ситуація змінилась. Складність
обліку, особливо податкового, зміна фінансового обліку, істотна
суперечливість законодавства, підштовхують керівництво, яке прагне
застрахуватись від відповідальності і можливих фінансових втрат, до
рішення скористатися послугами аудиторської фірми. Отже, у суспільстві
з‘явилась об‘єктивна потреба в незалежному професійному контролі за
діяльністю підприємства [2].
В теперішній час, аудит в Україні розвивається прискореними темпами.
Так, починаючи з 2004 року, аудит фінансової звітності проводиться у
відповідності з Міжнародними стандартами аудиту (МСА), які 18 квітня 2003
року Аудиторською палатою України були прийняті в якості Національних
стандартів аудиту.
Офіційним органом, який регулює аудиторську діяльність в Україні є
Аудиторська палата України (АПУ), повноваження якої поширюються на
такі важливі сфери аудиторської практики, як сертифікація аудиторів,
підвищення кваліфікації, ведення реєстру суб‘єктів аудиторської діяльності,
застосування стандартів аудиту, контроль якості аудиторських послуг [3].
Статистичні дані свідчать, що в Україні з 1993 року Аудиторська палата
України видала 6896 сертифікатів аудиторів, у тому числі 259 сертифікатів
аудиторів банків. В Реєстрі АПУ станом на 6.11.2014 року знаходиться 2080
аудиторських фірм та незалежних аудиторів. Загальна кількість проведених
аудиторських перевірок у 2013р. становить 44 218 одиниць, що у порівнянні
із 2012 роком зменшилась на 5 907 одиниць. Дана тенденція зумовлена, в
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першу чергу, збільшенням вартості аудиту, що є однією з проблем його
поширення в Україні.
Ще одною досить гострою проблемою національного аудиту є
відсутність чітко регламентованих і закріплених на державному рівні
стандартів аудиту. Розробка стандартів аудиторської діяльності ґрунтувалася
на зарубіжному досвіді, зокрема на МСА. Але такі розробки на сьогоднішній
день носять лише рекомендаційний характер, що в сучасних реаліях є
неефективним кроком [2].
Досліджуючи сучасні проблеми аудиту, слід відзначити, мабуть, одну з
найважливіших, а саме проблему недовіри до аудитора і зокрема недовіри до
якості надаваних їм аудиторських послуг. Така недовіра викликана в першу
чергу відсутністю контролю над якістю наданих послуг на державному рівні.
Ця проблема, мабуть, найбільш актуальна, оскільки на даний момент в
Україні існує безліч малих і середніх підприємства, які в силу своїх
невеликих доходів не можуть дозволити собі скористатися послугами
великих і перевірених аудиторських фірм. Такі підприємства змушені
звертатися до приватних аудиторів, ризикуючи отримати неякісні
аудиторські послуги, що може спричинити за собою помилки у
функціонуванні таких підприємств.
Говорячи про аудиторські фірми, слід звернути увагу на спектр послуг
які вони надають. Досліджуючи звіти таких фірм можна помітити, що деякі
фірми в основному займаються наданням консалтингових або інших послуг.
Таке становище на ринку аудиторських послуг суперечить світовим
тенденціям розвитку цієї галузі. На міжнародному ринку все частіше
пропонують виділити надання різного роду послуг в окрему галузь [4].
Для покращення стану аудиту в Україні необхідним є:
1) розробка механізму практичного застосування Міжнародних
стандартів аудиту (МСА) в Україні, створення до них коментарів у повному
обсязі;
2) внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про
аудиторську діяльність» з метою приведення його у відповідність до інших
законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано впливають на
регулювання аудиторської діяльності та розширення переліку підприємств,
для яких щорічна аудиторська перевірка обов'язкова, а це, у свою чергу,
збільшить ринок аудиторських послуг, а також введення додаткових
положень, які б більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та
клієнта;
3) використання узагальненого практичного досвіду роботи
міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм, розробка Типових методик
аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств у розрізі галузей їх
діяльності (банківська, торговельна, страхова, хімічна,
металургійна,
харчова, легка промисловості);
4) поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій
України з міжнародними та європейськими професійними організаціями
бухгалтерів і аудиторів;
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5) розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на
основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання та ін [5].
Отже, у сучасних умовах інтеграції в європейське співтовариство
розвиток аудиту є важливим і пріоритетним напрямком. Аудиторська
діяльність є досить новою і тому має велике поле для становлення
індивідуальної національної системи аудиту, яка не повинна поступатися
світовим стандартам.
Та на сьогодні розвиток аудиту в Україні стримується не вирішенням
таких проблем як: відсутність чітко регламентованих на державному рівні
стандартів аудиту, зосередження аудиторських фірм переважно на супутніх
аудиту послугах та недовіра до якості аудиторських послуг. Для покращення
стану аудиту в Україні необхідним є: внесення необхідних змін і доповнень
до Закону України «Про аудиторську діяльність», поглиблення співпраці з
міжнародними професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів тощо.
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ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Податок на додану вартість є найбільш значним за обсягом надходжень
в державний бюджет. Так, наприклад, в 2014 році він становить 41,7 % від
загальних доходів державного бюджету. Для контролю нарахованих сум
податкового зобов‘язання з ПДВ підприємства повинні подавати податкову
звітність до відповідних органів.
Проблематикою адміністрування податку на додану вартість та
особливостями заповнення і подання звітності з ПДВ займалися такі науковці
як: В. Л. Андрущенко, В. А. Дадалко, А. М. Соколовська, В. М. Суторміна,
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В. М. Федосов, М. В. Шпилько, К. К. Уллубієва, А. М. Соколовська
та інші.
Метою дослідження є виявлення особливостей заповнення та подання
податкової звітності з податку на додану вартість.
Основним звітуючим документом з ПДВ є Податкова декларація з
податку на додану вартість. Податкова декларація, розрахунок - документ,
що подається платником податків контролюючому органу у строки,
встановлені законом. На його підставі здійснюється нарахування та/або
сплата податкового зобов‘язання. Це свідчить про суми доходу, нарахованого
(виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми
утриманого та/або сплаченого податку. Додатки до податкової декларації є її
невід‘ємною частиною [2].
Особливістю заповнення декларації з податку на додану вартість є те,
що вона заповнюється тільки за звітний період без наростаючого підсумку з
початку року. За періодичністю подання дана декларація може бути
щомісячною або щоквартальною, за формою - повною або скороченою.
Квартальний звітний період використовують платники, що мають право
сплачувати податок на прибуток по ставці 0% та підприємці які перебувають
на спрощеній системі оподаткування по ставці 6%. У свою чергу, місячний
звітний період передбачений у всіх випадках, якщо ПКУ не передбачене
інше. Та все ж в цьому випадку повинні враховувати деякі особливості: якщо
особа реєструється як платник податку на додану вартість не з першого числа
місяця, тоді першим звітним періодом вважається період, який починається
з дня такої реєстрації і закінчується останнім днем першого повного
календарного місяця.
Декларацію з ПДВ, у якій встановлено місячний звітний період,
платники подають протягом 20 календарних днів, а квартальні платники протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем
звітного періоду [3].
Усі види декларацій пoдаються незалежнo від тoгo, здійснював платник
податку відпoвідну господарську діяльність у звітнoму періoді чи ні.
У розділі 1. Декларації з податку на додану вартість у відповідних
рядках відображуються податкові зобов‘язання, а саме операції, які:
- оподатковуються за ставкою 20 %;
- оподатковуються за ставкою 0 %;
- не є об'єктом оподаткування;
- звільняються від оподаткування.
Коригування податкових зобов'язань на основі попередніх звітних
періодів відображається у рядку 8. При заповненні цього рядка обов'язковим
є подання додатка 1 до податкової декларації.
До розділу II декларації записуються суми податкового кредиту,
включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження) з
податком на додану вартість або без податку на додану вартість товарів
(послуг), основних фондів на митній території України, імпортованих
товарів, отриманих на митній території України від нерезидента послуг з
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метою їх подальшого використання у межах господарської діяльності
платника податку, а також тих, які не призначаються для їх використання у
господарській діяльності, або придбані з метою їх використання для поставки
послуг за межами митної території України, місце поставки яких
визначається відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V
Кодексу, окремо за цілями використання (здійснення операцій, які
підлягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об'єктом
оподаткування).
Коригування податкового кредиту за попередні звітні періоди
відображається у рядку 16. При заповненні цих рядків обов'язковим є
подання додатка 1 до декларації, що заповнюється в розрізі контрагентів та
розрахунків коригування до податкових накладних [4].
Податкову декларацію подають до податкового органу за місцем обліку
платника у двох примірниках, один з яких повертається платнику з
позначкою посадової особи податкового органу про дату її прийняття.
Підпис посадової особи має бути засвідчений. Форму податкової декларації
(розрахунку) встановлює центральний (керівний) орган контролюючого
органу за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за
проведення податкової політики. Затверджені форми податкових декларацій
мають нормативно-правовий характер, що означає обов'язковість їх
дотримання як для платника податків, так і для податкових органів.
прийняття податкової декларації є обов'язком органа Державної податкової
служби і законодавством встановлено пряму заборону відмовляти у
прийнятті декларації з якихось причин, не визначених ст. 49 ПКУ [1].
Під час прийняття декларації податкова служба має право лише
перевіряти наявність та правильність заповнення всіх обов'язкових
реквізитів, а будь-які інші зазначені в декларації показники до прийняття
перевірці не підлягають. За умови дотримання зазначених вимог посадова
особа органа Державної податкової служби зобов'язана зареєструвати
податкову декларацію датою її фактичного отримання.
Зареєстровані в органі Державної податкової служби декларації
підлягають камеральній перевірці, що проводиться протягом 30 днів,
наступних за граничним терміном отримання податкової декларації. Якщо за
результатами перевірки виявлено порушення, складається Акт про
результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій
звітності з податку на додану вартість. Акт про результати камеральної
перевірки вручається або надсилається для підписання протягом трьох
робочих днів платнику податку в порядку, визначеному ст. 42 ПКУ.
За наявності підстав, перелік яких визначено у ст. 78 розд. II ПК які
свідчать про порушення норм податкового законодавства під час здійснення
розрахунку суми бюджетного відшкодування, орган Державної податкової
служби має право провести документальну позапланову виїзну перевірку
платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного
відшкодування протягом 30 календарних днів, наступних за граничним
терміном проведення камеральної перевірки [1].
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Отже, податок на додану вартість є стабільним джерелом надходжень до
дохідної бази бюджету. За допомогою ПДВ здійснюється вплив на
економічне становище країни.
Нарахування і сплата будь-якого виду податку чи збору (обов‘язкового
платежу) припускають здійснення належним чином обліку і розрахунку,
результати яких відображаються у відповідній формі податкової звітності.
Звітністю з податку на додану вартість є податкова декларація з ПДВ,
порядок складання та подання якої є повністю описаним в Наказі
Міністерства фінансів України «Про затвердження форм та Порядку
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість ғ966
від 23.09.2014р.
Традиційно податкова декларація як форма податкової звітності
відповідає такому порядку сплати податку, за якого обов'язок з його сплати
покладається безпосередньо на платника. Податкова декларація з ПДВ має
характер податкового розрахунку, відповідно до якого платник податків
самостійно обчислює суму податку і несе обов'язок щодо своєчасної його
сплати.
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ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ціноутворення - процес становлення і розробки ціни на товари та
послуги. Ринкові перетворення в економіці країни потребують кардинальної
перебудови не лише існуючої методології встановлення цін, а й організації
самого процесу ціноутворення. Цінова політика повинна формуватися в
першу чергу у відповідності з потребами та запитами споживача .
Актуальність даної теми полягає в тому, що в умовах ринкової
економіки зростає роль цінової політики, що обумовлено загостренням
конкурентної боротьби. При цьому, підвищується важливість управлінських
рішень з формування цін, оскільки вони значно впливають на кінцеві
фінансові результати і ринкове становище підприємства.
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Проблемі ціноутворення приділяли увагу: І.В. Несторишен,
досліджуючи проблеми ціноутворення в умовах ринку; Л. Круковська,
аналізуючи теоретико-практичні аспекти регулювання цін, А.Г. Пєнцова,
розглядаючи теоретичні аспекти і методи ціноутворення.
Ціна є одним з елементів керування ринковим механізмом
господарювання й відбиває закономірності розвитку економіки й
кон'юнктуру товарного ринку. Одночасно ціна – найважливіший показник
для кожного конкретного підприємства, тому що визначає розмір його
доходів і прибутку, тобто фінансове благополуччя. Фахівці вищої
кваліфікації (економісти, комерсанти, маркетологи, бухгалтери, банкіри та
ін.) повинні володіти інформацією відносно цін і ціноутворення, щоб
приймати економічно обґрунтовані цінові рішення.
Цінова політика підприємства - це встановлення (визначення) цін, які
забезпечують виживання підприємства в ринкових умовах. Вона передбачає
вибір методу ціноутворення, розробку цінової системи підприємства, вибір
цінових ринкових стратегій тощо Існують три основні цілі цінової політики:
забезпечення виживаності підприємства, максимізація прибутку і утримання
ринку. Забезпечення стабільного життєвого циклу підприємства - головна
мета фірми, що здійснює свою діяльність в умовах жорсткої конкуренції,
коли на ринку багато виробників з аналогічними товарами. Важливими
компонентами даної цінової політики є обсяг збуту (продажу) та частка на
ринку. Для захоплення більшої частки ринку і збільшення обсягу збуту
використовують заниження ціни на товари та послуги [2].
На систему ціноутворення, а, відповідно, на цінову політику
підприємства, має великий вплив стан грошової сфери, а саме: зміна
купівельної спроможності грошової одиниці і курси іноземних валют до неї.
Зайвий випуск грошей в обіг знижує їхню купівельну спроможність - вони
знецінюються. Механізм впливу змін валютного курсу на ціни
різноманітний.
Тактичні
аспекти
цінової
політики
охоплюють
заходи
короткотермінового і поодинокого характеру, які спрямовані на виправлення
деформації в діяльності виробничих підрозділів і товаропровідної мережі, що
виникає внаслідок непередбачених змін цін на ринках чи поведінки
конкурентів, помилок управлінського персоналу, що можуть іноді йти
всупереч стратегічним завданням підприємства.
Процес встановлення ціни складається із шести етапів:
1. постановка завдань ціноутворення;
2. визначення попиту;
3. оцінка витрат;
4. аналіз цін і товарів конкурентів;
5. вибір методу ціноутворення;
6. встановлення кінцевої ціни [1].
Постановка задач ціноутворення – це спроба фірми відповісти на
запитання: чого бажано домогтися за допомогою політики цін на свою
продукцію?
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Дуже важливим етапом формування цін на підприємстві є оцінка витрат
і пошук шляхів їхнього зниження. Аналіз цін і товарів конкурентів – одне із
найскладніших завдань. У ринковій економіці інформація про ціни за
конкретними угодами, частіше за все, є комерційною таємницею виробника, і
отримати таку інформацію дуже складно. Вивчення товарів і цін конкурентів
має певну мету – вивчити так звану ціну байдужості, тобто ціну, за якої
покупцю буде байдуже, чий товар купувати. Виявивши її, можна планувати
таку стратегію ціноутворення, за якою покупці віддадуть перевагу продукції
вашого підприємства. Важливим кроком при цьому є аналіз пропозиція і цін
конкурентів, якості їх продукції.
Цінова політика конкурентів є одним з найскладніших та важко
передбачуваних елементів ринкової економіки, виявивши мету цінової
політики конкурентів, можна визначити і їхні стратегії ціноутворення. Але
успішне здійснення ціноутворення на підприємстві неможливе без заходів
державного регулювання та ефективного контролю за додержанням цін. Під
цим розуміють дотримання всіх нормативно-правових актів, що регулюють
формування цін, їх встановлення та використання за умов регульованої
ринкової економіки. В умовах невизначеності, світової кризи та аналізу
сучасного ринку слід детально продумувати методологію розрахування цін
на продукцію та послуги підприємства [4].
Методи розрахунку цін вельми різноманітні повинні відповідати
основній стратегії цінової політики підприємства. Серед них такі:
1. Затратні методи, які містять: метод «витрати плюс», метод
«мінімальних витрат», метод ціноутворення з підвищенням ціни за
допомогою надбавки, метод цільового ціноутворення.
2. Метод визначення ціни з орієнтацією на попит.
3. Метод визначення ціни продажу на основі аналізу максимальних
збитків і прибутків.
4. Метод визначення ціни орієнтацією на конкуренцію.
5. Ціноутворення на основі прайсингів параметричної низки товарів та
багато інших методів [3].
Отже, можна зробити висновок, що процес ціноутворення на
підприємстві є досить складним та важливим, передбачає передусім
неодмінний контроль за загальною ситуацією на ринку та ціновою стратегією
підприємства із врахуванням всіх чинників, які можуть впливати на даний
процес.
Список використаних джерел:
1. Безкоровайна С.В. Дослідження підходів до формування цінової стратегії
підприємства.//Актуальні проблеми економіки. 2012– ғ2 (20). – С. 49 – 525.
2. Волошенко А.В. Визначення та принципи цінової політики
України//Актуальні проблеми економіки. – 2010. - ғ12. – с.45-50.
3. Горобець А.С. Аналіз проблем ціноутворення в сучасних умовах. //
Актуальні проблеми економіки. 2013 - ғ4. – С. 18-24.
4. Покатаєва О.В. Державна регуляторна політика щодо механізму
ціноутворення на товари і послуги для населення.//Держава та регіони.
Серія. Економіка та підприємництво. – 2012. – ғ 3. – С. 142 – 150.
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Міжнародна практика свідчить, що звітність, сформована відповідно до
МСФЗ, відрізняється високою інформативністю для користувачів.
Використання МСФЗ дає змогу компаніям, які мають інтереси на
міжнародному ринку, надати інвесторам, кредиторам та іншим зацікавленим
сторонам прозору інформацію про свою діяльність. Виникає необхідність
зближення облікових систем різних країн на засадах МСФЗ. Головним
шляхом зближення різних облікових систем є міжнародна уніфікація
бухгалтерського обліку.
Проблема міжнародної уніфікації бухгалтерського обліку, головними
чином, має вирішуватись через стандартизацію та гармонізацію
бухгалтерського обліку.
Питанням уніфікації бухгалтерського обліку, його гармонізації
та стандартизації, їх значенню для розвитку бухгалтерського обліку в
Україні присвячені праці вітчизняних вчених, серед яких: Ф.Ф. Бутинця,
С.Ф. Голова, В.М. Пархоменко, В.Г. Швеця, О.М. Петрука, Л.П. Нишенко та
інших.
Уніфікація — це процес зменшення відмінностей між національними
бухгалтерськими та господарчими системами і підвищення рівня постійності
та порівняльності фінансових звітів. Мета уніфікації— усунення перешкод у
переміщенні капіталів на міжнародних фінансових ринках та розумінні
фінансових звітів.
Реформування системи бухгалтерського обліку відбувається в Україні на
підставі розпорядження КМУ від 24.10.2007р. ғ911-р ―Стратегія
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні‖. Метою
Стратегії є вдосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності з урахуванням вимог міжнародних стандартів та законодавства
Європейського Союзу.
Фінансова звітність вітчизняних підприємств, незважаючи на вже
тривалий період здійснення вдосконалення вітчизняного бухгалтерського
обліку, все ще не відповідає вимогам міжнародних стандартів.
Аналіз міжнародних стандартів обліку дозволяє виявити відмінності
вітчизняної системи бухгалтерського обліку від узагальненої міжнародної
системи.
Порівняння складу фінансової звітності, яку повинна надавати
організація, незалежно від виду діяльності та форми власності (табл. 1)
свідчить: суттєвих відмінностей у складі фінансової звітності, яка надається
відповідно до МСФЗ та за вітчизняними правилами немає.
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Таблиця 1
Розкриття фінансової звітності згідно МСФЗ і українського
законодавства
МСФЗ
Національне законодавство
Звіт про фінансовий стан на кінець періоду Звіт про фінансовий стан (форма ғ1)
Звіт про сукупний дохід за період
Звіт про сукупний дохід (форма ғ2)
Звіт про зміни у власному капіталі за період Звіт про рух грошових коштів (форма ғ3)
Звіт про рух грошових коштів за період
Звіт про власний капітал (форма ғ4)
Примітки, що містять стислий виклад
Примітки до річної фінансової звітності
суттєвих облікових політик та інші пояснення
Звіт про фінансовий стан на початок
найбільш давнього порівняльного періоду

Щодо змісту основних принципів за МСФЗ та П(С)БО, вони є
близькими, але групування їх має відмінності. Так, у Концептуальній основі
МСФЗ [1] наведено два основоположні припущення – безперервності та
нарахування, і відповідності доходів і витрат. У вітчизняному законодавстві
наведено вказані принципи, але не як основоположні, а як пересічні у числі
десяти принципів ведення обліку і складання звітності. Окремі принципи
висвітлені у МСФЗ у числі якісних критеріїв фінансової звітності, об‘єднання
яких забезпечує надійність звітності. Такі якісні характеристики, як
доступність, доречність, достовірність, порівнянність наводяться і у
Концептуальній основі, і у П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [3].
Дослідивши у роботі питання уніфікації бухгалтерського обліку, можна
зробити наступні висновки. Міжнародне узгодження принципів і процедур
системи обліку є визначальною передумовою гармонізації фінансової
звітності з метою стандартизації та уніфікації облікових процедур
вітчизняних підприємств та їх зарубіжних партнерів. Вивчення й розуміння
сутності міжнародних принципів бухгалтерського обліку та звітності
збагатить інтелектуальний потенціал українських облікових працівників,
забезпечить зменшення ризиків для інвесторів і кредиторів та зростання
довіри до показників фінансової звітності України.
Список використаних джерел:
1. Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс] /
Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). – 2010. –
Режим доступу: http:// www . zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_009
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) «Подання
фінансової звітності» [Електронний ресурс] / Рада з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року. – Режим
доступу: http:// www . zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_013/paran2#n2
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності»: затв. наказом Міністерства фінансів
України 07 лютого 2013 року ғ 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/154?view=material
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Одним з найважливіших джерел фінансування загальнодержавних
потреб є податок на прибуток, тому аналіз його надходжень являється
основою для визначення ефективності моделей управління зведеним
фінансовим планом держави в частині податкових надходжень.
Динаміка розвитку економіки України потребує постійного приведення
структури податкової системи у відповідність до економічних норм. Тому
з‘являється необхідність у знаходженні оптимального інструментарію
податкової політики, що відповідав би рівню розвитку економічної системи.
Дослідження недоліків порядку нарахування та сплати податку на
прибуток підприємств є предметом досліджень В.Л. Андрущенка,
В.П. Вишневського, С.Л. Лондара, С.В. Онишко, Т.В. Паєнтко, А.М.
Соколовської, Т.І. Єфименко та інших.
Метою статті являється аналіз тенденцій в оподаткуванні та
обґрунтування напрямів удосконалення чинного порядку нарахування
податку на прибуток в умовах теперішнього законодавства України.
Податок на прибуток має відношення до прямого податку. Він
стягується з прибутку, що отримала організація, підприємство, установа
банку. Прибуток для сплати даного податку визначається, як дохід, що
отримала організація за виключенням встановлених законодавством сум та
знижок.
Податок на прибуток стягується з юридичних осіб, що займаються
господарською діяльністю на території України, які являються і резидентами
і не резидентами [1].
Податок на прибуток підприємств завжди певним чином виконував
фіскальні завдання та був регулятором фінансово-економічних відносин його
платників. В той же час, із набранням чинності Податкового кодексу України
механізм справляння цієї податкової форми зазнав суттєвих та, в більшості
випадків, позитивних змін, зумовлених, насамперед, зміною бази його
справляння, яку до цього часу складала різниця між валовими доходами,
валовими витратами та амортизаційними відрахуваннями, звітного періоду,
скороченням пільг з оподаткування прибутку підприємств та передбаченням
поетапного зменшення ставки цієї податкової форми [2].
Необхідно зазначити, що податок на прибуток підприємств забезпечує
надходження значної частини доходів консолідованого бюджету України.
Саме це демонструє динаміка мобілізації цього податку до зведеного
бюджету загалом по Україні.
Протягом останніх років частка податку на прибуток у ВВП та доходах
Зведеного бюджету перманентно коливається у незначному діапазоні,
спостерігається тенденція до її зниження (рис. 1).
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На нашу думку, це обумовлено тим, що в централізовано-плановій та
трансформаційній економіці основне джерело доходів бюджету – це
надходження від державних підприємств або оподаткування капіталу. В
умовах ринкової економіки, враховуючи вплив на мобільність капіталу
глобалізаційних та інтеграційних процесів, бюджетне значення податку на
прибуток підприємств поступово зменшується з одночасною переорієнтацією
на оподаткування доходів фізичних осіб.
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Рис. 1. Динаміка надходжень податку на прибуток підприємств до
Державного бюджету України у 2010-2014 роках
На рис. 1 продемонстроване падіння частки податку у ВВП у 20102014рр. до рівня посткризового 2009 р. можна спробувати пояснити
зниженням ставки. Так, за період з 1995 по 2014 р. ставка з податку
скоротилася на 11 відсоткових пунктів. Така ситуація повністю відповідає
європейським тенденціям, що ми оцінюємо позитивно (рис.2)
[3].

Рис. 2. Ставки податку на доходи корпорацій у 1995-2014 рр., %
Зокрема, як видно з рис. 2, за період з 1995 по 2014 р. середня ставка з
податку на прибуток по країнах ЄС-27 скоротилася більш ніж на 12
відсоткових пунктів.
Базова ставка податку на прибуток, як і в 2014 році, залишилась 18%.
Скасовано ставку 5% для суб‘єктів ІТ-індустрії. Без пільгової ставки
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лишилися суб‘єкти з пріоритетних галузей економіки. До 2016 року ще
діятиме ставка 0% для тих, хто перебуває на так званих «податкових
канікулах» [4].
Як і раніше, платники податку на прибуток звітуватимуть за підсумками
року та разом із декларацією подаватимуть і фінансову звітність. Однак
подовжено строк такого звітування - декларацію за 2015 рік треба буде
подати до 1 червня 2016 року.
За 2014 рік звітуємо з податку на прибуток іще за старими правилами:
- за базовий рік - протягом 60 днів, тобто не пізніше 2 березня 2015 року;
- якщо базовий квартал (за умов, коли підприємство у 2014 році звітувало з
податку на прибуток поквартально) - протягом 40 днів, тобто не пізніше
9 лютого 2015 року.
Разом із декларацією, форма якої затверджена наказом Міністерства
доходів від 30.12.2013 р. ғ 872, подаємо фінансову звітність (п. 46.2 ПКУ).
Щодо сплати податкових зобов‘язань, то тут без змін — протягом 10
днів після граничної дати подання декларації.
У січні - грудні 2015 року та січні - травні 2016 року щомісячні авансові
внески з податку на прибуток треба сплачувати за старими правилами, що
діяли за п. 57.1 ПКУ в старій редакції до змін, унесених Законом ғ 71. Із
червня 2016 року зміняться як суб‘єкта, котрі мають сплачувати щомісячні
авансові внески, так і правила їх розрахунку.
Відокремлені підрозділи юридичних осіб не згадані як окремі платники
податку на прибуток. Тож платником є юридична особа (головне
підприємство разом із філіями).
Із 2015 року юридичні особи перейшли на зовсім інші правила
розрахунку податку на прибуток. Податок на прибуток обчислюємо виходячи
із бухгалтерського фінансового результату
(за П(С)БО чи МСФЗ),
відкоригованого на різниці, передбачені ПКУ (амортизаційні різниці, різниці,
які виникають при формуванні резервів (забезпечень), різниці, які виникають
під час здійснення фінансових операцій (пп. 134.1.1 ПКУ).
Скасовано більшість пільг із податку на прибуток. Фактично звільнення
від оподаткування залишено тільки для підприємств та організацій,
заснованих громадськими організаціями інвалідів. А також до кінця 2016
року залишено ставку податку 0% для тих, хто перебуває на так званих
«податкових канікулах».
Платників податку на прибуток за наслідками діяльності у 2015 році
звільнено від відповідальності за порушення порядку обчислення,
правильності заповнення податкових декларацій із податку на прибуток
підприємств та повноти його сплати (п. 31 підрозділу 10 p. XX ПКУ) [5].
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1. Податок на прибуток: [Електрон, ресурс]. - Режим доступу:
http://taxoptima.eom.ua/ru/podatok-na-prubutok.html
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЙОГО РОЛЬ У ВИКОНАННІ
КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
Бухгалтерський облік виконання кошторису доходів і видатків
бюджетних установ суттєво відрізняється від обліку господарської діяльності
підприємств виробничої сфери, що зумовлено самою специфікою їх
діяльності: вони працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення
соціальних, культурних та інших потреб суспільства. Діяльність цих установ
фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які
надаються їм безповоротно.
Проблеми бухгалтерського обліку в бюджетних установах розглянуті в
працях відомих вітчизняних і зарубіжних економістів С. М. Альошина,
І. А. Андреєва, М. Т. Білухи, А. М. Бєлова, С. Ф. Голова, Є. М. Бойко,
Т.Г. Мельник, А. Г. Звєрєва, Р. Т. Джоги, В.І. Лемішовського, Л.Я.Корецкого,
Е. П. Дєдкова, С. Я. Зубілевич, І. Н. Полєвого та ряду інших.
Фінансова криза негативно позначилась на економічній ситуації
України, стала причиною виникнення багатьох негативних явищ, таких як
підвищення рівня безробіття, зниження реальної купівельної спроможності
населення, неефективне використання фінансових ресурсів держави. Суттєво
послабились функції державного контролю за збереженням державної
власності. Тому частим
явищем стало зловживання в фінансово-економічній сфері: нецільове,
неефективне та незаконне використання бюджетних коштів керівниками
різних рівнів, розкрадання державного та комунального майна [1].
Відповідно до п.6 ст.2 Бюджетного кодексу України бюджетна установа
це орган, установа чи організація, створена у встановленому порядку
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, яка
повністю утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи
місцевих бюджетів [2].
Бюджетні установи створені та функціонують з метою забезпечення
функцій держави. Для ефективної діяльності таких установ необхідним є
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визначення вартості ресурсів, потрібних для їх нормального функціонування
та можливих джерел покриття видатків. Саме тому фінансово-господарська
діяльність будь-якої бюджетної установи неможлива без своєчасно
складеного та затвердженого кошторису.
Кошторис це основний плановий документ, який підтверджує
повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає
обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх
функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних
призначень.
Бюджетні установи витрачають державні кошти відповідно до
напрямків, передбачених кошторисами, суворо дотримуючись цільового
використання коштів. Тому при складанні кошторисів бюджетні установи
повинні забезпечувати такі вимоги, як законність і правильність розрахунків
до кошторису, доцільність запланованих витрат, правильність їх розподілу
за економічною класифікацією, додержання діючих ставок, посадових
окладів, норм, цін, лімітів та інших показників відповідно до чинного
законодавства [3].
Але це все неможливо без документального, своєчасного та
достовірного ведення бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік повинен
забезпечувати систематичний контроль за ходом виконання кошторисів,
станом розрахунків із різними установами та організаціями, збереженням
грошових коштів та матеріальних цінностей і достовірністю складання
фінансової звітності.
В бюджетній установі такий облік здійснюється за меморіальноордерною формою згідно з наказом Державного казначейства України від
27.07.2000 ғ68, яким затверджено «Інструкцію про форми меморіальних
ордерів бюджетних установ та порядок їх складання».
Інформація про стан і зміни майна бюджетної установи, яка необхідна для
контролю за її діяльністю, ступенем виконання кошторису, узагальнюється за
допомогою системи рахунків бухгалтерського обліку, своєчасно
відображуючи господарські операції на рахунках. Дані рахунків
бухгалтерського обліку використовуються для складання фінансової звітності
бюджетної установи.
Слід відмітити, що здійснення контролю за порядком ведення
бухгалтерського обліку та складанням звітності є основним проблемним
питанням, адже лише в регістрах бухгалтерського обліку та звітності
відображається вся фінансово-господарська діяльність установи чи
організації.
Складання фінансової звітності є завершальним етапом бухгалтерського
обліку. Основним завданням фінансової звітності бюджетних установ є
відображення стану їх майна та результатів діяльності у процесі виконання
кошторису. Оскільки фінансова звітність надає інформацію про виконання
кошторису, то основними її показниками є дані про кошторисні призначення,
касові та фактичні видатки бюджетної установи, її дебіторську заборгованість.
Основними формами фінансової звітності є : Баланс, Звіт про виконання
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кошторису установи (ф. ғ 2), Звіт про заборгованість бюджетних установ
(ф. ғ 7), Звіт про фінансові зобов‘язання бюджетних установ (ф. ғ 8) та ін.
Важливість постійного контролю за виконанням кошторису обумовила
щомісячне складання Звіту про виконання кошторису доходів і видатків (ф.
ғ 2), в якому узагальнюються та відображуються результати виконання
кошторису. Перш за все цей контроль полягає у зіставленні фактично
проведених касових видатків (суми здійснених розрахунків з працівниками
установи, з бюджетом за відрахуваннями із заробітної плати, з
постачальниками товарів і послуг) із затвердженими кошторисними
призначеннями і в порівнянні цих двох показників з фактично проведеними
видатками (суми нарахованої заробітної плати і відрахувань з неї, вартості
отриманих і витрачених послуг — оплачених і неоплачених), що дозволяє
визначити чи в повному обсязі бюджетна установа профінансована у
відповідному звітному періоді та чи не використовувались кошти на цілі
непередбачені кошторисом. Також обов‘язково слід враховувати наявну
дебіторську та кредиторську заборгованості та залишок матеріальних
цінностей на початок та кінець звітних періодів. Такий аналіз поліпшує стан
фінансування і раціональне використання бюджетних коштів, а також сприяє
підвищенню ефективності прийнятих управлінських рішень [4].
Має велике правове значення кошторис як індивідуальний фінансовоправовий акт. Кошторис бюджетної установи подається до головного
розпорядника бюджетних коштів. Пізніше цей розпорядник складає зведений
кошторис та подає Міністерству фінансів України бюджетний запит для
врахування його в Державному бюджеті України. Після затвердження
Державного бюджету Мінфін доводить головному розпоряднику бюджетних
коштів лімітні довідки про бюджетні асигнування, у яких указується обсяги
бюджетного фінансування. Головний розпорядник бюджетних коштів
надсилає бюджетним установам через органи Державної казначейської
служби України витяги із лімітної довідки, у яких указується конкретний
обсяг фінансування [5].
Для покращення процесу ведення та контролю бухгалтерського обліку в
бюджетних організаціях варто використовувати автоматизовані інформаційні
технології, здатні активно впливати на інтенсифікацію використання наявних
ресурсів бюджетної сфери. У зв‘язку з цим дослідження автоматизації
процесів обліку, контролю та аналізу є особливо актуальними. Однак слід
визнати, що ця ділянка залишається недостатньо дослідженою і на
сьогоднішній день. Підтвердженням цьому є той факт, що більшість
невеликих бюджетних установ (особливо в сільській місцевості)
продовжують використовувати традиційну ручну, або частково
автоматизовану, форму ведення бухгалтерського обліку. Хоча найбільш чітко
і злагоджено ведеться облік в установах з комплексною автоматизацією
бухгалтерської роботи. Часткова автоматизація не дозволяє систематизувати
дані обліку та відображати їх синхронно в одній базі даних, а, отже, і
приймати оперативні рішення, використовуючи всю сукупність інформації,
вивчивши всі фактори, що вплинули на певну ситуацію [6].
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Підсумовуючи викладене необхідно зазначити, що раціональна
організація бухгалтерського обліку забезпечує дієвий контроль за
виконанням кошторису, можливість проведення аналізу результатів
діяльності бюджетної установи при мінімальних витратах праці та коштів.
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АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Наразі, під впливом глобальної фінансової кризи, нестабільності у
політиці і економіці, знижуються показники зростання обсягів виробництва,
скорочуються і припиняються види діяльності, інвестиційні процеси тощо.
Більшість підприємств не можна характеризувати як стабільні й такі, що
мають стійкий фінансовий стан, і тому найголовнішою проблемою
ефективного функціонування підприємств сьогодні є відсутність
сприятливого грунту для їх функціонуваня, а саме платоспроможності та
ліквідності, яка б дійсно давала можливість керівництву підприємства
виявляти слабкі місця та приймати правильні управлінські рішення.
За останні роки питання ліквідності та платоспроможності підприємства
знайшли своє відображення у роботах таких закордонних вчених: Брігхема
Є.Ф., Ваховича Дж. М., Ван Хорна Дж. К., Ерхардта М.С. та ін., також в
наукових колах України та Росії дослідження цієї проблеми знайшло своє
відображення в роботах Єфимової О.В., Ковальова В.В., Костирко Р.А.,
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Крейніної М.Н., та ін.
Метою роботи є вивчення понять, причин виникнення, коефіцієнтів,
підходів та оцінки основних завдань та методологічних основ аналізу
платоспроможності;
обґрунтування
основних
шляхів
покращення
фінансового стану в майбутньому.
Платоспроможність – це спроможність підприємства своєчасно й
повністю виконати свої платіжні зобов‘язання, які випливають із кредитних
та інших операцій грошового характеру.
Наслідками низького рівня платоспроможності і ліквідності є
нездатність підприємства сплатити свої поточні борги і зобов'язання, що
веде, в свою чергу, до обов'язкової реалізації довгострокових фінансових
вкладень та активів і, в найгіршому випадку, – до зниження доходності та
банкрутства.
Низька платоспроможність може виникнути внаслідок:
– помилок в розрахунках планових обсягів виробництва і реалізації
продукції, її собівартості;
– невиконання планових завдань виробництва і реалізації продукції
внаслідок порушення її структури та асортименту, підвищення собівартості
продукції;
– неплатоспроможності самих покупців і замовників;
– нестатку власних джерел фінансування підприємства;
–значного відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у
надлишкові виробничі запаси;
– нераціональної структури оборотних коштів та низької їх оборотності
тощо [1, с.2].
Оцінка платоспроможності підприємства проводиться, як правило, за
двома методиками: розрахунку і аналізу коефіцієнтів ліквідності і
платоспроможності (так звані статичні нормативи) [2, с.273].
При аналізі поточної платоспроможності платіжні засоби порівнюють зі
строковими зобов‘язаннями. Перевищення платіжних засобів над
зобов‘язаннями свідчить про платоспроможність підприємства. Для оцінки
поточної платоспроможності на підприємстві складається платіжний баланс,
в якому з одного боку, підраховують очікуванні надходження коштів за всіма
напрямами, а з іншого – зобов‘язання.
Для
аналізу
очікуваної
платоспроможності
підприємства
використовують коефіцієнти платоспроможності підприємства [3, с.58]:
Коефiцiєнт абсолютної
ліквідності

Грошові кошти та їх
еквіваленти
Поточні зобов‘язання

=

Коефіцієнт загальної
платоспроможності

=

Коефіцієнт загальної
ліквідності

=

Активи підприємства
Зобов‘язання підприємства
Оборотні активи
Поточні зобов‘язання
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Аналізуючи різні підходи щодо визначення ліквідності можна сказати,
що ліквідність – це здатність та швидкість перетворення оборотних активів у
грошові кошти з метою погашення поточних зобов‘язань як у міру
надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів.
Даний підхід до визначення поняття «ліквідність підприємства»
обґрунтовується такими положеннями:
1. Ліквідність підприємства – це важливе практичне питання оцінки
фінансового стану підприємства в умовах ринкової економіки і його головне
призначення полягає в дослідженні можливості трансформації саме
оборотних активів, як найбільш мобільної частини майна.
2. Не можна не враховувати, що здатність до трансформації активів у
гроші може відбуватися швидко або повільніше. Наприклад, суб‘єкт
господарювання може швидко продати оборотні активи, але із значними
знижками в ціні, і отримати меншу суму, ніж реально коштує дане майно.
3. Важливим практичним питанням оцінки фінансового стану в умовах
дії ринкової економіки є дослідження можливості погашення саме поточних
зобов‘язань, а не всіх боргів, у тому числі і довгострокових.
4. Дискусійним є питання про терміни погашення поточних зобов‘язань,
бо вони можуть бути прострочені та не прострочені, а саме: ті, які настають
негайно, та ті, які будуть виникати відповідно до чинного законодавства,
укладених договорів, контрактів та ін. [4, с.2].
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів за активом,
згрупованих за рівнем їх ліквідності відповідно до зобов‘язань за пасивом,
об‘єднаних за строками їх погашення і в порядку зростання цих строків.
Активи за ступенем ліквідності поділяються на 4 групи: найліквідніші
активи (А1), активи, що швидко реалізуються, (А2), активи, що повільно
реалізуються, (А3), активи, що важко реалізуються, (А4).
Пасиви балансу, в свою чергу, залежно від терміну сплати зобов'язань
поділяються: негайні пасиви (П1), короткострокові пасиви (П2),
довгострокові пасиви (П3), постійні пасиви (П4).
Під ліквідністю будь-якого активу слід розуміти можливість
перетворення його на гроші, а рівень ліквідності визначається тривалістю
періоду, протягом якого відбувається це перетворення.
Найпоширенішим аналізом для групування статей балансу є аналіз
ліквідності балансу і полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за
ступенем ліквідності і розташованих в порядку убування із зобов'язаннями
по пасиву, об‘єднаними за строками їх погашення у порядку зростання
термінів. Перевагами застосування цієї моделі є можливість усунення
негативного впливу інфляції на окремі статті звітності. Якщо інфляція
призводить до різкого зростання сум за статтями звітності й важко за
абсолютними даними зробити достовірні висновки щодо діяльності
підприємства, то коефіцієнти показують відношення однієї суми до іншої.
Таке відношення характеризується певним рівнем стабільності, а тому за
аналізований період можна отримати надійну й неспотворену інформацію
[5. с. 170].
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Отже, ліквідність та платоспроможність підприємства є одними з
найважливіших складових, що визначають фінансовий стан підприємства,
тобто забезпеченість фінансовими ресурсами для здійснення ефективної
господарської діяльності та проведення розрахунків за своїми
зобов‘язаннями. Будучи за своєю суттю близькими, але не тотожними
поняттями, ліквідність та платоспроможність з різних сторін характеризують
діяльність підприємства, і, таким чином, надають можливість здійснення
правильних висновків та прийняття оптимальних рішень.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Бюджетні установи – це органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому
порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного
бюджету чи місцевого бюджету.
Аналіз фінансового стану бюджетної установи є необхідною умовою
управління майном установи та джерелами її фінансування. Фінансовий стан
бюджетної установи залужить від раціональності розміщення коштів в
оборотних і необоротних активах, які забезпечують певний рівень
функціонування бюджетної установи, своєчасності розрахунків за
зобов‘язаннями перед постачальниками, кредиторами, банками тощо.
Метою дослідження є визначення проблем аналізу фінансового стану
бюджетних установ.
Проблемам фінансового аналізу з різних точок зору у своїх працях
приділяли увагу такі українські фахівці, як А.Поддєрьогін, Ю. Цал-Цалко,
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М.Білик, К. Ізмайлова, О. Кононенко, Н. Верхоглядова, Н. Шморгун,
Т. Боголіб, С. Салига, Н. Нестеренко та інші.
Однак питання аналізу фінансового стану
діяльності бюджетної
організації на сьогоднішній час не одержали достатнього висвітлення.
Фінансовий стан бюджетної організації – це комплексне поняття, яке є
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин
бюджетної організації, визначається сукупністю виробничо-господарських
факторів і характеризується системою показників, що відображають
надходження, наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів
спеціального і загального фонду [1, c.174].
Фінансовий стан бюджетної установи можна розглядати як здатність
бюджетної установи фінансувати свою діяльність, яка характеризується
забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального
функціонування установи, доцільністю їх розміщення та ефективністю
використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими суб‘єктами
господарювання, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.
Особливістю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ і
організацій є те, що процеси надання певного виду послуг та їх споживання
тісно взаємопов‘язані та співпадають у часі. У зв‘язку з цим в якості об‘єкта
аналізу виступає сфера обслуговування. Для бюджетних установ вона
характеризується контингентом – сукупністю людей, що утворюють
однорідну в будь-якому відношенні групу.
Аналіз фінансового стану бюджетних установ розглядається як аналіз її
бюджетних зобов‘язань та структури активів і пасивів. При проведенні
такого аналізу особливу увагу необхідно зосередити на оцінці фінансової
стійкості організацій
Фінансова стійкість є елементом фінансової стабільності. Існують різні
підходи щодо визначення сутності фінансової стійкості. Так, за працями
Боголіб Т. М., фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів
бюджетних установ, за якого раціональне розпорядження ними є гарантією
наявності власних коштів та забезпечення процесу розширеного відтворення
[8]. Фінансова стійкість – один із головних чинників, що впливає на
досягнення бюджетними установами фінансової рівноваги та фінансової
стабільності.
За Левицькою С. О., фінансова стійкість – це постійне стабільне
перевищення доходів над видатками, передбаченими кошторисом, що
дозволяє вільне маневрування коштами залежно від змін пріоритетності
напрямів основної статутної діяльності. На думку автора, фінансова стійкість
відображає повноту та своєчасність отримання бюджетними установами
асигнувань з Державного та місцевих бюджетів, вміння заробляти фінансові
ресурси самостійно в рамках чинного законодавства, а також ефективність
використання коштів загального та спеціального фондів.
Система показників фінансової стійкості бюджетної установи включає
такі показники: коефіцієнт автономії, коефіцієнт мультиплікації власного
капіталу,
коефіцієнт
фінансової
стійкості,
коефіцієнт
загальної
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заборгованості, коефіцієнт маневрування, коефіцієнт частки власного
капіталу в оборотних активах, коефіцієнт реальної вартості основних засобів,
коефіцієнт накопиченої амортизації.
Показники
фінансової
стійкості
безпосередньо
пов‘язані
з
особливостями господарської діяльності бюджетної установи, характер якої і
обумовлює структуру активів, вони залежать від обсягу та характеру
розміщення в активах власного капіталу.
Окрім показників фінансового стану бюджетної установи, в бюджетній
сфері
доцільно
розраховувати
коефіцієнти,
що
характеризують
платоспроможність установи.
Показники платоспроможності (коефіцієнти абсолютної, швидкої та
поточної ліквідності) характеризують здатність бюджетної установи
розраховуватись за поточними зобов‘язаннями і визначаються як відношення
попередньо згрупованих за ступенем ліквідності активів до загальної
величини поточних зобов‘язань, обчислених на момент складання балансу.
Аналіз фінансового стану бюджетної установи передбачає оцінку
економічного потенціалу бюджетної установи. Економічний потенціал
бюджетної установи визначається загальним розміром джерел фінансування і
дорівнює вартості засобів, що знаходяться у його розпорядженні.
Дослідження
економічного
потенціалу
бюджетної
установи
здійснюється за майновим і фінансовими аспектами відповідно до методик
загального та коефіцієнтного аналізу. Загальний аналіз ґрунтується на
застосуванні методичних прийомів вертикального і горизонтального аналізу
й спрямований на оцінку динаміки активів, власного капіталу та зобов‘язань
за абсолютною величиною, складом і структурою.
Аналіз економічного потенціалу бюджетної установи містить наступні
етапи:
1. Класифікація активів, власного капіталу і зобов‘язань.
2. Оцінка структури активів та джерел їх утворення.
3. Оцінка динаміки активів, власного капіталу і зобов‘язань.
4. Висновки та розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану.
Найважливішим завданням аналізу фінансового стану бюджетної
установи є оцінювання ефективності використання асигнувань із бюджету.
Вирішення його пов'язане з аналізом динаміки матеріально-технічної бази та
господарських взаємовідносин з іншими установами, підприємствами та
організаціями.
Аналіз дає змогу виявити глибинні зв'язки та взаємозалежності між
окремими параметрами установ та організацій, котрі фінансуються з
державного та місцевих бюджетів, своєчасно визначити тенденції в розвитку
процесів i накреслити кращі, ефективніші варіанти рішень.
Перспектива розвитку будь-якої установи в економічному і фінансовому
плані поряд з об'єктивними макроекономічними і мікроекономічними
чинниками багато в чому обумовлена суб‘єктивним фактором, а саме
фінансовою політикою, що проводиться керівництвом установи. Розробка
стратегії і тактики економічного розвитку установи неможлива без аналізу її
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фінансового стану, порівняння економічних показників, дослідження
динаміки зміни цих показників у ту чи іншу сторону.
Завдяки аналізу здійснюється кількісна та якісна характеристика тих
змін і відхилень від планових показників, які відбуваються в установах,
з'ясовуються їх причини, виявляються резерви та розробляються превентивні
заходи з метою усунення виявлених негативних тенденцій на майбутнє.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І
СТАНДАРТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Після проголошення незалежності України в 1991 році, постало
завдання створити власну законодавчу базу, зокрема і у сфері
бухгалтерського обліку. З урахуванням необхідності інтеграції країни в ЄС та
світову економіку в Україні було прийнято Закон України «Про
загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства ЄС» [1].
Ним визначається механізм досягнення Україною відповідності
критеріям набуття членства в Європейському Союзі, вказуються пріоритетні
сфери, у яких здійснюється адаптація законодавства України, зокрема до них
віднесений й бухгалтерський облік та його відповідність МСФЗ.
Функції основного координатора у сфері запровадження МСФЗ в
Україні покладено на Міністерство фінансів.
Основними причинами обговорення переходу України до Міжнародних
стандартів фінансової звітності є такі:
- збільшення кількості підприємств, що займаються міжнародним
бізнесом;
- вихід українських підприємств на міжнародні фінансові ринки, що
вимагає надання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів;
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- потреба у великих інвестиціях в українську економіку;
- інтеграція в ЄС [2, с. 160].
Серед позитивних сторін впровадження МСФЗ в Україні можна
виділити:
1) в умовах інтеграції України до ЄС виникає стрімке підвищення
інтересу західних інвесторів стосовно капіталовкладень в економіку нашої
держави;
2) забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями,
незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території
здійснюють господарську діяльність;
3) використання МСФЗ для подання звітності є необхідною процедурою
при виході на міжнародні ринки;
4) можливість отримання необхідної інформації для прийняття
управлінських рішень;
5) підвищення іміджу і репутації підприємств, що збільшить їх
соціальну роль та увагу до них [3].
Незважаючи на те, що всі національні Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку (П(с)БО) України значною мірою ґрунтуються на
міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), вони не є тотожні.
Причинами, за яких МСФЗ відносять до стандартів нежиттєздатних для
України є:
1) в кожній країні існує індивідуальна професійна підготовка,
відрізняються культура, традиції і навіть сам підхід до роботи.
Індивідуальними також є законодавство і економічні умови розвитку;
2) чинні міжнародні стандарти не призначені для застосування
підприємствами малого і середнього бізнесу та некомерційних організацій
(громадських, бюджетних, благодійних та інших), що значно звужує сферу їх
розповсюдження;
3) широке використання МСФЗ справедливої вартості, означатиме
більшу вірогідність несталості прибутків;
4) непридатність використання МСФЗ в окремих галузях економіки;
5) недостатня кваліфікація працівників відповідальних за складання
міжнародної фінансової звітності підприємства;
6) очевидним є той факт, що не всі бухгалтери, аудитори і користувачі
володіють англійською мовою (в оригіналі), тому повинен бути
підготовлений текст українською мовою.
7) збір додаткової інформації необхідної для реалізації переходу на
МСФЗ та введення в дію нових супутніх процедур і методів може вимагати
значних додаткових ресурсів [3].
З метою ознайомлення суб‘єктів господарювання з кращою практикою
застосування міжнародних стандартів, протягом 2011–2014 року
передбачалося створення електронного ресурсу, який би дозволив отримати
рекомендації у спеціалістів, які вже ведуть облік за цими стандартами,
створити спеціальні площадки, де фахівці змогли б обмінюватися набутим
досвідом та знанням із застосування міжнародних стандартів. Проте з певних
причин Міністерством фінансів України цього не було впроваджено.
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Якщо аналізувати і порівнювати вимоги до складання звітності за
П(с)БО і МСФЗ, дійсно і по сьогодні існує велика кількість розбіжностей:
1) Баланс (Звіт про фінансовий стан) – МСФЗ, на відміну від
національних стандартів, не регулює формат складання даного звіту. З нашої
точки зору, складання даної форми звітності не є великою проблемою для
українських підприємств, оскільки формат національного Балансу досить
схожий на той, що використовують при складанні звітності згідно з МСФЗ.
2) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – відповідно
до МСФЗ, Звіт про сукупний дохід складається з двох розділів або двох
окремих звітів (за вибором підприємства) Звіт про фінансові результати,
Інший сукупний дохід – при його заповненні можна використовувати першу
частину Звіту про сукупний дохід (або Звіт про фінансові результати) для
складання стандартної форми ғ 2, оскільки вони мають досить схожу
структуру. Єдиним проблемним моментом може бути наявність у формі ғ 2
такого розділу звіту як Надзвичайні доходи і збитки, які не виділяються
окремо в звітності МСФЗ.
3) Звіт про рух грошових коштів – відповідно до національних
стандартів для побудови даного звіту використовується прямий метод.
МСФЗ при його складанні також надають перевагу прямому методу, але й не
забороняють використання непрямого.
4) Звіт про власний капітал – формат цього звіту в МСФЗ та П(с)БО є
практично ідентичним, тому особливих проблем, пов'язаних зі складанням
такого звіту не виникає [4, c. 378].
Проаналізувавши негативні сторони МСФЗ, їх супротивники прийшли
до висновку, що перехід на міжнародні стандарти – це гра Євросоюзу. МСФЗ
створені на кошти Міжнародного банку і, природно, що він просуває дані
стандарти в ті країни, які беруть у нього кошти в кредит [5, с. 9].
Оскільки напрямки розвитку бухгалтерського обліку на сьогодні все ж
таки спрямовані на зближення з Європейськими нормами, а відповідно і з
МСФЗ, варто розглянути й варіанти узгодження показників національної і
міжнародної звітності. Для цього, на нашу думку, потрібно:
1) детально розібратися з основними концепціями дійсних на сьогодні
П(с)БО і МСФЗ;
2) уточнити правильність перекладу МСФЗ і доступність висвітлення
національних положень;
3) провести ряд заходів спрямованих на підвищення професійного рівня
українських бухгалтерів у цьому напрямку.
4) розширити інформаційні засоби та систему контролю, щоб перевірити
всі процедури перед тим як почати функціонувати;
5) оптимізувати і автоматизувати обробку облікових даних, що
дозволить скороти витрати при формуванні міжнародної звітності.
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ПОНЯТТЯ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ
ОБЛІКУ
З розвитком у підприємництві ринкових принципів функціонування
таких, як госпрозрахунок, самофінансування, прибутковість, необхідно мати
інструмент ефективної дії на господарську діяльність, аналіз шляхів, форм і
методів розвитку управління, попередження виникнення диспропорцій у
виконанні поставлених завдань. Таким інструментом є інформація, яку
забезпечує облік результатів діяльності.
Дослідження проблеми обліку фінансових результатів на сьогоднішній
день стає ще більш актуальним, оскільки від одержаного підприємством
прибутку залежить рівень оплати праці працівників, динаміка надходження
коштів до бюджетів, насиченість ринку відповідною продукцією в міру її
потреби тощо.
Проблеми, пов‘язані з визначенням сутності поняття фінансового
результату, його формуванням та розподілом, розглядаються в навчальній,
періодичній та науковій літературі. Зокрема, дослідженню підходів щодо
сутності поняття «фінансовий результат» присвячені праці Білик М.Д.,
Бланка І.А., Бутинця Ф.Ф., Вороніної О.О.,Загороднього А.Г., Лугового В.А.,
Кондракова Н.П., Мочерного С.В., Соколова Я.В., Фецович Т.Р. тощо.
При здійсненні виробничо-фінансової діяльності господарюючих
суб‘єктів задіяна велика кількість взаємопов‘язаних матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів. Мета будь-якого підприємства – це отримання
позитивного фінансового результату та пошук шляхів його збільшення.
Результативність діяльності відображається у фінансово-економічних
показниках, які найбільш точно характеризують фінансовий стан суб‘єкта
господарювання та дають уявлення про економічний потенціал його
розвитку. Фінансовий результат є одним з найважливіших економічних
показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає
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комплексну оцінку ефективності цієї діяльності [1, с. 67]. Кожен суб‘єкт
господарювання особливу увагу звертає на процес формування, розподілу та
використання фінансового результату своєї діяльності. Позитивний
фінансовий результат є частиною доходу суспільства і використовується для
подальшого розвитку діяльності підприємства, поліпшення матеріального
становища працівників. Основою для правильного визначення фінансового
результату є науково обґрунтована організація та методика його обліку.
Оскільки на законодавчому рівні не закріплено визначення терміну
«фінансовий результат», тому з‘ясування сутності фінансових результатів є
неодмінною умовою для визначення особливостей їх бухгалтерського обліку.
Існують різні погляди з приводу теоретико-методичних засад і організаційної
основи формування фінансових результатів, проте всі вони неоднозначні та
потребують подальших досліджень. Найчастіше поняття «фінансові
результати» трактується як прибуток (збиток), підсумки (результат), приріст
(зменшення) капіталу, а також як різниця між доходами та витратами
[2, с. 30]. Узагальнюючи думки вчених, зазначимо, що фінансовий результат
– це грошове вираження економічного результату діяльності підприємства,
підсумком якого виступає чистий прибуток – сума, на яку доходи
перевищують пов‘язані з ними витрати, або чистий збиток – перевищення
суми витрат над сумою доходів, для отримання яких було здійснено витрати
[3, с. 198].
Отже, фінансовий результат – це прибуток або збиток, який отримує
господарюючий суб‘єкт внаслідок своєї діяльності. У НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» надані наступні визначення прибутку та
збитку:
- прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов‘язані з ними
витрати;
- збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання
якого були здійснені ці витрати [4].
Зазначимо, що дохід, звичайно це ще не фінансовий результат, однак
має визначальний вплив на його формування. У відношенні до кінцевого
фінансового результату теж вбачаються інтереси різних груп юридичних та
фізичних осіб, які мають стосунки із підприємством.
Фінансовий результат формується на основі фактично здійснених та
відповідним чином задокументованих, зареєстрованих і облікованих
господарських операцій. Результат від здійснення цих операцій, визначений
на основі облікових даних може відрізнятися за рахунок застосування різних
методів оцінок активів, нарахування амортизації, тощо, та суть здійснених
операцій не змінюється. Вибір методів оцінки, визнання залежить від
перевалювання інтересів тієї чи іншої групи людей (власників, керівництва,
держави, працівників). Виходячи з цього в обліку має правдиво
відображатися суть операцій та розкрито вплив інтересів зацікавлених груп
осіб на результати від даних операцій. Для відображення фінансових
результатів діяльності складають фінансову звітність.
Якщо підприємство в цілому націлено на високі темпи розвитку, ріст
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обсягу продажів, завоювання частки ринку, максимізацію прибутку, то
метою формування фінансових результатів є високі темпи їх росту. Якщо
підприємство стабілізує свою діяльність, задовольняючись мінімальним
рівнем рентабельності або просто беззбитковою діяльністю, то управління
фінансовими результатами повинне бути сконцентровано на забезпеченні
такої їх суми, що забезпечує поточну платоспроможність [5, с. 85].
Тобто, вибір конкретних методів щодо елементів облікової політики
обумовлює те, що рівень фінансових результатів можна змінити через методи
оцінки. У кінцевому підсумку це призводить до того, що на розмірі прибутку
позначається суб‘єктивний характер, оскільки він залежить від вибору
процедур і методів обліку [6, с. 209]. Вибраний метод нарахування
амортизації, переоцінка основних засобів, нарахування резерву сумнівних
боргів оцінка нематеріальних активів, оцінка запасів – все це впливає на
кінцевий фінансовий результат.
Основними завданнями фінансового обліку щодо обліку фінансових
результатів є: оперативне і правильне відбиття доходів та витрат у системі
фінансового обліку і звітності, у відповідності до визначеної облікової
політики, з метою визначення фінансових результатів та надання достовірної
управлінської інформації для різних її користувачів і контролю за наявністю
та станом засобів підприємства на всіх стадіях їхнього руху, дотриманням
кошторисної, фінансової, платіжної дисципліни.
Отже, особливістю законодавства України є те, що в нормативноправових документах, які регулюють питання організації та ведення
бухгалтерського обліку, відсутнє визначення поняття «фінансові
результати», а обґрунтовано лише часткові щодо нього категорії. Хоча дане
поняття використовується в бухгалтерському обліку, і в Плані рахунків
бухгалтерського обліку виділено рахунки, в назві яких є термін «фінансові
результати». У зв‘язку з цим, потрібно закріпити на законодавчому рівні
сутність такого поняття як «фінансові результати» та уточнити з метою
однозначного розуміння трактування дефініцій «прибуток» та «збиток».
Також кожен керівник повинен володіти точною та оперативною
інформацією про результати діяльності, що зумовлює необхідність її
своєчасного відображення в обліку.
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Науковий керівник: Патраманська Л. Ю., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Для успішного функціонування підприємства та підвищення
ефективності його діяльності необхідна організована система внутрішнього
контролю. Ця система має бути економічно вигідною, ефективною та мати
підґрунтя для удосконалення. Проте в умовах економії матеріальних ресурсів
власники підприємств відмовляються від організації системи внутрішнього
контролю на підприємстві. Це дає збої як в управлінській діяльності, так і в
успішності функціонування підприємства.
Проблеми розвитку і запровадження внутрішнього контролю
розглядають провідні науковці: Білуха М.Т., Боярова О.А., Бутинець Ф.Ф.,
Кузик Н.П., Масленніков О.Ю., Подолянчук О.А., Яценко В.М. та інші, які
здійснили вагомий внесок у розвиток теоретичних та практичних аспектів
внутрішнього контролю.
Система внутрішнього контролю – це політика і процедури
внутрішнього контролю, прийняті управлінським персоналом підприємства з
метою забезпечення правильного та ефективного ведення господарської
діяльності, збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам, а
також їх виявлення, забезпечення точності та повноти облікових записів,
своєчасної підготовки достовірної фінансової звітності [1, с. 3]
Здійснення внутрішнього контролю повинно бути безперервним. При
організації внутрішнього контролю потрібно дотримуватись двох принципів:
доцільності та економічності. Внутрішній контроль на відповідність
доцільності полягає у раціональній та оптимальній побудові його системи, а
принцип економічності передбачає економічну та ефективну організацію
системи внутрішнього контролю на підприємстві за якої витрати на ї
організацію перекриватимуться ефектом отриманим від її впровадження
При створенні системи внутрішнього контролю власник може
переслідувати різні цілі. До основних відносять:
– здійснення впорядкованої та ефективної діяльності;
– дотримання обраної політики управління;
– забезпечення збереження майна;
– ведення якісного документування господарських операцій [2, с. 86].
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Внутрішній контроль присутній на кожному підприємстві (організації),
проте компетентність його забезпечується не завжди. Так, невеликі
підприємства зазвичай не мають належних кадрів, матеріальних ресурсів та
рівня знань управлінського персоналу для організації потрібної та необхідної
системи внутрішнього контролю. Великі підприємства, навіть володіючи
достатньою базою, можуть бути погано керовані, і як наслідок досить великі
засоби, витрачені на організацію контролю, не дадуть бажаних результатів.
На сьогоднішній день існує низка проблем запровадження системи
внутрішнього контролю на підприємстві, основною причиною виникнення
яких є нерозуміння власниками його сутності, мети і завдань. Також
адміністрація не надає належної уваги побудові ефективної системи його
здійснення.
Найчастіше мають місце такі порушення:
- зловживання службовим становищем (не оприбуткування і
привласнення грошей; надлишкове списання грошей по касі; привласнення
основних засобів, що обліковуються на балансі підприємства та ін.);
- невиконання або неякісне виконання службових обов‘язків (формально
підписують документи, не вникаючи в їх зміст, інвентаризація проводиться
лише на папері, закупівлі проводяться не там, де вигідно підприємству, а там,
де відповідальна за це посадова особа отримає особисту вигоду та ін.);
- неправильна оцінка операцій із заготівлі, виробництва чи реалізації з
точки зору доцільності і економічності [3, с. 146];
- на окремих підприємствах має місце низька ефективність внутрішнього
контролю, це пояснюється тим, що нові форми організації контролю створені
на старій основі. На практиці внутрішній контроль не завжди здійснюється
систематично, на що суттєвий вплив має недостатня кваліфікація
ревізорських кадрів та невміння застосовувати специфічні прийоми
контролю в умовах автоматизації.
Для вирішення проблем та удосконалення системи внутрішнього
контролю більшість підприємств має спільні вимоги до цієї системи, список
яких починається з характеристик загального контролю (на рівні всього
підприємства) і закінчується більш специфічними видами внутрішнього
контролю.
Основними вимогами до системи внутрішнього контролю є:
1. Повинна існувати чітко визначена організаційна структура, яка
відображає, хто і за що конкретно відповідає.
2. Слід створити інформаційні системи управління та своєчасно
забезпечувати управління необхідною точною інформацією.
3. Необхідні повні описи робіт з деталізацією обов‘язків і
відповідальності кожного працівника, службовця й обслуговуючого
персоналу. І працівник, і керівник повинні бути ознайомлені з, такими
описами.
4. Повинні існувати ліміти повноважень, особливо при замовленні
товарів і послуг, підписанні чеків, збереженні грошей, прийомі на роботу і
т.д.
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5. Не повинно бути жодної особи, яка б поєднувала три основні функції
внутрішнього контролю: санкціонування, облік та збереження.
6. З метою уникання зловживань необхідно проводити періодичний
перерозподіл обов‘язків, навчати та заохочувати працівників, які мають
необхідну кваліфікацію та допуск до визначених видів робіт.
7. Слід проводити внутрішні перевірки, щоб робота одного
співробітника контролювалася іншими.
8. Повинен здійснюватися контроль за збереженням майна, заснований
головним чином на «системі доступу», що обмежить доступ до майна
сторонніх осіб.
9. Необхідно здійснювати контроль за повнотою та точністю первинних
документів, що забезпечує виконання тільки санкціонованих операцій, їх
правильне відображення і виправлення в облікових реєстрах [4, c. 72-74].
Виконання цих вимог дасть кращі результати підприємству та
поліпшить стан його керованості та ефективності. Адже внутрішній контроль
на підприємстві є гарантом успішності здійснення господарської діяльності,
усунення недоліків та вирішення проблемних питань, які виникають у
процесі функціонування підприємства.
Висновок. Отже, суттєвими проблемами внутрішнього контролю є те,
що керівники підприємств не завжди вникають у сутність, мету і завдання
контролю, не приділяють належної уваги побудові ефективної системи його
здійснення.
Хоча і досі залишається ряд проблемних питань щодо практичного
запровадження внутрішнього контролю на українських підприємствах, проте
власники та управлінський персонал аналізують та шукають шляхи його
ефективного запровадження. Саме тому важливим завданням є більш
ґрунтовне дослідження системи внутрішнього контролю з наданням
рекомендацій щодо шляхів подальшого його впровадження у практику
роботи підприємств.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА
ПІДРЯДНИКАМИ І НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
На сучасному етапі діюча система обліку розрахунків з постачальниками
та підрядниками не є досконалою та не відповідає вимогам прискорення
грошового обігу і зміцнення фінансового стану підприємства, що в свою
чергу веде до нестабільності у постачанні основними матеріальними
ресурсами, які необхідні для виробництва. При цьому несвоєчасні
розрахунки в свою чергу формують заборгованість між виробником і
споживачами продукції, що призводить до несвоєчасної виплати заробітної
плати, що викликає невдоволення працівників та погіршує соціальне
становище.
Будь-яке підприємство під час своєї діяльності купує матеріальні
цінності, оплачує виконані роботи і надані послуги. На цій стадії виникають
розрахункові відносини з постачальниками та підрядниками і від правильної
організації розрахунків з ними залежить організація матеріального
забезпечення і постачання відповідно до договірних зобов‘язань.
Облік розрахунків з постачальниками є найважливішою ділянкою
бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина
доходів та грошових надходжень підприємств.
Розрахунки – це операції, з одного боку спрямовані на забезпечення
підприємства сировиною, матеріалами, паливом, тарою, а з іншого –
реалізація готової продукції.
Розрахунки з постачальниками та підрядниками – це взаємні розрахунки
підприємств за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані
послуги. Вони є переважними, й саме від безперебійності та планомірності
організації даних розрахунків вирішальною мірою залежить стан усіх
розрахунків підприємства, його фінансовий стан та платоспроможність [1, с.
345].
Порядок і форми розрахунків з постачальниками визначаються
господарськими договорами, внаслідок виконання яких у підприємства
виникають поточні зобов‘язання – кредиторська заборгованість.
Господарський договір є найбільш поширеною і важливою підставою
виникнення зобов‘язання, основною формою реалізації товарно-грошових
відносин у ринковій економіці.
Розрахунки з постачальниками та підрядниками за товари, роботи,
послуги належать до поточних зобов‘язань підприємства.
Поточні зобов‘язання – зобов‘язання, які будуть погашені протягом
операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом
дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу [2].
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На сьогоднішній день існують підприємства, діяльність яких можлива
тільки завдяки зобов‘язанням за розрахунками з постачальниками та
підрядниками.Тобто не маючи власного капіталу, підприємство бере в кредит
товар (тобто під реалізацію) і отримує значні прибутки не ризикуючи при
цьому власним капіталом. Зобов‘язання підприємства за розрахунками з
постачальниками та підрядниками займають важливе місце в системі
управління діяльністю підприємства, так як приймаючи управлінські рішення
щодо тактичних чи стратегічних планів підприємства, керівник, в першу
чергу, робить аналіз чи перевірку фінансової звітності, а особливо
зобов‘язань підприємства, що дає змогу визначити його фінансову стійкість,
незалежність, а також прибутковість [3, с.232].
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками є найважливішою
ділянкою бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується
основна частина доходів та грошових надходжень підприємств.
Організація фінансового обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками повинна забезпечити:
- своєчасну перевірку розрахунків з постачальниками та підрядниками;
- попередження прострочки кредиторської заборгованості [1, с.338].
З метою покращення системи управлінського обліку розрахунків з
постачальниками та підрядниками доцільно провести деякі зміни, а саме:
1) ефективніше проводити аналіз кредиторської заборгованості за
постачальниками, а також щодо термінів утворення заборгованості або
термінів її можливого погашення, що дозволить своєчасно виявляти
прострочену заборгованість і вживати заходів щодо її стягнення;
2) контролювати оборотність кредиторської заборгованості, а також
стан розрахунків щодо простроченої заборгованості, так як в умовах інфляції
будь-яка відстрочка платежу призводить до того, що підприємство реально
отримує
лише
частину
вартості
поставленої
продукції,
тому необхідно розширити систему авансових платежів;
3) на високому рівні організувати роботу з договорами, щоб в картці
клієнта відрізняти працює він під реалізацію або за системою передоплати;
4) здійснювати контроль кредиторської заборгованості та розміру
заборгованості окремих кредиторів, строків погашення боргів за графіком
сплати [3, с. 240].
Г.В. Власюк запропонував для полегшення роботи з ведення обліку
кредиторської заборгованості за конкретними договорами, ввести в План
рахунків додатковий позабалансовий рахунок 10 «Кредиторська
заборгованість» з виділенням наступних субрахунків:
- 101 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, термін
сплати якої ще не настав з вітчизняними постачальниками»;
- 102 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, термін
сплати якої ще не настав з іноземними постачальниками»;
- 103 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги,
прострочена з вітчизняними постачальниками»;
- 104 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги,
прострочена з іноземними постачальниками».
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Саме за допомогою цих субрахунків полегшується робота бухгалтерів і
не потрібно аналізувати кожний договір та вибирати кредиторську
заборгованість на 631 субрахунку,бо цей аналіз буде накопичуватись на
позабалансових субрахунках – конкретно за кожним договором. Також
рахунки допомагатимуть стежити за кредиторською заборгованістю,
контролювати терміни її сплати, показувати всю картину щодо
заборгованості за кожним договором, щоб більш ефективно планувати
розрахунки з постачальниками та підрядниками [4, с. 42].
При раціональній організації управлінського обліку, кредиторська
заборгованість може стати додатковим та відносно дешевим джерелом
залучення ресурсів. Саме через те, як будуються відносини з контрагентами,
узгоджуються умови договорів, контролюються строки поставки та оплати, в
найбільшій мірі залежить ефективність використання отриманих ресурсів.
Отже, фінансовий облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
не є досконалим, і його дослідженню потрібно приділити більшу увагу. Тому
що підприємства постійно ведуть розрахунки з постачальниками за придбані
в них основні засоби, сировину, матеріали й інші товарно-матеріальні
цінності і послуги.
Вищевикладені пропозиції будуть сприяти вдосконаленню організації
розрахунків та їх обліку, зниженню кредиторської заборгованості і
зміцненню фінансового стану підприємства.
Впровадження ефективної системи управління заборгованістю дасть
можливість підприємству контролювати та погашати її в установлені строки.
У такому випадку залучені кошти будуть виступати для підприємства
додатковим та відносно дешевим джерелом його фінансування.
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Науковий керівник: Патраманська Л.Ю., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА
ВИДАМИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Контроль є необхідним, так як проводиться з метою дотримання
законності при здійсненні господарських операцій, виконання певних правил,
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що регламентують діяльність підприємств і витрачання коштів, сировини та
інших ресурсів, а також і виконує профілактично-захисну функцію. Він
сприяє збереженню власності, правильному витрачанню ресурсів,
дотриманню фінансової, виконавчої й трудової дисципліни
Класифікація державного фінансового контролю (ДФК) за видами має
важливе значення для визначення повноважень його суб‘єктів і
попередження зайвого дублювання функцій в їх діяльності. Варто зазначити,
що вона є досить складною, тому на види найчастіше поділяють не ДФК, а
контроль чи фінансовий контроль. Незважаючи на численні наукові
дослідження єдиної, однозначної класифікації ДФК за видами нині не має, а
тому дана тема є досить актуальною.
Дану проблему у своїх працях розглядали багато науковців, зокрема
Ю.М. Бажал, М.Т. Білуха, С.І. Бобир, В.В. Бурцев, Ф.Ф. Бутинець,
Б.І. Валуєв, Е.О. Вознесенський, Л.І. Вороніна, Ю.А. Данилевський,
Н.І. Дорош, В.П. Дяченко, З.В. Гуцайлюк, Є.В. Коломін, М.В. Кужельний,
В.Г. Мельничук, В.М. Мітрофанов, В.М. Родіонова, В.К. Савчук, В.В. Сопко,
В.О. Шевчук, С.О. Шохін та багато інших.
Метою дослідження є аналіз існуючих класифікацій державного
фінансового контролю, виявлення їх переваг та недоліків.
Контроль – це цілеспрямований вплив на об‘єкти управління, який
передбачає систематичний нагляд, спостереження за їх діяльністю для
з‘ясування відхилень від норм, правил, вимог чи завдань у процесі їх
виконання.
Існують різні види фінансового контролю, що викликано
багатогранністю функцій фінансового контролю. Одним із головних видів
виступає державний фінансовий контроль.
Вид контролю – складова частина системи контролю із властивим їй
змістом, призначена для здійснення функції контролю згідно зі своїми
завданнями, правами та обов‘язками. Виокремлено такі види контролю:
державний,
позавідомчий,
відомчий,
аудиторський,
громадський.
Класифікація не зовсім вдала, оскільки позавідомчий і відомчий контроль є
видом державного контролю, а громадський і аудиторський виходять за межі
системи ДФК, тому вони не можуть бути його видами [1, с.135].
Класифікація ДФК, розроблена за суб‘єктним складом органів, що
здійснюють фінансовий контроль містить такі складові, як: фінансовий
контроль Президента; аудиторський фінансовий контроль; парламентський
фінансовий контроль; фінансовий контроль органів виконавчої влади;
внутрішньогосподарський фінансовий контроль; відомчий фінансовий
контроль; фінансовий контроль кредитних органів; позавідомчий фінансовий
контроль; громадський фінансовий контроль [2, с.70-71].
При такій класифікації ДФК на види застосовано різні критерії його
поділу, які наведено на рис. 1.
Цілком слушним є твердження І. Дрозд і В. Шевчука, що різновиди
контролю характеризуються низкою ознак, притаманних елементам
контролюючої системи: суб‘єкт – контрольні дії – об‘єкт. Розглядаючи
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суб‘єкт контролю як пріоритетний системоутворюючий критерій,
виокремлюють такі види контролю:

прямий (безпосередній) контроль, який виконують його
ініціатори;

представницький (опосередкований) контроль;

ініціативний, який випливає з власної волі та розсуду його
суб‘єктів;

примусовий
(обов‘язковий),
зумовлений
зовнішніми
обставинами, які спонукають суб‘єктів до його здійснення.
Класифікація державного фінансового контролю
президентський

за суб‘єктами державного
фінансового контролю

парламентський
органів виконавчої влади
аудиторський

за суб‘єктами фінансового
контролю

кредитних органів
громадський
відомчий

за обсягами повноважень органів
контролю

позавідомчий
внутрішньогосподарськийй

Рис.1. Класифікація ДФК залежно від ознак
Розроблено автором на основі даних [2, с.72-74]

Наступним елементом класифікації видів контролю І. Дрозд і В. Шевчук
вважають підконтрольний об‘єкт. У зв‘язку з цим дослідники виокремлюють:
економічний контроль - спрямований на відстеження реальної
економіки, сфери створення і руху потоків товарів, робіт і послуг;
фінансовий контроль – покликаний перевіряти віртуальну економіку,
сферу фінансів [3, с.30-33].
Недоліком класифікації контролю за підконтрольним об‘єктом є те, що
такі ж види контролю визначаються авторами і за іншим критерієм: за
ступенем охоплення господарської сфери, за формою власності об‘єктів
контролю. Класифікація за таким критерієм суперечлива, бо, наприклад,
проведення на державному підприємстві перевірки приватною аудиторською
фірмою не є ознакою здійснення державного контролю.
Л. Савченко, підтримуючи класифікацію фінансового контролю за
формами на попередній, поточний та наступний, для обґрунтування своєї
позиції посилається на Лімську декларацію керівних принципів аудиту
державних фінансів. Однак стверджується, що ефективний попередній
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контроль є невід‘ємною частиною надійної системи управління довіреними
грошовими і матеріальними засобами. При цьому зазначено, що під
попереднім контролем слід розуміти перевірку, яка проводиться до
здійснення адміністративних фінансових дій вищим органом або іншими
контрольними організаціями. Усі інші види контролю – це контроль за
фактом, тобто перевіряються вже здійснені дії [4, с. 42].
Отже, класифікація контролю є необхідною з метою чіткого
розмежування функцій контрольних органів, що було зазначено у
дослідженні, а тому висвітлення питання класифікації ДФК за видами має
досить велике значення. Вид контролю є складовою цілого, яка відрізняється
від інших частин конкретними носіями контрольних функцій (суб‘єктами),
об‘єктами контролю, предметом контролю чи методами здійснення
контрольних дій. Запропонована класифікація державного фінансового
контролю за суб‘єктами державного фінансового контролю, за суб‘єктами
фінансового контролю та за обсягами повноважень сприятиме чіткому
визначенню повноважень його суб‘єктів і попередженню зайвого
дублювання в їх діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ
ТОРГІВЛІ
Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності та
найрозвиненішою формою підприємництва. Торгівля – це вид економічної
діяльності у сфері товарообігу і просування товарів від виробника до
споживача у формі купівлі-продажу та надання пов‘язаних із цим послуг.
Торговельна діяльність – ініціативна, систематична, виконувана на власний
ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо
купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції,
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або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та
інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача.
Актуальність роботи полягає в необхідності вдосконалення організації
бухгалтерського обліку в оптових організаціях, як одного з основних
елементів аналізу фінансового стану підприємства.
Метою даної роботи є дослідження особливостей документального
забезпечення надходження товарів на підприємства оптової торгівлі та
визначення ролі підприємств в оптовій торгівлі в інфраструктурі товарного
ринку.
Наукові дослідження по даній темі ведуться низкою зарубіжних та
вітчизняних вчених, таких як: Г. Партин, Ф. Бутинець, Т. Банасько,
Т. Белозєрова, І. Бігдан, Н. Бразілій, Е. Брукінг, Н. Журавльова, І. Замула,
І. Криштопа, Т. Польова, Е. Синіцина, Н. Трофимова, С. Шульга та інші.
Проте, враховуючи динамічність вітчизняної системи бухгалтерського обліку
та наростаючі інформаційні потреби сучасного підприємства ці питання
залишаються актуальними та потребують подальшого дослідження.
Аналіз надходження та реалізації товарів на підприємстві оптової
торгівлі здійснюється за такими показниками:
- динаміка загального обсягу по видах і товарних групах оптового
товарообороту в діючих і порівнянних цінах;
- частка оптового товарообороту в розрізі товарних груп і за загальним
обсягом на товарних ринках регіону;
- частка роздрібних і інших покупців у загальному товарообігу і за
основними товарними групами і оцінка можливість роботи з ними в
перспективі;
- заявка покупців і структура оптового товарообігу;
- відношення оптово-складського товарообороту до роздрібного і
коефіцієнт звенності руху товару, що обчислюється як відношення валового
товарообігу (всіх видів оптових і роздрібних) до чистого (роздрібному в
динаміці у зоні діяльності підприємства і в порівнянні з показниками по
регіону в цілому) [2].
Оптова торгівля – це вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що
охоплює купівлю-продаж товарів за договорами постачання партіями для
подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю або
для виробничого споживання та надавання пов'язаних із цим послуг.
Залежно від умов постачання, зазначених у договорі, приймання товару
здійснюється:
- на складі підприємства-покупця, якщо доставка товару здійснюється
підприємством-продавцем;
- на складі підприємства-продавця, якщо доставка товару здійснюється
підприємством-покупцем;
- у місці розвантаження транспортних засобів, розпечатування
опломбованих транспортних засобів та контейнерів;
- на складі перевізника, якщо доставка здійснюється підприємствами
залізничного, повітряного, водного, автомобільного транспорту [1].
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У випадку відсутності таких документів або деяких із них приймання
товару не призупиняється, а складаються акти про фактичну наявність
отриманого товару із зазначенням документів, яких не вистачає.
Товари, що надійшли на оптові склади, приймаються на підставі:
- рахунків-фактур,
- товарно-транспортних накладних,
- акта приймання товарів без рахунка постачальника,
- податкової накладної (рис.1)

Рис. 1. Підстави приймання товарів, які надійшли на оптові склади
Первісною вартістю товарів, придбаних за плату, є собівартість товарів,
що складається з таких фактичних витрат:
- сум, що сплачуються відповідно до договору постачальнику, за
винятком непрямих податків;
- сум ввізного мита;
- сум непрямих податків у зв'язку з їх придбанням, що не
відшкодовуються підприємству;
- транспортно-заготівельних витрат;
- інших витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням товарів і
доведенням їх до стану, придатного для використання, втрат і нестач товарів
у межах норм природного убутку, виявлених у процесі оприбуткування, що
мали місце під час їх транспортування.
Опосередковуючи початкову фазу товарного обігу, оптова торгівля
забезпечує:
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- формування товарних потоків і спрямування їх від виробників до
покупців із мінімальним рівнем витрат обігу та максимальною швидкістю
товароруху;
- формування, збереження й управління запасами товарів, необхідними
для своєчасного забезпечення суб‘єктів товарного ринку в разі зміни
кон‘юнктури;
- формування попиту на нові товари, просування їх на товарний ринок;
- спонукання товаровиробників до виготовлення нових товарів,
відповідно до змін запитів та вподобань покупців, підвищення їхньої
купівельної спроможності;
- професійне обслуговування й консультування покупців, особливо
стосовно технічно складних товарів і товарів спеціального призначення.
Отже, можна зробити висновок, що підприємства оптової торгівлі є
найважливішою організаційною ланкою інфраструктури товарного ринку, на
них припадає найвагоміша частка його товарообороту. Підприємство оптової
торгівлі є організаційно-адміністративною одиницею, яка об‘єднує колектив
працівників і має свої органи управління. Характерною рисою підприємства є
його економічна діяльність та єдність, спільність результатів праці,
матеріальних ресурсів та фінансових коштів, єдність обліку та звітності.
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ОСОБЛИВОСТІ
ОПОДАТКУВАННЯ
Проблема
оподаткування
доходів
населення
є
однією
з
фундаментальних проблем оподаткування. Це зумовлено різними
причинами. Одна з основних полягає у тому, що доходи фізичних осіб є
стабільним та великим об‘єктом оподаткування. Якщо враховувати ефекти
перекладення податкового навантаження, то саме фізичні особи є носіями
податків. При цьому податкове навантаження стосується не лише їхніх
доходів, а також і витрат.
Дослідженню проблем сучасної податкової системи в цілому, а також
податкової політики в сфері оподаткування доходів фізичних осіб присвячені
роботи вітчизняних вчених, серед яких: В. Вишневський, М. Дем‘яненко,
В. Мартиненко, П. Лайка, А. Соколовська, Л. Шаблиста, І. Чугунова,
Т. Даценко.
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Податок на доходи фізичних осіб – податок, що встановлюється на
території України, який стягується з доходів громадян - резидентів і не
резидентів, які одержують такі доходи з джерел, які походять з території
України.
Його частка у державному бюджеті прямо залежить від рівня розвитку
економіки. Це один з найпоширеніших у світовій практиці податок, який
сплачується з особистих доходів населення. У розвинених країнах він
становить значну частину доходів держави [1].
Платниками податку є:
- фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх
походження в Україні, так і іноземні доходи;
- фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх
походження в Україні;
- податковий агент.
Об'єктом оподаткування резидента є:
- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
- доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
- іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами
України [4].
Об'єктом оподаткування нерезидента є:
-загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його
походження в Україні;
-доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).
Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням
особливостей, визначених розділом ІV ПКУ.
Ставка ПДФО залежить як від виду доходу так і розміру доходу.
Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо
доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у
пунктах 167.2 - 167.6 ПКО) у тому числі, але не виключно у формі заробітної
плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і
винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку
з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, якщо база
оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує
десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного податкового року (далі у цьому пункті мінімальна заробітна
плата).
Надзвичайно важливим є арифметичний перерахунок сум податку з
доходів фізичних осіб за кожним окремим працівником, та по підприємству в
цілому.
Обов`язково звертається увага на те, що податок з доходів фізичних
осіб нараховується на суму за вирахуванням податкової соціальної пільги,
утримань до фонду загальнообов'язкового державного страхування [3].
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Платник податку має право на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді
заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:
-у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму
для працездатної особи, встановленому законом на 1 січня звітного року, для будь-якого платника податку;
- у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги;
- у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги.
Обов‗язково перевіряються дати сплати ПДФО. За умов виплати:
- авансу (грошові кошти отримані з банку до каси підприємства або
перераховані на картковий рахунок фізичної особи) - одночасно з
отриманням (перерахуванням) грошових коштів на виплату авансу (п.п.
168.1.2 ПКУ);
- авансу (виплата з виручки підприємства або в натуральній формі) протягом банківського дня, наступного за днем нарахування (виплати,
надання) (п.п. 168.1.4 ПКУ);
- заробітної плати (грошові кошти отримані з банку до каси
підприємства або перераховані на картковий рахунок фізичної особи)
- одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів (п.п.
168.1.2 ПКУ);
- заробітної плати (виплата з виручки підприємства або в натуральній
формі) [2].
Основні чинники, які позитивно впливають на надходження податку на
доходи фізичних осіб:
зростання номінального ВВП;
зростання витрат на оплату праці;
легалізація виплати заробітної плати;
позитивні тенденції до зростання доходів низькооплачуваних
верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних
гарантій;
зростання змішаних доходів домашніх господарств за рахунок
індивідуальної підприємницької діяльності.
Є 2 типи оподаткування: з фіксованою ставкою і з прогресивною
шкалою.
Прогресивна шкала оподаткування передбачає зростання виплат при
збільшенні доходів. З точки зору соціальної справедливості має право на
життя, оскільки перешкоджає розшаруванню суспільства. Такий тип
оподаткування у багатьох країнах Європи, у тому числі і в Україні. У 2015
році згідно з пунктом 167.1ПК ставка податку на доходи фізичних осіб
складає 20%, якщо доход перевищує 10 мінімальних заробітних плат, тобто
12180 гривен в місяць. Якщо менше – ставка 15%.
Отже, замість ставки ПДФО 17% — з нового року застосовують ставку
20%, пільгову ставку ПДФО в розмірі 10% для зарплати шахтарів скасували,
пасивні доходи, у тому числі проценти, роялті та дивіденди (окрім тих
дивідендів, що виплачують підприємства — платники податку на прибуток)
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оподатковуються за ставкою 20%, пенсії, які у 2015 році перевищують 3654
грн обкладають ПДФО за ставкою 15% (20%), виграші від азартної гри з
нового року також обкладаються ПДФО за спеціальною ставкою — 30%.
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Облік виплат працівникам займає одне з центральних місць у системі
бухгалтерського обліку, тому що є невід‘ємною частиною діяльності будьякої організації. Саме праця є одним з найважливіших елементів витрат
виробництва та обігу. Виплати є основним джерелом прибутків робітників
компанії, ї за їх допомогою здійснюється контроль за мірою праці та
споживання, вони використовуються як найдієвіший важіль управління
економікою.
В умовах сучасного ринкового механізму через формування сукупного
попиту виплати працівникам забезпечують не лише основи відтворення
робочої сили, вони стають дедалі вагомішим чинником відтворення
суспільного виробництва.
Саме тому удосконалення організації обліку розрахунків за виплатами
працівникам є актуальною проблемою сьогодення.
Вагомий внесок у розвиток обліку розрахунків за виплатами
працівникам зробили такі вчені, як: Горєлкін В.Г., Лозовський М.В.,
Фаріон І.Д., Швець В.Г, Пушкар М.С., Нападовська Л.В., Волошина О.В,
Галузевський Г., Бутинець Ф.Ф., Лишиленко О.В., Малькова Т.Н. та ін..
Виплати працівникам були, є і ще тривалий час будуть важливим
якісним показником економічного господарювання. Розмір виплат залежить
безпосередньо від ефективності виробництва, продуктивності праці,
конкурентоспроможності продукції, і є не лише індикатором, що визначає
загальний життєвий рівень працівників, бо від їх стану та форм реалізації,
частки у валовому національному продукті багато в чому залежать
можливості розвитку економіки взагалі [5, с.47].
Відповідно до М(С)БО 19, виплати працівникам – це всі форми
компенсації, які працедавець надає працівникам в обмін на їхні послуги
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підприємству. При цьому працівник може надавати послуги підприємству на
основі повного або неповного робочого дня, постійної або періодичної
зайнятості та на тимчасовій основі.
Виплати працівникам поділяються на чотири категорії:
короткострокові виплати;
виплати по закінченні трудової діяльності;
інші довгострокові виплати працівникам;
виплати при звільненні [1].
У вітчизняний бухгалтерській практиці для оцінки розміру виплат
працівникам застосовується показник фонду оплати праці, що складається з:
 фонду основної заробітної плати;
 фонду додаткової заробітної плати;
 інших заохочувальних та компенсаційних виплат [2].
Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу
відповідно до установлених норм праці (норми часу,
виробітку,
обслуговування, посадові обов‘язки). Вона встановлюється у вигляді
тарифних ставок (окладів) і підрядних розцінок для робітників та посадових
окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю
понад
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови
праці. Вона включає доплати (за сумісництво професій, роботу в
понаднормовий час, роботу в святкові і неробочі дні, роботу в нічний час),
надбавки, гарантійні і компенсаційна виплати, передбачені чинним
законодавством, премії, пов‘язані з виконанням виробничих завдань і
функцій.
До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у
формі винагород за підсумками роботи за весь рік, премії за спеціальними
системами і положеннями, компенсації та інші грошові і матеріальні виплати,
які не передбачені чинним законодавством, або які провадяться понад
встановлені зазначеними актами норми [4].
Сутність та значення будь-яка економічна категорія розкриває через
свої функції. Якщо ж говорити про заробітну плату, то суспільством на неї
покладено визначні функції, щодо розвитку та вдосконалення робочої сили
людини – відтворювальну, стимулюючу та регулюючу.
Форми та системи оплати праці визначають порядок нарахування і
виплати заробітної плати, встановлюють тісний зв‘язок заробітку працівників
з кількісними та якісними результатами їхньої праці. Відомі й широко
випробувані світовою практикою дві форми заробітної плати: погодинна й
відрядна.
Бутинець Ф.Ф. розподілив форми оплати праці на погодинну та відрядну
форми, при чому він також систематизував різні системи відрядної форми і
зазначив належними до неї такі, як: пряма відрядна, прогресивно-відрядна,
акордна, відрядно-преміальна, акордно-преміальна , а також додав бригадну,
що наведено на рис.1.
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Погодинна заробітна плата — форма оплати праці, коли обсяг виконаної
роботи не піддається обліку та нарахуванню. Відомі дві форми погодинна
оплати праці — проста погодинна та погодинно-преміальна.
При простій погодинній оплаті праці заробітна плата працівника має
пряму залежність від встановленого для відповідного виду праці тарифної
ставки та кількості відпрацьованого робочого часу. Застосування погодиннопреміальної оплати праці передбачає отримання працівником окрім
тарифного заробітку премії за досягнення кращих результатів.
Щодо відрядно-прогресивної системи, то при перевиконанні завдання
понад установлену норму, на підприємстві можуть використовуватися
прогресивно зростаючі розцінки.
Форми оплати праці
Погодинна форма

Відрядна форма

Погодинна

Пряма відрядна

Преміальнопогодинна

Відрядно-преміальна
Відрядно-прогресивна
Акордна
Акордно-преміальна
Бригадна

Рис. 1. Форми та системи оплати праці [4, с.498].
Отже, облік виплат працівникам є дуже багатогранним процесом, що
зародився ще в давні часи і знаходиться весь час у процесі розвитку.
Заробітна плата як економічна категорія належить до числа найскладніших
категорії, тому що вона є основним джерелом грошових доходів працівників
і її величина здебільшого характеризує рівень добробуту всіх членів
суспільства та спонукає працівників підвищувати ефективність виробництва,
а отже, безпосередньо впливає на темпи й масштаби економічного розвитку
країни.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНИХ
АСИГНУВАНЬ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Особливе значення контроль фінансування бюджетних установ набув в
даний історичний момент – в період світової фінансової кризи та політичної
нестабільності в країні. В період політичної та фінансової нестабільності,
підвищеної загрози дефолту країни контроль за розподілом та витрачанням
державних коштів має першочергове значення в процесі зменшення витрат в
державному секторі, зменшення нецільового використання коштів
бюджетними установами.
Контроль фінансування бюджетної установи - об'єктивна оцінка
необхідності фінансування, дотримання цілей фінансування, визначення
досягнутих результатів, виявлення резервів зростання обсягу фінансування, а
також розробка організаційно-економічних заходів щодо підвищення
ефективності використання бюджетних ресурсів. До основних завдань,
послідовна реалізація яких сприяє досягненню мети, належать: визначення
необхідності фінансування за напрямками, оцінка дотримання нормативів та
напрямків фінансування; аналіз динаміки обсягу фінансування в цілому та за
видами; оцінка відповідності використання коштів поставленим цілям;
оцінка забезпеченості установи бюджетними ресурсами[2].
Бюджетний кодекс України встановлює, що оцінка ефективності
використання бюджетних коштів здійснюються в Україні на всіх стадіях
бюджетного процесу[1].
Бюджетне фінансування – це безповоротне, безвідплатне виділення
коштів з бюджету, яке забезпечує процес розширеного відтворення,
утримання соціальної сфери, обороноздатності та апарату управління
держави.[1]
У 2014 році Урядом було прийнято достатньо нормативно-правових
актів, які направлені на економію бюджетних коштів – Постанова Кабінету
Міністрів України «Про економію державних коштів та недопущення втрат
бюджету», Розпорядження «Про затвердження заходів щодо економного та
раціонального використання державних коштів, передбачених Законом
України «Про державний бюджет на 2014 рік»» , обмежені напрями та умови
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їхнього використання, що у свою чергу вимагає проведення детального
аналізу їх витрачання, жорсткий контроль за дотриманням чинного
законодавства України.
Таким чином, виникаюь нові тонкощі, на які повинен звернути увагу
інспектор в ході здійснення своєї діяльності. Так як контроль за бюджетними
асигнуваннями здійснюється через дослідження видатків на які вони
спрямовані, то необхідно звернути увагу як на можливість бюджетною
установою забезпечити дані видатки, наприклад премії до заробітної плати,
так і на доцільність їх здійснення.
У Додатку до Постанови Кабінету Міністрів ғ65 від 1 березня 2015
року вказані основні заходи щодо економного та раціонального використання
державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та
інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств,
установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету.
Розглянемо основні моменти даної Постанови[3]:
- Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових
окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших
заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці,
затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних
доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.
- Обмеження максимального розміру місячної заробітної плати
(грошового забезпечення) керівних працівників органів державної влади та
інших державних органів, утворених органами державної влади та органами
місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій 15 розмірами
мінімальної заробітної плати.
- Розроблення та затвердження щороку планів заходів з
енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв.
- Припинення використання бюджетних коштів (крім коштів
спеціального фонду державного бюджету, отриманих як гранти, міжнародна
технічна допомога, благодійні внески) для проведення заходів з відзначення
пам‘ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а
також ювілеїв і вшанування пам‘яті видатних осіб та інших подій друкування
продукції, не пов‘язаної з виконанням завдань і функцій органів державної
влади та інших державних органів.
Отже, ми можемо дійти висновку, що в період економічної кризи та
політичної нестабільності бюджетні установи поставлені у більш жорсткі
умови щодо забезпечення своєї діяльності. Діє ряд нормативно-правових
актів, які встановлюють певні ліміти для використання бюджетних коштів, на
що потрібно звертати особливу увагу в процесі здійснення перевірки
фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.
Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 ғ2542-ІІІ (зі змінами та
доповненнями)
137

2. Кравченко О. В. Доходи і видатки бюджетних установ у вітчизняній
та міжнародній обліковій практиці / О. В. Кравченко // Вісник
Житомирського державного технологічного університету : Серія: економічні
науки. – ғ 4 (50). – 2009. – С. 67–70.
3. Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету:
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014року ғ65 (зі змінами та
доповненнями).
Альона Дуднік
Науковий керівник: Волинець О.О., к.е.н., доц.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Діяльність будь-якого торговельного підприємства завжди пов‘язана з
певними витратами матеріальних, трудових, інформаційних, грошових та
інших ресурсів на виготовлення, зберігання, транспортування, сортування,
пакування, фасування та реалізацію товарів. Сукупність всіх цих витрат і
складає поточні витрати підприємства.
Необхідність дослідження витрат є актуальним питанням в сучасних
умовах господарювання. Пошук шляхів зниження витрат слід розглядати як
фактор підвищення прибутковості й ефективності роботи підприємств,
забезпечення їх стабільності в ринковому середовищі, розширення
можливостей внутрішньовиробничої реструктуризації відповідно до змін
кон‘юнктури ринків [2, c. 98].
Питанням визначення економічної сутності операційних витрат
займалися такі науковці як Є.В. Мних, І.А. Бланк, Л. Столяр, Т.О. Адаменко,
Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич, Й.С. Завадський.
Національний стандарт бухгалтерського обліку П(С)БО 16 визначає
витрати як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов‘язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за
винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або
розподілу власниками) [1].
Згідно п.5-8 П(С)БО 16 ―Витрати‖ витрати визнаються за наступних
умов:
1. Зменшення активів або збільшення зобов‘язань, які призводять до
зменшення власного капіталу підприємства.
2. Визнання на основі систематичного і раціонального розподілу
економічних вигод, які забезпечує актив протягом декількох звітних періодів.
Приклад: нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів.
3. Негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають або
перестають відповідати критеріям активів підприємства. Приклад: уцінка
запасів, створення резерву сумнівних боргів.
4. Можлива достовірна оцінка суми витрат.
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Не визнаються витратами:
платежі згідно з договорами комісії, агентськими угодами та
іншими подібними договорами на користь комітента, принципала та ін.;
попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;
погашення одержаних позик;
інші зменшення активів чи збільшення зобов'язань, що не
відповідають ознакам, властивим витратам;
витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу.
Витрати – це грошова форма витрачених за певний період задіяних
чинників виробництва, необхідних для здійснення підприємництвом своєї
виробничої і реалізаційної діяльності.
На думку, Бланка І. А. «операційні витрати – це виражені у вартісній
формі витрати матеріальних, трудових, не матеріальних та фінансових
ресурсів на здійснення операційної діяльності підприємства».
Столяр Л. розглядає операційні витрати, як зменшення активів
(грошових коштів, іншого майна) і (та) виникнення зобов‘язань у звітному
періоді в результаті господарської діяльності підприємства, що призводить
до зменшення економічних вигод та зменшення власного капіталу.
Філіп Л. визначає операційні витрати, як виражену в грошовому
вимірнику суму спожитих в процесі господарської діяльності економічних
ресурсів підприємства або збільшення його зобов‘язань.
За переконанням Ільченка Л. «операційні витрати – це сума вартостей
використаних ресурсів, що зменшує суму отриманого від реалізації продукції
доходу, а отже, і розмір власного капіталу».
Заслуговує на увагу думка Цал-Цалко Ю. С.: Операційними витратами
визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що
призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком
зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [3, с. 86].
Більшість науковців у літературних джерелах до складу операційних
витрат відносять:
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
адміністративних витрат;
витрат на збут;
інших операційних витрати;
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої
протягом звітного періоду;
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;
наднормативних виробничих витрат.
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на
адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.
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Адміністративні витрати включають в себе:
загальні корпоративні витрати;
витрати на відрядження та утримання апарату управління
підприємством;
винагороди за професійні послуги;
витрати на зв‘язок;
витрати на оплату праці;
інші.
Витрати на збут складаються з:
на пакувальні матеріали для товарів на складах;
на ремонт тари;
оплати праці та комісійні винагороди продавцям;
витрати на рекламу;
інше.
До інших операційних витрат входять:
втрати від операційної курсової різниці;
втрати від знецінення запасів;
нестачі й втрати від псування цінностей;
безнадійна дебіторська заборгованість;
інше [4, с. 460].
Таким чином, витрати являють собою найважливішу економічну
категорію діяльності підприємства, що відіграють ключову роль в
формуванні як собівартості продукції так і рівня прибутковості та
дозволяють забезпечити підвищення ефективностідіяльності. Чітке
визначення операційних витрат і розумна їх класифікація підвищують
ефективність обліку, підсилюють його аналітичність й можливості
виявлення резервів підвищення результативності виробничої і комерційної
діяльності.
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2. Варчук, О. Проблеми визначення поняття ―витрати‖ / О. Варчук //
Галиц. екон. вісн. — 2012. — ғ 6(39). — С. 98 — 103.
3. Турило, А.М. Уточнення сутності поняття ―витрати‖ і їхньої
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Зоряна Засульська
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИТРАТИ ЯК ПОКАЗНИК СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах формування ринкової економіки одним із найважливіших
напрямів ефективної організації фінансово-господарської діяльності
підприємств виступає управління витратами як найбільш доступний
механізм
зниження
собівартості
їх
послуг,
що
підвищує
конкурентоспроможність цих підприємств.
Велика кількість та різноманітність витрат робить можливим успішний
пошук шляхів їх абсолютного та відносного скорочення. Основним питанням
на сьогодні залишається неврегульованість складу витрат та методологічна
необґрунтованість категорії витрат як показника собівартості послуг
підприємства, пов‘язаних з доведенням товарів від виробника до споживача,
що ускладнює проведення заходів з оперативного управління ними.
Серед провідних науковців, які приділили увагу розробці теоретичних та
методологічних проблем аналізу витрат можна виділити таких: І.О. Бебеха,
Ф.Ф. Бутинець, М.Г. Чумаченко, Л.І. Кравченко, М.І. Баканов, Н.О. Власова,
Н.Б. Кащена, В.І. Оспіщев, С.Ф. Голов, В.В. Сопко та інші.
Мета аналізу витрат діяльності підприємства полягає в інформаційному
забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів, їхній оптимізації та
обґрунтуванні управлінських рішень щодо подальшої раціоналізації.
У процесі господарської діяльності підприємства несуть різні витрати.
Проте не всі вони включаються у собівартість продукції. З метою
забезпечення єдиних методологічних засад формування в бухгалтерському
обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій
звітності, а також дотримання однакових підходів до визначення складу
витрат і віднесення їх на собівартість продукції в 2000 р. прийнято
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», в якому
названі питання знайшли своє відображення і врегулювання. В
загальноекономічному розумінні витрати звітного періоду, згідно з
вказаним стандартом, визнаються або як зменшення активів, або як
збільшення зобов‘язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або
розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно
оцінені.
Одні групи витрат безпосередньо пов'язані зі здійсненням конкретної
операції (із конкретним об'єктом витрат), інші - мають загальний характер і
необхідні для забезпечення функціонування підприємства в цілому. Усі
витрати - і матеріальні, і трудові, і фінансові - підприємство здійснює для
забезпечення своєї виробничої діяльності.
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Рис. 1. Витрати підприємства
До складу прямих матеріальних витрат входять вартість сировини та
основних матеріалів, що є основою продукції, яку виробляють, купівельних
напівфабрикатів, комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів,
які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
Прямі витрати на оплату праці - це заробітна плата та інші виплати
робітникам, які займаються виробництвом продукції, виконанням робіт або
наданням послуг.
До складу інших прямих витрат входять усі інші виробничі витрати, які
можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
До складу загальновиробничих витрат включають: - витрати на
управління виробництвом; амортизацію основних засобів та нематеріальних
активів загальновиробничого призначення; витрати на утримання,
експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів,
інших необоротних активів загальновиробничого призначення; витрати на
вдосконалення технології та організації виробництва тощо.
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не входять до
собівартості реалізованої продукції, поділяють на адміністративні, витрати на
збут та інші операційні витрати.
До адміністративних витрат відносять такі загальногосподарські
витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством
Витрати на збут - це витрати, пов'язані з реалізацією продукції.
До інших операційних витрат належать витрати на дослідження та
розробки; собівартість реалізованої іноземної валюти; собівартість
реалізованих виробничих запасів (їх облікова вартість та витрати, пов'язані з
реалізацією); втрати від знецінення запасів; визнані штрафи, пеня, неустойка
та інші).
До фінансових витрат належать процентні та інші витрати підприємства,
пов'язані із залученням позикового капіталу.
Поглибленому аналізу підлягають витрати по окремих статтях
собівартості. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг) установлюється підприємством.
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Групування витрат по статтях витрат дає можливість бачити витрати по
їх місцеві і призначенню, знать, у що обходиться підприємству виробництво і
реалізація окремих видів продукції. Планування й облік собівартості по
статтях витрат необхідні для того, щоб визначити, під впливом яких факторів
сформувався даний рівень собівартості, у яких напрямках потрібно вести
боротьбу за її зниження.
У промисловості застосовується наступна номенклатура основних
калькуляційних статей:
1) сировина і матеріали;
2) зворотні відходи (віднімаються);
3) покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби;
3) основна заробітна плата виробничих робітників;
4) додаткова заробітна плата виробничих робітників;
5) відрахування на соціальне страхування;
5) загальновиробничі витрати;
6) інші витрати.
У собівартість реалізованої продукції включається виробнича
собівартість, а також нерозподілена частина загальновиробничих витрат і
понаднормативні виробничі витрати.
Витрати виступають основним обмежувальним чинником прибутку і
одночасно визначальним фактором, що впливає на обсяг реалізації, тобто
прийняття управлінських рішень неможливе без аналізу вже понесених
підприємством витрат і планування їх величини на перспективу. Також
витрати є основним чинником формування собівартості продукції. Таким
чином, витрати виступають об'єктом управління. Аналіз витрат підприємства
може знизити загальні витрати на одиницю продукції, що допоможе досягти
оптимальної структури витрат як важливої умови підвищення
конкурентоспроможності підприємств.
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНИХ
РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Основне завдань аналізу виробничих запасів – підтримання їх на
науково обґрунтованому рівні з метою забезпечення ритмічності
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виробництва продукції, оперативного регулювання відхилень від норм та
ліквідації зайвих непродуктивних операцій. Необхідність формування
виробничих запасів підприємства зумовлена перервою в обороті продукції
(товари, сировини, поточна та кінцева продукція) між різними фазами циклу
«постачання-виробництво-збут».
Обґрунтовані виробничі запаси аналітики розглядають як основну умову
їх формування. Запаси необхідні тому, що вони є елементами економічної
безпеки підприємства, але ці запаси мають бути науково виваженими,
періодично переглядатися і зіставлятися з рівнем запасів на аналогічних
виробництвах зарубіжних країн.
У даний час на більшості підприємств використовують застарілі норми
запасів, які не реформувалися протягом останніх 15-20 років. Деякі
промислові підприємства самотужки переглядають обґрунтованість норм
виробничих запасів, але це робиться не фахово, без достатнього наукового
забезпечення.
У сучасній науковій літературі написано багато праць, які присвячені
дослідженню проблем формування та використання виробничих запасів
присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних економістів, як М.
Коробова, А. Кузьмінського, Г. Мельничука, Є. Мниха, М. Портер та Ж.
Рішар, Р. Франк та інші.
В економічній літературі ще недостатньо вивчено питання підтримання
запасів на науково обґрунтованому рівні для забезпечення ритмічності
виробництва продукції, оперативного регулювання відхилень від норм та
ліквідації зайвих непродуктивних операцій.
Метою даної роботи є розробка нового підходу до аналізу стану запасів
підприємства, що базується на проведенні прогнозного аналізу запасів з
використанням передових науково обґрунтованих норм.
При вивченні величини та структури запасів більшу увагу доцільно
звернути на виявлення тенденції змін таких їх складових, як виробничі
запаси, незавершене виробництво, готова продукція і товари.
У процесі аналізу стану запасів і витрат необхідно встановити
забезпечення підприємства об‘єктивними перехідними запасами сировини,
матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції і товарів.
Джерелами аналізу є дані бізнес-плану, інформація
складського і
аналітичного обліку тощо.
Для виявлення зайвих запасів готової продукції аналізуються їх залишки
на складі в кінці місяця. За даними їх надходження можна встановити, чи не
залежались вони на складі, слід з'ясувати, у чому причина затримки і чи
немає неліквідів.
При аналізі залишків незавершеного виробництва і напівфабрикатів
шляхом розгляду інвентаризаційних і оборотних відомостей можна виявити
деталі і напівфабрикати, які не стосуються поточного процесу виробництва,
встановити номери призупинених замовлень, а також замовлень, котрі
затримались на виробництві через некомплектність та інші недоліки. На
основі проведеного аналізу визначається вартість зайвих і непотрібних
цінностей і розробляються шляхи їх використання.
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Управління запасами пов‘язане з необхідністю формування запасів
матеріальних ресурсів з метою задоволення потреб у незакінченому
виробничому періоді. При цьому виникає потреба в проведенні прогнозного
аналізу виробничих запасів.
Для більш детального дослідження ефективності використання товарних
запасів використовують ряд додаткових показників.
1. Коефіцієнт запасомісткоті товарообороту показує, яка середня сума
товарних запасів припадає на одиницю обсягу роздрібного товарообороту в
аналітичному періоді.
2. Рентабельність товарних запасів, що дорівнює відношенню
балансового прибутку до товарих запасів.
3. Коефіцієнт нарощення доданої вартості товарних запасів, який
характеризує ефективність управлінських рішень щодо формування оцінки
товарних запасів.
4. Коефіцієнти випередження (відставання), що характеризують
співвідношення темпів росту товарних запасів та товарообороту (ці
коефіцієнти більш наглядно характеризують напрямок розвитку товарних
запасів: їх зріст, зниження, стабілізацію відносно товарообороту);
5. Товарні запаси в розрахунку на 1 гривню товарообороту (що
характеризують ефективність використання матеріальних ресурсів);
6. Рівень товарних запасів у відсотках до товарообороту
7. Середньорічні темпи росту (зниження) товарних запасів та
товарообороту (що відображають зміни (в середньому за рік) цих
показників).
Ефективність прогнозування виробничих запасів можлива лише за умов:
форма товарної спеціалізації та тип магазину;
обсяг товарообороту;
питома вага товарів місцевих постачальників в загальній сумі їх
закупівлі;
рівень забезпеченості підприємства приміщеннями для зберігання
товарів;
наявність розробленої нормативної бази та логістичних схем
внутрішнього руху товарних запасів;
форми внутрішнього контролю за їх станом і рухом, що
використовуються.
Доволі важливим елементом у процесі прогнозування виробничих
запасів є питання інформаційного забезпечення виробничих запасів є
питання інформаційного забезпечення. Для надійності й ефективності цього
процесу необхідно насамперед забезпечити повну за змістом, обсягом та
структурою інформацію, високий рівень достовірності інформації, а також
надати можливість порівняння інформації у часі за кількісними й якісними
показниками, а найголовніше аналізувати своєчасно одержану та високо
ефективно опрацьовану інформацію.
Отже, аналіз запасів є своєрідною сигнальною системою, що сповіщає
про наступ чи можливу появу небажаних тенденцій чинників, які
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перешкоджають успішно виконувати визначені завдання, тобто котрі
потребують від органів управління прийняття компетентних заходів, для
того, щоб надати певному процесові необхідного напрямку.
Показники оцінки ефективності використання товарних запасів, що
пропонуються є недостатньо систематизовані.
Для поглибленого аналізу ефективності використання товарних запасів
потрібно визначити вплив факторів на зміну часу обертання товарів. Це може
бути зміна середніх товарних запасів, зміна обсягу реалізованих товарів,
зміна структури товарообороту, зміна часу обертання окремих товарних
груп. Врахування цих факторів допоможе підвищити ефективність
використання товарних запасів. Враховуючи особливості господарської
діяльності конкретного підприємства систему показників було б непогано
доповнювати.
На перспективу необхідно більше уваги надавати прогнозному аналізу
запасів підприємств. Такий аналіз передбачає одержання необхідної
інформації, її опрацювання, оцінювання та визначення перспектив і
ймовірності реалізації прогнозу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ДО
БЮДЖЕТУ ЗА ПОДАТКОМ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Система оподаткування в Україні являє собою сукупність податків і
зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та внесків до державних цільових
фондів, що справляються у визначеному порядку. Її сьогоднішній стан можна
охарактеризувати як створення основ, реформування самої податкової
системи (впровадження податків, характерних для більшості розвинутих
країн з ринковою економікою), наповнення нових форм оподаткування
ринковим змістом [1].
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Питаннями гармонізації бухгалтерського фінансового обліку та
податкових розрахунків займаються багато вчених-економістів, серед яких
можна виділити: А.А. Амоша, Ф.Ф.Бутинець, Л.В. Нападовська,
Ф. О. Ярошенко, Н.О.Гура, В.П. Завгородній та ін.
Метою роботи є дослідження фінансового обліку розрахунків до
бюджету за податком з фізичних осіб, а також запропонувати шляхи
удосконалення системи податкових платежів до державного бюджету.
Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється
податковими органами та іншими державними органами відповідно до
законодавства України. А відтак, податок, що утриманий з доходів фізичних
осіб, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного
кодексу України.
Згідно ст.164.1. Податкового кодексу «базою оподаткування є загальний
оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених цим
розділом. Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає
оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника
податку протягом звітного податкового періоду» [1].
Крім цього, відповідно до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку включаються:
-доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику
податку відповідно до умов трудового договору (контракту);
-суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику
податку відповідно до умов цивільно-правового договору;
- доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема
інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи
у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на
користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом
(творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними
активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та
прирівняні до них права (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями
власника такого нематеріального активу;
- частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно
з положеннями статей 172 - 173 цього Кодексу; платниками податку є:
резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження з території
України, так і іноземні доходи та нерезидент, який отримує доходи з
джерелом їх походження з території України. Згідно даного закону, об'єктом
оподаткування такого резидента є: загальний місячний оподатковуваний
дохід; чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом
зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму
податкового кредиту такого звітного року; доходи з джерелом їх походження
з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті, а також
іноземні доходи та ін..
Ставка податку становить 15 відсотків від об'єкта оподаткування. Крім
цього, платник податку має право на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від
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одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної
пільги.
Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до
бюджету передбачено ст. 168 Розділу IV Податкового кодексу України,
відповідно до якої суми податку на доходи, нараховані відокремленим
підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до
відповідного бюджету за місцезнаходженням [1].
Крім того, згідно із п.п. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 Кодексу фізична особа,
відповідальна згідно з вимогами цього розділу за нарахування та утримання
податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету у разі коли
така фізична особа є податковим агентом, – за місцем реєстрації у
контролюючих органах. Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 розділу IV
Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року ғ 2755-VІ , податковий
агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь
платника податку, зобов‘язаний утримувати податок із суми такого доходу за
його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Кодексу
[1]. Згідно із пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податок сплачується
(перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу
єдиним платіжним документом [1]. Банки приймають платіжні документи на
виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового
документа на перерахування податку до бюджету.
Відповідно до пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 Кодексу якщо
оподатковуваний дохід надається у не грошовій формі чи виплачується
готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується)
до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого
нарахування (виплати, надання) [2].
Враховуючи вищевикладене, податок на доходи фізичних осіб
сплачуються податковими агентами під час виплати оподатковуваного
доходу платнику податку або у разі виплати доходу готівкою з каси чи у не
грошовій формі, протягом банківського дня, що настає за днем такого
нарахування (виплати, надання).
Але дана система оподаткування податку з фізичних осіб не досконала, а
відтак необхідно запровадити ряд механізмів для удосконалення фінансового
обліку розрахунків до бюджету з податку фізичних осіб. Основним
завданням такого удосконалення механізму оподаткування податку з
фізичних осіб в Україні є його удосконалення системи надходження таких
платежів до бюджету.
Шляхи удосконалення системи податкових платежів до державного
бюджету:
- проведення подальшої роботи з удосконалення нормотворчої техніки з
метою конкретизації та усунення неоднозначного трактування окремих норм;
- підвищення ефективності роботи податкових органів через
упровадження автоматизованого обміну інформацією між податковими
органами й іншими органами державної влади у сфері регулювання та
забезпечення електронного звіряння даних;
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- підвищення кваліфікації працівників податкової служби, яке
передбачало б не лише вивчення норм Податкового кодексу, а й методології
обліку, вміння вести роз'яснювальну роботу з платниками, спрямовану на
допомогу платнику, використовувати в роботі електронні бази даних,
застосовувати ризико-орієнтовані моделі контролю;
- створення простих форм звітності і зменшення кількості додатків до
неї;
- забезпечення підвищення ступеня комп'ютеризації та автоматизації
процесів складання й подання декларацій платниками до податкових органів;
- упровадження дистанційних методів перевірок, що не спричинятимуть
адміністративного навантаження на платника;
- проведення активної роботи з інформування платників щодо їхніх прав
та обов'язків, вимог законодавства до порядку здійснення операцій з
оподаткування;
Таким чином, щоб удосконалити механізм оподаткування податку з
фізичних осіб в Україні є його удосконалення системи надходження таких
платежів до бюджету Якість і повнота застосування податковими органами
перелічених механізмів співпраці мають прямий вплив на податкову
поведінку платників податків.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЧНОМУ
АНАЛІЗІ
Дослідження різноманітних процесів, у тому числі й економічних,
зазвичай, починається з їх моделювання, тобто відображення реального
процесу за допомогою відповідного математичного інструментарію. При
цьому складають рівняння чи нерівності, які відображають співвідношення
між показниками та визначають їх вплив на значення результативної змінної,
що дозволяє сформувати систему необхідних обмежень.
Широке використання економіко-математичних методів є важливим
напрямком удосконалювання економічного аналізу, підвищує ефективність
аналізу діяльності підприємств та їхніх підрозділів. Це досягається за
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рахунок скорочення термінів проведення аналізу, більш повного охоплення
впливу факторів на результати комерційної діяльності, заміни наближених чи
спрощених розрахунків точними обчисленнями, постановки і розв‘язку
нових багатовимірних задач аналізу.
Дослідженнями питання застосування економіко-математичних методів
в економічному аналізі займаються такі вітчизняні науковці, як:
Б.Є. Бачевський, В.В. Вiтлiнcький, В.К. Галіцина, А.Б. Камінський,
О.І. Лаврушин, Ю.Г. Лисенко, Є.В. Мних, А.П. Ротштейн, О.Д. Шарапова та
інших. Проте дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і
потребує подальшого розгляду.
Метою нашого дослідження є визначення сутності економікоматематичних методів в економічному аналізі та їх різновидів.
Економіко-математичні методи – умовна назва комплексу наукових
напрямів у дослідженні економічних процесів методами математики і
кібернетики. Найважливішим у використанні математики в економіці є
математичне моделювання економічного явища, ситуації або процесу для
вивчення певного аспекту в його розвитку. Першу в світі математичну
модель – економічну таблицю – для вивчання процесу суспільного
відтворення створив французький учений Ф. Кене у 1758. На основі цієї
моделі було зроблено висновок, що нормальне суспільне відтворення може
здійснюватися за умови дотримання відповідних вартісних і матеріальноречових пропорцій [1, с. 150].
Економіко-математичні методи знаходять в економічному аналізі
застосування при дослідженні складних економічних явищ та процесів,
особливо там, де необхідно виконувати великий обсяг статистичних обробок
інформації та аналітичних розрахунків. Цьому в певній мірі сприяє
збільшення випуску і використання електронно-обчислювальних машин.
Економіко-математичні методи за допомогою системного підходу до
вивчення господарських процесів з використанням комп'ютерної техніки
дозволяють розглянути багатоваріантні рішення і вибрати з них найбільш
оптимальні.
Застосування економіко-математичних методів в економічному аналізі
передбачає побудову і використання при дослідженні економічних явищ та
процесів відповідних економіко-математичних моделей, які є їх прообразом.
Однак слід зазначити, що не всі явища і процеси можна формалізувати для
включення в математичну модель. Крім того, варто зауважити, що жодна
модель не дає абсолютно точної характеристики досліджуваних економічних
процесів. Цінність і практичне значення економіко-математичних моделей
значно підвищується у тих випадках, коли вони наближаються до реально
існуючих аналізованих економічних явищ і процесів [2, с. 260].
Економіко-математичні методи в економічному аналізі дають
можливість:
точно і компактно викласти положення економічної теорії;
формально описати зв'язки між економічними змінними;
розв'язати задачі оптимізації планування та управління, відображаючи
специфіку виробничих процесів;
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своєчасно реагувати на зміни цілей, обмежень на ресурси, залежностей
між параметрами та адекватно коректувати плани й управлінські рішення;
отримати інформацію про об'єкт, його функціонування;
спрогнозувати об'єкт і його поведінку в майбутньому[1, с. 158].
Сформульовану математично задачу економічного аналізу можна
розв‘язати одним з відомих математичних методів. Ознаки класифікації
економіко-математичних методів значною мірою умовні.
Широке поширення в економічному аналізі мають методи математичної
статистики. Ці методи застосовуються в тих випадках, коли зміну показників,
що аналізують, можна представити як випадковий процес. Статистичні
методи є основним засобом вивчення масових, повторюваних явищ та
відіграють важливу роль у прогнозуванні поведінки економічних показників.
Коли зв'язок між характеристиками, що аналізуються, не детермінований, а
стохастичний, то статистичні та ймовірносні методи – це практично єдиний
інструмент дослідження. Найбільшого поширення з математикостатистичних методів в економічному аналізі отримали методи множинного
та парного кореляційного аналізу.
Найбільшого поширення в сучасній економіці отримав метод аналізу
економіки „витрати-випуск‖. Це матричні (балансові) моделі, що дозволяють
у найбільш компактній формі представити взаємозв'язок витрат і результатів
виробництва. Зручність розрахунків і чіткість кономічної інтерпретації –
головні особливості матричних моделей. Це важливо при створенні систем
механізованої обробки даних, при плануванні виробництва продукції з
використанням ЕОМ.
Економетричні методи є своєрідним поєднанням трьох областей знань:
економіки, математики і статистики. Основою економетрії є економічна
модель, під якою розуміють схематичне представлення економічного явища
чи процесу за допомогою наукової абстракції, відображення їхніх
характерних рис [3, с. 330].
Методи математичного програмування – основний засіб розв‘язання
задач оптимізації виробничо-господарської діяльності. За своєю суттю це –
засіб планових розрахунків. Цінність їх для економічного аналізу виконання
бізнес-планів полягає в тому, що вони дозволяють оцінювати напруженість
планових завдань, визначати лімітуючи групи устаткування, види сировини і
матеріалів, одержувати оцінки дефіцитності виробничих ресурсів і т.п.
Теорія ігор як розділ дослідження операцій – це теорія математичних
моделей прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності чи
конфлікту декількох сторін, що мають різні інтереси.
Застосування того чи іншого математичного методу в економічному
аналізі спирається на методологію економіко-математичного моделювання
господарських процесів і науковообґрунтовану класифікацію методів і задач
аналізу.
За ознакою оптимальності всі економіко-математичні методи (задачі)
поділяються на дві групи: оптимізаційні і неоптимізаційні. Якщо метод чи
задача дозволяє шукати розв‘язок за заданим критерієм оптимальності, то
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цей метод відносять до групи оптимізаційних методів. У випадку, коли
пошук розв‘язків ведеться без критерію оптимальності, відповідний метод
відносять до групи неоптимізаційних методів.
Таким чином, математичні методи в економіці серед інших методів
посідають чільне місце. Адже основним завданням в економікоматематичному моделюванні є аналіз та прогнозування економічних об'єктів
і процесів. Широке використання цих методів є вагомим напрямком для
поліпшення розвитку і розрахунку економічного аналізу, який підвищує
ефективність діяльності економіки, та держави в цілому.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ –
ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній час метою будь-якого підприємства є отримання ним
позитивного фінансового результату (прибутку) у розмірах, що задовольняє
потреби власників. Рівень прибутку отриманого підприємством є основним
віддзеркаленням всіх виробничо-господарських процесів, що мають місце під
час його функціонування та стимулом для ефективного використання
наявних трудових, фінансових та матеріальних ресурсів.
Саме фінансовий результат є кількісним та якісним відображенням
ефективності функціонування підприємства. А тому, аналіз фінансових
результатів є досить актуальним питанням через те, що за його результатом
будуть виявлені не тільки показники сучасного фінансового стану, а й буде
створена інформаційна база, на основі якої підприємство зможе розробляти
подальші плани роботи та визначити стратегію своєї діяльності.
Питання щодо формування та аналізу фінансових результатів
підприємства були висвітлені в наукових роботах таких вітчизняних та
зарубіжних вчених, як: Ф. Ф. Бутинець, В. Г. Лінник, А. М. Герасимович,
М. Я. Дем‘яненко, Г. Г. Кірейцев, М. М. Коцупатрий, П. Т. Саблук,
М. Г. Чумаченко, Л. С. Шатковська, та інші.
Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування аналізу фінансових
результатів, тобто зазначення його об‘єктів, завдань, етапів проведення та ін.
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На сьогодні існує досить велика кількість визначень «фінансового
результату», так як кожен науковець розширює чи звужує це поняття на
власний розсуд (таблиця 1). В загальному фінансовий результат можна
визначити як економічний підсумок виробничої діяльності господарюючих
суб‘єктів виражений у вартісній (грошовій) формі [1, c. 50].
Таблиця 1
Трактування поняття «фінансовий результат»
Автор
Бутинець Ф. Ф. [2]

Трактування
Співставлення доходів та витрат підприємства відображених у
звіті. Прибуток або збиток організації.

Загородній А. Г.,
Вознюк Г. Л. [3]

Різниця між доходами та витратами підприємства чи його окремого
підрозділу за певний час. Приріст чи зменшення вартості власного
капіталу підприємства внаслідок діяльності у звітному періоді.
Лондар С. Л.,
Приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу підприємства,
Тимошенко О. В. [4] що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за
звітний період.
Мочерний А. Д. [5] Грошова форма підсумків господарської діяльності організації або
її підрозділів, виражена в прибутках або збитках.

Основними завданнями економічного аналізу фінансових результатів є:
систематичний контроль за формуванням фінансових результатів;
загальна оцінка динаміки, обсягів, якості та структури фінансових
результатів;
виявлення факторів і кількісна оцінка їх впливу на фінансові
результати;
встановлення доцільності та ефективності використання прибутку;
визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка
рекомендацій з їх впровадження.
Аналіз фінансових результатів підприємства спрямований на окремі
його підсистеми, так звані об‘єкти аналізу фінансових результатів, які
зображено на рисунку 1.
Напрями розподілу
та використання
прибутку.
Обсяги, динаміка,
структура та якість
фінансових
результатів.

Об‘єкти аналізу
фінансових результатів

Показники
рентабельності
діяльності
підприємства.

Резерви збільшення
прибутку та
рентабельності.

Рис. 1. Основні об’єкти аналізу фінансових результатів
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Економічний аналіз фінансових результатів здійснюється за визначеною
послідовністю і охоплює декілька етапів.
І етап. Аналіз обсягів, динаміки та структури фінансових результатів.
ІІ етап. Аналіз показників рентабельності.
ІІІ етап. Факторний аналіз фінансових результатів від основної діяльності.
ІV етап. Оцінка рівня та значення виробничого та фінансового левериджу.
Проаналізувавши дані етапи аналізу фінансових результатів, можна
зазначити, що окрім вартісного виміру результатів фінансово-господарської
діяльності для користувачів інформації важливе значення мають відносні
показники фінансових результатів – значення рентабельності, які
характеризують відносний (у відсотках) ступінь прибутковості вкладеного
капіталу в цілому і за його структурою, здійснених витрат чи отриманого
доходу [6, c. 105].
Існує ряд економічних показників, які характеризують фінансові
результати діяльності підприємств:
1. Абсолютні показники, серед яких: абсолютна величина доходу в
цілому та за його видами; абсолютна величина витрат в цілому та за їх
видами; абсолютна величина прибутку в цілому та за його складовими;
абсолютні показники динаміки доходів, витрат та прибутку та ін.
2. Відносні показники, які є наслідком аналітичної обробки облікової
інформації, серед яких: відносні показники структури доходів, витрат та
прибутку; відносні показники динаміки доходів, витрат та прибутку; відносні
показники інтенсивності процесів (коефіцієнти доходності, рентабельності
тощо).
Економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
віддає перевагу розрахункам і аналізу відносних показників, так як вони
забезпечують більш повну характеристику стану підприємства.
Отже, аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є
невід‘ємною частиною економічного аналізу його загального стану. До
основних показників, що характеризують результативність діяльності
підприємства відносять
рівень отриманого прибутку (збитку) і
рентабельність (збитковість).
Головною
характеристикою
аналізу
економічних
результатів
підприємства є якість його проведення. Саме від якості аналізу залежить
ефективність функціонування підприємства на даний момент та розробка
плану його подальшого розвитку.
Список використаних джерел:
1. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз: [Навчальний посібник.
Частина І] / Тютюнник Ю.М. – Полтава : ПДАА, 2011. – 406 с.
2. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник /
Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: Рута, 2011. – 672 с.
3. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник: навчальний посібник
[Текст] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Київ: Знання, 2010. – 1072 с.
4. Лондар С. Л. Фінанси: навчальний посібник для ВНЗ / С. Л. Лондар,
О. В. Тимошенко. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 384 с.
154

5. Мочерний С. В. Основы экономической теории: учебник /
С. В. Мочерний, В. К. Симоненко, В. В. Секретарюк, А. А. Устенко. – К.:
Общество «Знання», КОО, 2012. – 607 с.
6. Мамонтова М. А. Умови забезпечення фінансової стійкості
підприємств / М. А. Мамонтова // Фінанси України. - 2010. - ғ8. - С. 103-106.
Анастасія Кирилович
Науковій керівник: Мельничук О. П., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ РОЗМІРУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
У всі часи метою будь-якого підприємства було, є і буде отримання ним
прибутку у розмірах, що задовольняє потреби власників. Нажаль більшість
підприємств на сьогодні мають значний збиток в результаті збільшення
розміру дебіторської заборгованості на підприємстві, а причиною цього є
необізнаність в регулюванні питань щодо дебіторської заборгованості.
Питання скорочення обсягів заборгованості дебіторів та проблем
розрахунків за дебіторською заборгованістю знайшли своє відображення у
працях таких вітчизняних науковців, як: Білуха М. Т., Бутинець Ф. Ф.,
Бутко А. Д., Верхоглядова Н. І., Голов С. Ф., Горбатова Н. А., Іванова Я. С.,
Кузнєцова С. А., Пащенко А. Ю., Сопко В. В., Сурніна К. С., Ткаченко Н. М.,
Хом'як Р. Л., Чумаченко М. Г. та ін.
Метою даної роботи є визначення поняття «дебіторська заборгованість»,
зазначення її видів та факторів, які впливають на розмір дебіторської
заборгованості та її визначити вплив на функціонування підприємства.
Існує значна кількість визначень поняття «дебіторська заборгованість»,
які залежать від погляду окремих науковців. Загалом ж основні
методологічні засади обліку дебіторської заборгованості, поняття й вимоги
до її розкриття у фінансовій звітності зазначені у Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженому
наказом Міністерства фінансів України від 08.10. 99 р. ғ 237. Відповідно
П(С)БО 10, дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть виступати як
юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству певні грошові
кошти, їх еквіваленти або інші активи [1].
Як свідчить аналіз нормативних джерел, розрізняють довгострокову і
поточну дебіторську заборгованість. Так, поточна дебіторська заборгованість
– виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена
протягом 12 місяців з дати балансу. Тобто для віднесення дебіторської
заборгованості до поточної, достатньо наявності хоча б одного з двох
наведених критеріїв. Довгострокова дебіторська заборгованість – не виникає
в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з
дати балансу, тобто для віднесення заборгованості до довгострокової,
необхідна одночасна наявність двох наведених критеріїв [2].
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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.
Окремо необхідно виділити безнадійну дебіторську заборгованість.
Згідно з ст. 14.1.11. Податкового кодексу України безнадійна заборгованість заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:
а) заборгованість за зобов‘язаннями, щодо яких минув строк позовної
давності;
б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у
неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;
в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані
безвісно відсутніми, оголошені померлими;
г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком
заборгованості осіб, пов‘язаних з таким кредитором, та осіб, що перебувають
(перебували) з таким кредитором у трудових відносинах протягом останніх
трьох років з моменту прощення;
д) актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів,
емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у
зв‘язку з його ліквідацією;
е) заборгованість за зобов‘язаннями, щодо яких минув строк позовної
давності;
є) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв‘язку з дією
обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин),
підтверджених у порядку, передбаченому законодавством; [3].
Такі борги списуються на збитки підприємства по закінченню строку
позовної давності.
Розмір дебіторської заборгованості формується під впливом багатьох
чинників, які поділяються на зовнішні і внутрішні (рис.1).
Зовнішні фактори
Стан розрахунків в країні
Ефективність грошово-кредитної політики країни
Рівень інфляції
Вид продукції
Обсяг ринку та рівень його насиченості

Рис. 1. Склад зовнішніх факторів, що визначають розмір дебіторської
заборгованості
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Зовнішні фактори практично не залежать від діяльності підприємства і
обмежити їх вплив досить складно. Однак, внутрішні – залежать від того,
наскільки фінансовий менеджер володіє навичками управління дебіторською
заборгованістю (рис. 2).
Внутрішні фактори
Кредитна політика підприємства
Професіоналізм фінансового менеджера, який займається управлінням
дебіторською заборгованістю
Види розрахунків
Стан контролю за дебіторською заборгованістю

Рис. 2. Склад внутрішніх факторів, що визначають розмір дебіторської
заборгованості
Отже, обсяг дебіторської заборгованості є важливим показником при
проведенні аналізу ефективності роботи підприємства. На її обсяг впливає
досить багато як внутрішніх, так і зовнішні чинників, але для ефективного
функціонування підприємство повинно як умога краще організувати
управління дебіторською заборгованістю. Адже, у разі поганого управління
можуть різко зростати обсяги безнадійної дебіторської заборгованості, що
списуються як витрати підприємства та можуть привести до великих втрат
власних коштів.
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доступу:
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Мінфін.
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http://minfin.com.ua/taxes//gospoper/bo_2_6_2_oblicdebitor.html
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 ғ 2755-VI (редакція від
10.04.2015, підстава 263-19) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ В БАНКУ
До грошових коштів підприємства відносяться необмежені для
використання гроші та грошові документи на поточних та інших рахунках, у
касі підприємства, а також еквіваленти грошових коштів.
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
звітність в Україні» встановлено, що підприємство самостійно визначає
облікову політику. Стаття 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність Україні» визначає, що бухгалтерський облік на
підприємстві ведеться безперервно від дня реєстрації підприємства до його
ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві
належать до компетенції його власника або уповноваженого органу
відповідно до законодавчих та установчих документів. Облікова політика
затверджується наказом керівника підприємства. Вона є важливим правовим
документом роботи бухгалтерів, у якій потрібно відобразити організацію
бухгалтерського обліку і всі положення, особливо ті що можуть
неоднозначне тлумачення в офіційних документах [1].
Для обліку коштів у Плані рахунків виділено Клас 3, зокрема, такі
рахунки: 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти»
Для зберігання коштів і здійснення всіх видів банківських операцій
юридичним та фізичним особам відкривають в установах банків рахунки, що
регулюється Законом України «Про банки та банківську діяльність»
Всі платежі із рахунків підприємств і організацій здійснюють у порядку
календарної черги надходження в облік розрахункових документів, що
регулюється діючим нормативними документами, зокрема Законом України
«Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» [2]
При здійсненні розрахунків готівкою підприємства (отримувачі
платежу) зобов‘язані подавати підприємствам-платникам податкову
накладну, рахунок-фактуру, товарний чек, акт виконаних робіт, квитанція
прибуткового касового ордера, касовий чек та інші документи які б
підтверджували факт витрати готівки. Це визначено «Положенням про
ведення касових операцій в національній валюті в Україні» [4].
Розрахунки між підприємствами і організаціями здійснюються,як
правило, у безготівковій формі через банк, що визначено «Інструкцією про
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» [5].
Постановою Правління Національного банку України «Про
затвердження положення про операції банків з векселями» керуються при
обліку розрахунків векселями. [3].
Порядок проведення операцій на рахунках регулюється чинним
законодавством України і нормативними актами Національного банку
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України. Відкриваються і закриваються рахунки згідно з Інструкцією «Про
порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземній валютах».
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
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2. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня
2000р. ғ2121-ІІІ
3. Постанова Правління Національного банку України «Про
затвердження положення про операції з векселями» від 28 травня 1999р
ғ258
4. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків
у національній валюті, яка затверджена постановою Правління
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Науковий керівник: Лобачева І. Ф., к. пед. н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Формування ринкової економіки, в якій співвідноситься державна і
приватна власність, вимагає правильної і цілеспрямованої організації
аналітичної роботи на будь-якому підприємстві. В свою чергу організація
аналітичної роботи передбачає комплексне і системне дослідження всіх або
окремих сторін діяльності певної компанії з обов‘язковим дотриманням
принципів, форм та змісту економічного аналізу, його об‘єкта, предмету,
мети і методики.
Вагомий внесок у вивчення теоретичних засад організації та методики
економічного аналізу зробили такі відомі науковці, як: І.Д. Лазаришина,
Є.В.Мних, І.Д. Райковська, Г.І. Кіндрацька, М.С.Білик, Ф.Ф. Бутинець,
А.Г.Загородній, Ю.С. Цал-Цалко, А.Д. Шеремет, А.І. Алексеєва, М.І.Баканов,
Ю.В.Васильєв, А.В. Малеєв, М.В. Мельник, Г.В. Савицька та ін.
Під методикою взагалі розуміється сукупність засобів і правил найбільш
доцільного виконання певної роботи. В економічному аналізі методика
становить сукупність аналітичних засобів і правил дослідження економіки
підприємства, що певним чином активізують досягнення мети аналізу.
Варто розрізняти загальну і специфічну методики. Загальна методика –
це система дослідження, що однаково застосовуться при вивченні
різноманітних об‘єктів економічного аналізу в різноманітних галузях
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національної економіки. Специфічна методика конкретизує загальну
відносно до визначених галузей економіки, до визначеного типу виробництва
або об‘єкта дослідження. Слід зазначити, що кожен вид аналізу має свою
методику [1, с. 29].
Методика економічного аналізу повинна містити такі основні елементи:
визначення об‘єктів аналізу;
формулювання цілей і задач аналізу;
визначення системи показників для досягнення цілей і задач у
дослідженні кожного об‘єкта аналізу;
схема і послідовність проведення аналітичного дослідження;
періодичність і терміни проведення аналізу;
джерела інформації, на підставі яких проводиться аналіз – засоби її
одержання й опрацювання;
засоби і методи аналізу економічної інформації досліджуваних
об‘ктів;
етапи проведення аналізу і розподіл обов‘язків між службами
підприємства і конкретними особами при проведенні економічного аналізу;
порядок оформлення результатів аналізу і їхньої оцінки;
споживачі результатів аналізу;
оцінка трудомісткості аналітичних робіт, одержання економічного
ефекту від проведеного аналізу [2].
Крім методики економічного аналізу важливим компонентом якісної
аналітичної роботи є його організація. Організація економічного аналізу на
певному підприємстві охоплює всі сторони його виробничо-фінансової
діяльності, тому закономірно, що аналітична робота входить до
функціональних обов‘язків кожного керівника і фахівців, які формують і
приймають управлінські рішення [3, c. 251].
Відповідно до викладеного не менш важливим в організації
економічного аналізу є раціональне розподілення аналітичної роботи між її
виконавцями. Від цього залежить повнота аналізу, ефективність
використання робочого часу різних фахівців, а також попереджається
можливе дублювання однієї і тієї самої аналітичної роботи різними
виконавцями. Організаційні форми і виконавці аналізу господарської
діяльності залежать від масштабів підприємства, структури управління і
специфіки його діяльності. При цьому тільки за допомогою залучення
широкого кола економічних і технічних фахівців, які достатньо володіють
відповідним досвідом і знаннями, можна здійснити комплексний і системний
аналіз практики діяльності підприємства, визначити необхідні оптимальні
управлінські рішення, прийняти і проконтролювати їх виконання [3, c. 253].
Разом з економічними службами в багатьох випадках економічний
аналіз здійснюють технічні служби підприємства та керівництво цехів,
ділянок, бригад (Рис. 1). Тільки такий підхід дає можливість системно і
комплексно досліджувати практику підприємства та його структурних
підрозділів [3, c. 254].
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Організаційні форми
Середні і малі
підприємства

Великі підприємства

Організовують та керують аналізом:
заступник директора з економічних
питань; головний економіст;
фінансовий директор

Виконавці: 1) економічна лабораторія;
2) бухгалтерія; 3) фінансовий відділ; 4)
планово-економічний відділ; 5)
керівники технічних служб і
структурних підрозділів підприємства.

Організовують та керують аналізом:
бухгалтер, начальник фінансового чи
планового відділу

Виконавці: 1) техніко-економічна рада,
до складу якої входять керівники
структурних підрозділів управління і
виробництва; 2) керівники
функціональних підрозділів тощо.

Рис. 1. Організаційні форми і виконавці економічного аналізу
Загалом організація аналітичної роботи на підприємстві включає:
розробку загальних засад і порядку проведення аналізу;
планування роботи в цілому, окремих її робіт та етапів;
загальне керівництво;
матеріальне, науково-методичне та кадрове забезпечення;
прийом виконаних аналітичних робіт, порядок їх оформлення;
контроль за реалізацією на практиці розроблених заходів з метою
поліпшення діяльності підприємства [4, c. 34].
Отже, методика економічного аналізу – це сукупність методів та
прийомів обробки економічної інформації, використовуваних для вивчення
окремих показників або їх системи, з метою оцінки фінансово-господарської
діяльності підприємств і їх структурних підрозділів. Методика проведення
економічного аналізу реалізовується за допомогою засобів обчислювальної
техніки і методів та прийомів обробки досліджуваної економічної інформації.
В свою чергу організація економічного аналізу передбачає використання
технічних засобів, інформаційного та методичного забезпечення, поєднання в
часі та просторі та залучення виконавців аналітичної роботи з метою
перетворення за допомогою вибраної методики економічної інформації на
аналітичні висновки, що вкрай необхідні для прийняття всіх видів
управлінських рішень.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Економіко-математичне моделювання є наукою, яка використовується
економістами для моделювання економічних процесів. Воно необхідне для
однозначного формулювання та вирішення проблеми, що потребує рішення. І
це важливо не тільки для індивіда, а й для суспільства в цілому. В
економічній сфері ця обставина є найбільш важливим аспектом діяльності
будь-якого менеджера, для якого економіко-математичне моделювання є
найважливішим інструментом, що дозволяє приймати йому адекватні
рішення. Всі аспекти економіко-математичного моделювання призначені для
менеджерів та керівників вищих ланок управління, що приймають
відповідальні рішення, а всі учасники в цьому процесі повинні лише
допомагати їм в цій діяльності [2, с. 4].
Проблеми моделювання економічних процесів проаналізовано в працях
таких вчених як: В. Вітлінського, Б. Грабовецького, Р. Кравченка, В. Кічора,
О. Іващука, Р. Фещура, В. Козика та інших.
Моделювання в наукових дослідженнях, яке почали застосовувати ще в
глибоку давнину, охоплює нині все нові й нові сфери наукових знань. Однак
методологія моделювання впродовж тривалого часу розвивалась незалежно
від інших наук. Була відсутня єдина система понять, єдина термінологія.
Лише згодом почали усвідомлювати роль моделювання як універсального
методу наукового пізнання [1, с.35].
Будь-яка соціально-економічна система є складною системою, в якій
взаємодіють десятки і тисячі економічних, технічних і соціальних процесів,
що постійно змінюються під впливом зовнішніх умов, в тому числі і науковотехнічного прогресу. В таких умовах управління соціально-економічними і
виробничими системами перетворюється в найважчу задачу, що потребує
спеціальних методів і засобів.
Одним з основних таких методів являється моделювання – це один з
найбільш поширених способів вивчення економічних процесів і явищ.
Моделювання – це основний специфічний метод науки, що застосовується
для аналізу та синтезу систем управління, а також особливий пізнавальний
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спосіб, коли суб‘єкт дослідження замість безпосереднього досліджуваного
об‘єкта пізнання обирає чи створює подібний до нього допоміжний об‘єктобраз чи модель, досліджує його, а отримані нові знання переносить на
об‘єкт-оригінал. Завдяки активній ролі суб‘єкта сам процес моделювання має
творчий, активний характер [3, с. 30].
Розглядаючи термін «моделювання», не можна не згадати і термін
«модель», що тісно пов‘язані між собою. Модель – це спрощене
відображення економічного явища чи об‘єкта або спрощений опис
реальності. Її можна подати у вигляді рівняння, схеми, графіка, діаграми
тощо. Моделі відображають певні проблеми і будуються за певними
припущеннями та полегшують розуміння реального світу.
Помилковою є думка, що чим більше модель схожа на реальний об‘єкт,
тим вона краща. Критерієм корисності економічної моделі є не її
відповідність реальним економічним процесам, а відповідність отриманих за
її допомогою прогнозів реальним подіям. Тому модель має бути достатньо
простою, щоб дати нам змогу збільшити масштаби та ефективність її
застосування. З появою комп‘ютерів було зроблено досить багато спроб,
іноді навіть достатньо успішних, створення ефективних економікоматематичних моделей.
Щодо моделювання економічних процесів, то для нього також
використовують і агреговані величини (параметри) – це сукупність
специфічних економічних одиниць як одного цілого [4, с. 31].
Моделювання економічного процесу треба починати з ретельного
вивчення його за різними джерелами інформації. При цьому необхідно
виявити зовнішні і внутрішні зв‘язки економічного процесу, встановити які
потреби задовольняються результатами, що отримаємо, які потрібні ресурси,
за допомогою яких технологічних способів ресурси перетворюються в
продукцію. Слід досконало вивчити природно-еконономічне середовище
(попит, пропозицію товарів на регіональному ринку), встановити, на який
плановий період повинно бути змодельовано цей проект.
Об‘єктом моделювання в економіко-математичних моделях є економічні
процеси, а сама така модель відображає економічні взаємозв‘язки та
відносини, що існують у реальній дійсності (в реальних процесах та явищах).
Здійснюючи ідентифікацію та інтерпретацію економіко-математичних
моделей, використовують економічні показники [1, с. 32].
Кожна модель реального явища характеризується: об‘єктом
моделювання; системним описом об‘єкта; цілями щодо побудови моделі;
принципами та апаратом моделювання; способами ідентифікації та
інтерпретації результатів.
Об‘єктом моделювання може бути або реальна господарська система,
або один чи кілька процесів, що розвиваються в даній системі. Для побудови
моделі потрібно не просто вказати найменування об‘єкта, а й дати його опис
у вигляді системи, тобто виявити суттєві грані його взаємодії із зовнішнім
середовищем, його структуру.
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Використання моделювання визначається тим, що багато об‘єктів
безпосередньо досліджувати чи взагалі неможливо, чи це вимагає багато часу
і коштів.
Процес моделювання включає три системоутворюючі елементи:
1. суб‘єкт дослідження (аналітик);
2. об‘єкт дослідження;
3. модель, яка опосередковує відносини між об‘єктом, який вивчається,
та суб‘єктом, який пізнає (аналітиком).
Побудова моделі включає чотири етапи:
1) формування системи економічних показників об‘єкта моделювання;
2) дослідження діяльності підприємства;
3) формування знань про об‘єкт. Знання про модель мають бути
скорегованими з урахуванням тих властивостей діяльності об‘єкта
дослідження.
4) практична перевірка одержаних за допомогою моделей знань та
використання їх для побудови об‘єкта з метою управління [3, с. 45].
Моделювання економіки та економічних процесів як науковий напрям
сформувався у 60-ті роки ХХ століття, хоча має багату передісторію. У його
основу, окрім економічних, покладено низку фундаментальних дисциплін
(математику, теорію ймовірностей, статистику, інформатику, теорію
автоматичного управління та інші) [2, с. 65].
На даному етапі економічного розвитку світова практика переконує у
високій ефективності застосування економіко-математичного моделювання.
У нашій державі процес економіко-математичного моделювання
недостатньо розвинутий і потребує систематизації і узагальнення фактів
економічної реальності.
Отже, дослідивши сутність моделей та процесу моделювання дає
підстави говорити про те, що мистецтво побудови економіко-математичної
моделі полягає в тому, щоб узгоджувати якомога більшу лаконічність у її
економіко-математичному описі з достатньою точністю модельованого
відтворення тих сторін аналізованої економічної реальності. Для більш
ефективного моделювання економічних процесів, та й взагалі економіки,
необхідно використовувати надійні та достовірні джерела інформації,
змістовно описувати об‘єкт (явище, процес), що моделюється та
відтворювати дані про природу (сутність) об‘єкта, його кількісні
характеристики, характер взаємодії між складовими елементами, місце та
важливість даного явища у загальному процесі функціонування системи.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
На сьогодні досить актуальним питанням на підприємствах будь-якої
форми власності, величини або напрямку діяльності є кваліфікована
організація обліку. Тільки чітко продумана та правильно організована
система обліку господарської діяльності дає змогу працівникам підприємства
отримувати достовірну, своєчасну інформацію, на основі якої здійснюється
прийняття управлінських рішень.
Питанню організації облікового процесу на підприємствах присвячена
значна кількість праць відомих вчених, зокрема Ф. Бутинця, В. Дерія, В.
Завгороднього, В. Сопка, М. Пушкара, Л. Ловінської, М. Кутера, С. Свірка,
М. Кужельнього та інших.
Організація бухгалтерського обліку є важливим елементом ефективного
функціонування підприємства. Інформаційне забезпечення системи
управління має місце на всіх етапах організації системи бухгалтерського
обліку та є його невід‘ємною частиною. На сьогоднішній час існує ряд
питань з організації бухгалтерського обліку в Україні, що потребують
вирішення.
Для детальнішого ознайомлення з ситуацією облікового процесу на
підприємствах України слід розглянути теоретичну сторону поняття
«організація бухгалтерського обліку». Організація бухгалтерського обліку на
підприємствах, в установах та організаціях – це система методів, способів,
заходів, які забезпечують його оптимальне функціонування та розвиток
відповідно до мети, цілей та місії [3, с. 33].
Бухгалтерський облік на підприємствах, в установах та організаціях
може здійснюватися:
а) бухгалтерською службою (відділом), що є самостійним підрозділом
підприємства й очолюється головним бухгалтером або штатним бухгалтером;
б) централізованою бухгалтерією;
в) спеціальною організацією або нештатним фахівцем-бухгалтером
(підприємець без створення юридичної особи) на договірних засадах;
г) самостійно власниками або керівниками [2, с. 101].
Найбільш ефективним є ведення обліку бухгалтерською службою на
чолі з головним бухгалтером. Але якщо підприємство невелике, облік може
165

проводитися самим власником або керівником. Вибір залежить від розміру
підприємства.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство в особі
власника (керівника, виконавчого органу) самостійно вибирає форми його
організації.
Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності великих і
середніх підприємств, організацій і установ здійснюють працівники
бухгалтерії.
Залежно від розподілу облікової праці між головною бухгалтерією, його
оперативно відокремленими структурними підрозділами підприємства,
організації, установи розрізняють дві організаційні форми бухгалтерського
обліку:
1. Централізовану.
2. Децентралізовану.
При централізованій формі бухгалтерського обліку весь обліковий
апарат зосереджений у центральній бухгалтерії й адміністративно та
методологічно
підпорядкований
головному
бухгалтеру.
При
децентралізованій формі бухгалтерського обліку частина облікового апарату
бухгалтерії підприємства міститься у складі окремих виробничих підрозділів,
адміністративно підпорядкована керівникам цих підрозділів, а методологічно
– головному бухгалтеру.
Довгий час облік в Україні був інструктивний, тобто вівся за
затвердженими інструкціями, в яких були чіткі вказівки про те, як треба
вести бухгалтерський облік. Але з часом з'явились нормативні документи, в
яких бухгалтеру пропонуються декілька методів при відображенні в
бухгалтерському обліку тієї чи іншої ситуації. Унаслідок реформування в
Україні бухгалтерського обліку в 2000 році коло рішень, які потребують
професійного судження бухгалтера, розширилося. Підприємство може
самостійно вибирати той чи інший метод оцінки активів, метод нарахування
амортизації та інше, тобто у бухгалтерському обліку з'явилася варіантність.
Зміни допускаються в особливих випадках:
змінюються статутні вимоги;
змінюються вимоги органу, який затверджує П(С)БО;
нові положення облікової політики забезпечать достовірне
відображення подій або операцій у фінансовій звітності.
Кожне підприємство повинно мати свою облікову політику. Облікова
політика – це сукупність обґрунтованих підприємством конкретних методів,
форм, техніки ведення й організації бухгалтерського обліку, виходячи з
встановлених норм і особливостей діяльності. При формуванні облікової
політики слід виходити з таких міркувань:
1. обачність;
2. перевага сутності над формою;
3. суттєвість;
4. послідовність [1, с. 5].
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Головною проблемою ведення бухгалтерського обліку є інститути
регулювання. Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність» у державі немає чіткого визначення суб'єкта, за яким
визначена відповідальність за стан бухгалтерського обліку. Збирає та
обробляє фінансову звітність Держкомстат України, визначає методологію
бухгалтерського обліку і звітності Міністерство фінансів [5].
Ще однією із проблем обліку, яка постала перед бухгалтерами
підприємств на даний час, є неправильний вибір форми ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві. Працівники бухгалтерії або звикли
до даної форми обліку, хоча вона не є найпростішою у застосуванні, або
просто не хочуть змінювати спосіб своєї роботи, або не мають на це
можливостей [1, с. 7].
Проведене дослідження дозволило визначити шляхи вдосконалення
організації облікового процесу та вирішення важливих проблем:
1) запровадження раціональних схем документообігу, що дозволять із
найменшими затратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів
забезпечити своєчасне виконання поставлених завдань [4, с. 178];
2) розробка та застосування новітніх комп‘ютерних програм
бухгалтерського обліку, які дозволять максимально пришвидшити процес
збирання, реєстрації, групування, обробки та узагальнення обліковоекономічної інформації;
3) створення спеціального державного органу, який би займався
наданням консультацій підприємствам щодо організації бухгалтерського
обліку, а саме вибору оптимальних методів обліку вибуття запасів, методів
амортизації, створення раціональної схеми документообігу та ін.;
Ще одним шляхом вирішення проблем організації бухгалтерського
обліку є перехід на міжнародні стандарти, що допоможе нашим та
закордонним бухгалтерам, менеджерам краще розуміти одне одного, що в
подальшому приведе до посилення довіри та притоку фінансових інвестицій.
Отже, організація обліку відіграє стратегічну роль в управлінні
діяльністю суб‘єктів підприємницької діяльності, тому існуючі проблеми
потребують постійного вирішення, що можливе лише на основі глибоких
теоретичних досліджень. Вирішення цих проблем допоможе вдосконалити
систему державного регулювання та реформування бухгалтерського обліку,
адаптуватись до ринкових змін, міжнародних стандартів та потреб
користувачів у системі прийняття рішень, що буде позитивною зміною для
бухгалтерського обліку загалом.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА І ТЕХНІКА УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ФІНАНСОВОГО
ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогодні усі підприємства та організації повинні на основі даних
бухгалтерського обліку складати і подавати фінансову (бухгалтерську)
звітність. Ця необхідність зумовлена тим, що користувачі фінансової
звітності потребують систематизованої інформації про діяльність
підприємства, інвесторами або власниками якого вони є або бажають стати.
Економічні рішення, які приймають користувачі фінансових звітів,
вимагають оцінки здатності підприємства генерувати грошові кошти та їх
еквіваленти, а також часу та впевненості в їх генеруванні.
Правильна організація ведення бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності є необхідною умовою для отримання своєчасної
інформації для управління, для аналізу та контролю за фінансовим станом
підприємства.
Дослідження даної теми у вітчизняній та зарубіжній літературі
проводили такі відомі науковці як Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов,
В.М. Добровський, М.В.Корягін, О.І. Кислиця, В. М. Пархоменко,
В.В. Сопко, Л.В. Чижевська, Л.А. Бернстайн, М.Ф. Ван Бред, М.І. Кутер,
В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Е.С. Хендріксен та багато інших.
Метою є дослідження теоретичних засад та практичного застосування
даних фінансової звітності підприємства та висвітлення методики складання
балансу підприємства.
Загальні вимоги щодо складання та подання фінансової звітності
здійснюється згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію
про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період. Метою складання фінансової звітності є
надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух
коштів підприємства [4].
Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо
придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі
підприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності підприємства
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своєчасно виконувати свої зобов'язання; забезпеченості зобов'язань
підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
регулювання діяльності підприємства; інших рішень [1].
Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які
не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних
інформаційних потреб.
На сьогодні в Україні запроваджено такі форми звітності, що
відповідають міжнародним стандартам:
Форма ғ 1 «Баланс» – звіт про фінансовий стан, що відображає
активи, зобов‘язання і капітал підприємства на встановлену дату;
Форма ғ 2 «Звіт про фінансові результати», що містить дані про
доходи, втрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний та
попередній періоди;
Форма ғ 3 «Звіт про рух грошових коштів», що відображає
надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним,
інвестиційним і фінансовими напрямами діяльності підприємства;
Форма ғ 4 «Звіт про власний капітал», що відбиває зміни у складі
власного капіталу протягом звітного періоду;
«Примітки до звітів» – сукупність показників і пояснень, які
забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів,
розкривають іншу інформацію.
Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану
підприємства є бухгалтерський баланс. Баланс — це звіт про фінансовий стан
підприємства, який відображає його активи, зобов‘язання та власний капітал
у грошовому виразі на певну дату [4].
Зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей
визначено П(С)БО 1 " Загальні вимоги до фінансової звітності ". Метою
складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну
дату [2].
За зовнішньою формою бухгалтерський баланс складається з двох
частин:
Частина, яка відображає ресурси, контрольовані підприємством у
результатів минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до
надходження економічних вигід, називається активом;
Частина балансу, в якій показано джерела утворення господарських
засобів та їх цільове призначення, називається пасивом.
За умов, коли ліва частина балансу є активом, а права пасивом - форма
балансу називається горизонтальною. Є країни, зокрема Японія та ін., де
актив і пасив розміщуються в колонці один за одним. Така форма балансу
називається вертикальною. В Україні складається горизонтальна форма
балансу.
Визначення "балансу" включає три терміни: "активи", "зобов‘язання",
"власний капітал", які характеризують складові частини балансу. Отже,
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господарські засоби - це активи, а джерела утворення господарських засобів це власний капітал та зобов‘язання.
Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих
подій, використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних
вигод у майбутньому [4].
Головним критерієм відображення певних цінностей в активі балансу є
те, що підприємство контролює вигоди, отримані від використання майна, та
переймає ризики, пов‘язані з активом.
Джерелами формування господарських засобів (активів) підприємства є
власні (власний капітал) і позикові кошти (зобов‘язання).
Зобов‘язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок
минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.
Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається
після вирахування його зобов'язань.
Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням
активів або зобов‘язань, які призводять до його змін.
В основі побудови бухгалтерського балансу знаходиться одне й те саме
рівняння, яке називається балансовим рівнянням. Балансове рівняння має
такий вигляд:
Активи = Власний капітал + Зобов'язання
Рівняння свідчить про те, що активи підприємства формуватися як за
рахунок власних коштів (власного капіталу), так і залучених (зобов'язань).
Отже, на підприємствах України незалежно від форм власності
запроваджено різні форми фінансової звітності. Основним джерелом інформації
для аналізу фінансового стану підприємства є бухгалтерський баланс.
Особливістю бухгалтерського балансу, є вміст інформації про господарські
засоби і джерела їх утворення як на початок звітного періоду (на початок року),
так і на кінець звітного періоду (кварталу, півріччя, дев'яти місяців, року).
Фінансова звітність розглядається як інструмент для об‘єктивної та
достовірної оцінки фінансово-майнового стану, результатів діяльності та
руху грошових коштів підприємства. Удосконалення принципів складання,
змісту форм фінансової звітності, можливість додаткового розкриття
інформації забезпечить підвищення її інформативності та значення.
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ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У ТОВАРИСТВАХ
В зарубіжних країнах основними організаційно-правовими формами
бізнесу, метою якого є отримання прибутку, є підприємства на правах
одноосібної власності, товариства і корпорації. В умовах ринкової економіки
обов'язковим чинником успішного функціонування господарюючих
суб'єктів, незалежно від форми власності, є формування власного капіталу в
момент їх створення і поповнення власних фінансових ресурсів у процесі
господарської діяльності.
Величина власного капіталу характеризує його платоспроможність та
кредитоспроможність товариства, забезпеченість коштами для покриття
власних зобов‘язань.
Головна відмінність товариства від індивідуальної приватної фірми - кількість власників. Товариство - це система взаємовідносин між двома або
більше партнерами, в межах якої вони погодились поділяти ризик і
винагороду від спільного ведення бізнесу. Тому облік та формування
власного капіталу товариства буде дещо відрізнятись від його ведення у
підприємствах іншої форми власності.
Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
ғ1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», власний капітал – це частина в
активах підприємства, що лишається після вирахування його зобов‘язань [1].
Структура власного капіталу залежить від вимог законодавства щодо
реєстрації внесків учасників. Кожен з видів капіталу має свою функцію.
Основною функцією статутного капіталу є забезпечення регулювання
відносин власності. Облік статутного капіталу ведеться на субрахунку 401
«Статутний капітал». Його розмір фіксується в установчих документах і не
може бути меншим за встановлену законодавством величину. Статутний
капітал публічних та приватних акціонерних товариств, згідно із Законом
України «Про акціонерні товариства» [2], не може бути менше суми,
еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки
мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного
товариства. При цьому слід зазначити, що приватне акціонерне товариство
здійснює випуск акцій для приватного розміщення, тобто серед засновників,
кількість яких не повинна перевищувати 100 осіб. Публічне акціонерне
товариство здійснює випуск акцій як для публічного, так і для приватного
розміщення. Статутний капітал акціонерного товариства поділяється на акції
рівної номінальної вартості. Відповідно до діючого законодавства, додаткова
емісія акцій власного випуску при їхньому первинному розміщенні
(поширенні), може бути здійснена двома шляхами:
випуском у обертання «нових» акцій, для якого може бути кілька
джерел додаткові внески (внески), реінвестиція дивідендів і сума індексації
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основних фондів, проведеної відповідно до постанов Кабінету Міністрів
України;
обміном раніше випущених облігацій акціонерного товариства на
його акції, що знову випускаються.
При збільшенні статутного капіталу шляхом підвищення номінальної
вартості акцій кількість їх залишається без змін. Зменшення статутного
капіталу може здійснюватися шляхом зменшення кількості акцій або
зниження номінальної вартості акцій.
Додатковий капітал підприємства відображається на рахунку
42 «Додатковий капітал». Емісійний дохід - різниця між продажною вартістю
акцій та номінальною, що була оголошена до реалізації. Інший вкладений
капітал створюється шляхом внесення засновниками додаткових сум на
добровільних засадах з метою сприяння розвитку підприємства. Рішення про
додаткові внески приймається загальними зборами колективу. Додаткові
внески не збільшують суму статутного капіталу, не порушують
співвідношення часток у статутному капіталі і не реєструються в державних
органах [3]. Інший додатковий капітал – це вкладення до власного капіталу,
які не є зареєстрованими, отриманими в результаті господарської діяльності
підприємства і не відносяться до видів додаткового капіталу, що наведені
раніше. До нього включається вартість безоплатно майна і індексації майна
Варто також зазначити, що в Україні відсутній конкретний порядок
формування додаткового капіталу підприємств.
Резервний капітал, що представляє собою суму резервів, створених
згідно з чинним законодавством або статутними документами за рахунок
нерозподіленого прибутку у розмірі не менше 5% від прибутку щорічно.
Загальна сума резервного капіталу повинна бути не менше ніж 15%
статутного капіталу товариства [2]. Інформація про наявність та рух резервів
відображається на рахунку 46 «Резервний капітал». Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) - чистий фінансовий результат діяльності
підприємства після виплати доходів власників, створення резервного фонду.
Його облік ведеться на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)». Вилучений капітал являє собою фактичну собівартість викуплених
акцій власної емісії. Згідно з законодавством акціонерне товариство може
викупити у акціонера, оплачені ним раніше акції. Викуплені акції мають бути
реалізовані чи анульовані протягом року [4]. Облік вилученого капіталу
ведеться на рахунку 45 «Вилучений капітал».
Неоплачений капітал являє собою суму боргових вимог до засновників
стосовно внесків до статутного (пайового) капіталу [4] і відображається на
рахунку 46 «Неоплачений капітал». Формування та облік власного капіталу
акціонерного товариства має певну специфіку у відповідності до чинного
законодавства. Цю специфіку слід враховувати при створенні підприємства, а
також для забезпечення ефективного господарювання акціонерного
товариства у майбутньому
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ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У КОРПОРАЦІЯХ
Найбільшу частку продукції і послуг, а також національного багатства
зарубіжних країн виробляють корпорації, у яких сконцентровані також
найбільші фінансові та людські ресурси. Вони є, відповідно, також і
основними платниками податків. Тому, в більшості зарубіжних країн,
діяльність корпорацій регулюється спеціальними законодавчими актами.
Корпорація – це організаційно-правова форма підприємницької
діяльності, яка ґрунтується на спільному корпоративному (акціонерному)
капіталі і при якій майнова відповідальність власників обмежується
розмірами вкладів у цей капітал.
Корпорація має права юридичної особи, здійснює свою діяльність
незалежно від власників та володіє капіталом, розділеним на акції,
власниками яких можуть бути як фізичні, так і юридичні особи (акціонери).
Акція засвідчує право власності в корпорації [1, c. 341].
Власний капітал корпорацій формується акціями, тобто коштами
інвесторів (власників) в обмін на реалізовані їм акції.
Акціонерний капітал формується за рахунок:
коштів інвесторів - шляхом реалізації їм акцій;
прибутку, отриманого від ведення комерційної діяльності та не
розподіленого між акціонерами.
Акція – це цінний папір без встановленого строку обігу, який засвідчує
пайову участь в акціонерній компанії і дає його власникові право на: участь в
управлінні компанією, одержання частини прибутку у вигляді дивідендів,
участь у розподілі майна при ліквідації компанії. Частку акцій, що належать
певній особі, засвідчує акціонерний сертифікат.
Корпорація може випускати акції двох видів: звичайні (прості) та
привілейовані. Власники звичайних акцій мають право голосу в управлінні
корпорацією. Дивіденди одержують залежно під результатів фінансовогосподарської діяльності. Привілейовані акції надають перевагу їх власникам
при одержані дивідендів, при розподілі майна в результаті ліквідації
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корпорації, але не дають права голосу. Дивіденди на ці акції встановлюються
за фіксованим відсотком від номінальної вартості або за ставкою на одну
акцію [2, c. 265].
Розрізняють кілька вартостей (оцінок) акцій:
1. Номінальна вартість акцій. Це мінімальна вартість, яка вказується на
сертифікаті акцій. Номінальна вартість зараховується у статутний капітал
корпорації. Продаж акцій із встановленим номіналом за готівку
відображається в бухгалтерському обліку записом:
Дебет рахунка «Грошові кошти» – на суму отриманих від реалізації
акцій грошових коштів.
Кредит рахунка «Акціонерний капітал» – на номінальну вартість
випущених акцій.
Кредит рахунка «Додатковий капітал» – на різницю між вартістю
реалізації і номінальною вартістю акцій.
2. Безномінальні акції. Акції, які не мають капіталу. Безномінальні акції
можуть випускатися у двох варіантах:
безномінальні акції з оголошеною вартістю. Рада директорів оголошує
(встановлює) в будь-який момент вартість акції. В такому разі оголошена
вартість акцій зараховується у статутний капітал корпорації.
безномінальні акції без оголошеної вартості. Якщо корпорація випускає
акції без номінальної вартості і без оголошеної вартості, то вся виручка за
акції переходить у статутний капітал.
3. Ринкова вартість акцій. Це ціна акції, яка формується на ринку цінних
паперів під впливом попиту і пропозиції. Вона значною мірою залежить від
фінансового стану фірми, напрямків її розвитку, стабільності, тощо.
4. Облікова вартість акцій. Це різниця між сумою всіх активів і всією
заборгованістю (чисті активи). Тобто це сума всього власного (акціонерного)
капіталу. Якщо розділити всю суму капіталу на кількість акцій, то одержимо
облікову вартість однієї акції [3, c. 418].
Але якщо у складі капіталу компанії є привілейовані акції, то їхня сума
попередньо віднімається з суми капіталу, а решта ділиться на кількість
звичайних (простих) акцій.
Власний капітал корпорації у балансі відображається у першому
розділі пасиву «Власний капітал» і включає у себе такі статті: зареєстрований
капітал, капітал у дооцінках, додатковий капітал, резервний капітал,
нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал,
вилучений капітал [4].
Як бачимо, до власного капіталу належить і нерозподілений прибуток
компанії. В разі наявності нерозподілених збитків сума віднімається і
зменшує загальну суму власного капіталу. При визначенні підсумку
балансу по розділу «Власний капітал» також вираховується неоплачений
капітал і вилучений капітал.
Вчасно не внесені активи або вилучені з підприємства зменшують
розмір статутного капіталу, тому неоплачений і вилучений капітал
вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. Розширена
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інформація щодо наведених видів капіталу наводиться у звіті про власний
капітал [5].
Таким чином, сума власного капіталу являє собою загальну вартість
засобів, отриманих від засновників у різній формі з повною передачею права
власності на ці засоби підприємству, або залишених засновниками на
підприємстві, отриманих в процесі діяльності підприємства (як в результаті
власної діяльності, так і безоплатно отриманих). Величина власного капіталу
є важливою економічною категорією, оскільки вказує на платоспроможність
підприємства.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Використання оборотних активів є одним із основних завдань будьякого виробничого підприємства. Для забезпечення безперервного
виробництва, за умов інфляційних процесів, кризи, збільшення конкуренції
важливим є ефективне використання, нормування та оптимізація джерел
фінансування оборотних активів.
Проблема сутності та класифікації оборотних активів знайшла своє
відображення у працях зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме: Ф. Кене,
А. Маршала, А. Сміта, Й. Шумпетера та В.А. Анікіна, І.І. Бойко,
В.М. Івахненко, Д.В. Лисенка, Ф.Ф. Бутинця та інших.
Метою даної роботи є аналіз різних підходів сучасних науковців до
визначення економічної сутності оборотних активів та її класифікації.
Оборотні активи - це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені
у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи
споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з
дати балансу [3].
В економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності
оборотних активів, а саме:
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- сукупність оборотних фондів та фондів обігу;
- грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, що
використовують в одному операційному циклі;
- сукупність матеріальних цінностей, які обслуговують поточну
господарську діяльність підприємства і повністю споживаються протягом
одного операційного циклу;
- засоби підприємства що повністю переносять свою вартість на вартість
виготовленої продукції [1, с. 378].
Структура оборотних активів - це співвідношення окремих елементів
оборотних активів у їх загальному обсязі.
Структура оборотних активів підприємства включає:
1) запаси (активи, які утримує підприємство для подальшого
споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг;
перебувають у процесі виробництва; (згідно П(с)БО 9 "Запаси")), до складу
яких входять:
1.1) виробничі запаси: сировина й матеріали, паливо, купівельні
напівфабрикати та комплектуючі вироби, тара і тарні матеріали, будівельні
матеріали, матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали
сільськогосподарського призначення, інші матеріали;
1.2) поточні біологічні активи: поточні біологічні активи рослинництва,
поточні біологічні aктиви тваринництва, якi оцінені зa справедливою
ваpтістю, поточні біологічні активи тваринництва, якi оцінені за первісною
вартістю;
1.3) малоцінні та швидкозношувані;
1.4) виробництва;
1.5) браку у виробництві;
1.6) напівфабрикатів;
1.7) готової продукції;
1.8) продукції сільськогосподарського виробництва;
1.9) товарів: товари на складі, товари в торгівлі, товари на комісії, тара
під товарами, торгова націнка;
2) короткострокові векселі одержані (відображають суми, які
підприємство одержить, коли підприємство-векселедавець погасить свій
вексель (виплатить за векселем)): короткострокові векселі одержанні в
національній валюті, короткострокові векселі одержані в іноземній валюті;
3) дебіторська заборгованість (сума заборгованості дебіторів перед
підприємством на певну дату. Згідно П(с)БО10 "Дебіторська заборгованість",
дебіторську заборгованість поділяють на довгострокову і поточну.
Дебіторська заборгованість включає:
3.1) дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги
(відображається в балансі в розрізі трьох статей: чистої реалізаційної
вартості, первісної вартості та резерву сумнівних боргів);
3.2) дебіторську заборгованість за розрахунками, яка складається з
заборгованості: за бюджетом; за виданими авансами; з нарахованих доходів;
з внутрішніх розрахунків; іншої поточної дебіторської заборгованості;
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4) поточні фінансові інвестиції (відображають фінансові інвестиції на
строк, що не перевищує одного року): еквіваленти грошових коштів, інші
поточні фінансові інвестиції:
5) грошові кошти та їхні еквіваленти (відображають кошти в касі
підприємства, на поточних рахунках у банках );
6) інші оборотні активи (відображаються суми оборотних активів, які не
можуть бути включені до вищенаведених статей);
7) витрати майбутніх періодів [4].
Класифікація оборотних активів – це система виокремлення видів
оборотних активів
відповідно до визначених ознак. Існують такі
класифікації оборотних активів підприємства:
1) За функціональним призначенням вони поділяються на:
- оборотні виробничі фонди. Це ті активи які безпосередньо беруть
участь у процесі виробництва.
- фонди обігу. Це такі активи які залучаються і безпосередньої участі у
процесі виробництва не беруть.
2) За принципами організації оборотні активи поділяються на:
- нормовані (які можуть бути точно визначені як заплановані величини:
матеріали, паливо);
- ненормовані (ті в яких складно або неможливо визначити як
заплановані величини).
3) За джерелами формування активи поділяються на власні, позикові і
залучені:
- власними оборотними активами є такі які характеризують ту їх
частину, яка сформована за рахунок власного капіталу підприємства;
- позиковими називають грошові кошти, які підприємство позичає у
банків у формі кредитів для покриття тимчасових витрат;
- залучені оборотні активи це кошти які є в наявності підприємства і які
тимчасово перебувають в обігу підприємства але не належать йому.
4) За ступенем ліквідності і ризику оборотні активи поділяються на:
- високоліквідні (кошти в касі установи, на поточних або депозитних
рахунках (строком до одного року) у банку та державні цінні папери або
цінні папери, випущені під гарантію держави);
- середньо ліквідні (всі форми дебіторської заборгованості, крім
короткострокової та безнадійної; запаси готової продукції, призначеної
для реалізації);
- низько ліквідні (це короткострокові і іноді довгострокові позики,
факторингові операції, інвестиційні цінні папери, лізингові операції);
- неліквідні (це прострочені позики, деякі цінні папери, меблі, техніка і
споруди) [2, с. 235].
Отже, оборотні активи являють собою грошові кошти та їх еквіваленти,
що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для
реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12
місяців з дати балансу. Існує велика кількість підходів до класифікації
оборотних активів, що пов‘язано із наявністю різних трактувань їх
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економічної сутності та у залежності від їх функціонального призначення,
принципів організації, джерел формування, ступеня ліквідності.
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МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ У
КОРПОРАЦІЯХ
Найбільшу частку продукції і послуг, а також національного багатства
зарубіжних країн виробляють корпорації, у яких сконцентровані також
найбільші фінансові та людські ресурси. Корпорація – це організаційноправова форма підприємницької діяльності, яка ґрунтується на спільному
корпоративному (акціонерному) капіталі і при якій майнова відповідальність
власників обмежується розмірами вкладів у цей капітал. Копорації,
відповідно, також є основними платниками податків. В більшості зарубіжних
країн, діяльність корпорацій регулюється спеціальними законодавчими
актами.
Корпорація має права юридичної особи, здійснює свою діяльність
незалежно від власників та володіє капіталом, розділеним на акції,
власниками яких можуть бути як фізичні, так і юридичні особи (акціонери).
Акція засвідчує право власності в корпорації. Створення і реєстрація
корпорацій в різних країнах світу відбувається приблизно однаково.
Засновники корпорації подають у відповідну державну установу за місцем
реєстрації підписану ними заяву та договір про інкорпорування (тобто
надання згідно із законом групі осіб статусу юридичної особи), де вказується
вся інформація стосовно створюваної корпорації: її назва, місцезнаходження,
прогнозований термін існування, кількість, прізвища та адреси директорів,
мета діяльності, порядок формування капіталу (види, кількість та сума
цінних паперів) тощо. Після затвердження поданих документів корпорація
отримує право на здійснення господарської діяльності [ 1, с. 324].
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Існують два види корпорацій – відкритого і закритого типу. Цінні
папери корпорацій відкритого типу вільно купуються та продаються.
Максимальна кількість акціонерів таких корпорацій, в більшості випадків, не
обмежується, але в окремих країнах може бути встановлена їх мінімальна
кількість (наприклад, у США – не менше семи).
Результатом виробничої діяльності корпорації теж є прибуток. Після
сплати податків чистий прибуток акціонерного товариства підлягає
розподілу. Рішення про це приймає рада директорів, а затверджується воно
на загальних зборах акціонерів.
Розподіл прибутку корпорації здійснюється в такому порядку: частина
його використовується для розширення виробництва, виплату зарплати і
премій і тільки та частина прибутку, що залишається, йде на виплату доходів
за цінними паперами [2, c. 204].
В умовах ринкової економіки обов'язковим чинником успішного
функціонування господарюючих суб'єктів, незалежно від форми власності, є
формування власного капіталу в момент їх створення і поповнення власних
фінансових ресурсів у процесі господарської діяльності.
У міжнародній практиці використовується декілька методів розподілу
прибутку між партнерами товариства:
за встановленою пропорцією (наприклад, 40 % і 60 % або 2/ 5 і 3/5);
пропорційно до вкладів капіталу. При цьому можливі два варіанти:
пропорційно до залишків капіталу партнерів на початок року; пропорційно
до середньої величини капіталу партнерів, тобто з врахуванням змін, які
відбулися у капіталі протягом року.
залежно від нарахованої заробітної плати за рік, а решту суми - за
встановленою пропорцією;
залежно від нарахованої заробітної плати і відсотків на капітал, а
решту суми - за встановленою пропорцією.
Відсотки на капітал, які використовуються як база для розподілу
прибутку товариства в останніх двох методах - це розрахункова величина
прибутку (дивідендів), що його хочуть одержати партнери на свій капітал
[3, c. 328].
Міжнародна практика свідчить, що завжди є різниця між сумою
прибутку підприємства, що випливає з даних бухгалтерського обліку та
відображається у фінансовій звітності, та сумою прибутку для цілей
оподаткування. Сума прибутку після сплати податку становить чистий
прибуток корпорації, що залишається в її розпорядженні. Його
використовують на виплату дивідендів та інші цілі передбачені статутом
корпорації та законодавством країни [4, c. 47]. Серед них – створення
спеціальних резервів: фінансового, статутного та деяких факультативних
резервів. Розмір фінансового резерву регулює держава.
У Франції корпорації зобов‘язані відраховувати в цей резерв щороку 5%
чистого прибутку. Невикористаний прибуток перераховують на рахунок «
Нерозподілений прибуток». Чистий прибуток може підлягати розподілу в
такому порядку:
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фінансовий резерв – 5% чистого прибутку;
дивіденди акціонерам – 6% статутного капіталу;
статутний резерв – 20% чистого прибутку;
решту чистого прибутку залишають нерозподіленою [5, c. 503].
За результатами розподілу чистого прибутку звітного періоду буде
зроблено такий бухгалтерський запис: Дт «Фінансові результати звітного
періоду», Кт «Легальний резерв», Кт «Статутний резерв», Кт «Інші резерви»,
Кт «Акціонери – Дивіденди до сплати», Кт «Нерозподілений прибуток».
Можливі випадки, коли корпорація може реінвестувати всю суму
чистого прибутку задля розширення господарської та фінансової діяльності
[6, c. 411].
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БУГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Значна частина зобов‘язань підприємства виникає під час нарахування
витрат. Підприємство нараховує витрати і у відповідних сумах одночасно
повинно визнати зобов‘язання. Зобов‘язання за рахунками зі сплати податків,
обов‘язкових платежів, заробітної плати, створення забезпечень – все це є
типові приклади визнання зобов‘язань разом із нарахуванням витрат.
Довгострокові зобов'язання підприємства, яке виникає внаслідок
минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, викличе
скорочення або зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі
економічні вигоди. [6]
Порядок формування та відображення в звітності інформації про
зобов'язання визначає П(С)БО 11 «Зобов'язання». Для визнання зобов'язань
довгостроковими повинні бути виконані дві умови:
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1) термін погашена протягом 12 місяців з дати балансу;
2) походження: виникають не в ході операційного циклу.
Поняття зобов‘язань, основні види та форми розрахункових
взаємовідносин. Оцінка зобов‘язань. Структура П(С)БО 11 ―Зобов‘язання‖.
Характеристика рахунків з обліку довгострокових зобов‘язань. Облік
довгострокових кредитів банків.
Поняття кредиту та умови його надання можна розглянути у
документальному оформлення наданого кредиту та погашення кредиту.
Отже, відображення довгострокових кредитів банків у бухгалтерському
обліку та звітності позичальника зустрічається:
Облік довгострокових векселів виданих.
Простий та переказний вексель.
Відображення довгострокових векселів, виданих у бухгалтерському
обліку.
Облік довгострокових зобов‘язань по облігаціях.
Довгострокові облігації, випущені за номінальною вартістю.
Довгострокові облігації, випущені зі знижкою (дисконтом) при емісії.
Довгострокові облігації, випущені з премією.
Вилучення облігацій з обігу.
Конвертовані облігації.[1]
Відображення довгострокових зобов‘язань по облігаціях. у
бухгалтерському обліку. Облік довгострокових зобов‘язань з оренди. Облік
інших довгострокових зобов‘язань. Відображення даних про зобов‘язання в
облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.
Отже, облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими
залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним
зобов'язанням, ведеться на рахунку 50 «Довгострокові позики».[3]
Довгострокові
зобов'язання
відображаються
на
рахунках
бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та
існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх
погашення.
Таблиця 1.1
Відображення у бухгалтерському обліку операції із довгостроковими
зобов'язаннями
Господарські операції
Сума поточної заборгованості за
довгостороковими позиками
Зарахована короткострокова позика банку
Зарахована довгострокова позика банку
Погашено довгосторокову позику у банку

Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
60
31
31
31
51

60
50
31

Облік розрахунків за довгостроковими кредитами банків та іншими
залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточними
зобов'язаннями, ведеться за допомогою наступних бухгалтерських проведень
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Особливе місце в системі безготівкових розрахунків займає вексель,
оскільки може безпосередньо використовуватись для погашення боргових
зобов'язань. Вексель (нім. – заміна, обмін, розмін) – це письмово оформлене
боргове зобов'язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове
зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму
грошей власнику векселя (векселедержателю).[2]
Зазвичай зобов‘язання виникають через існуючі борги підприємства
щодо передачі певних активів чи надання послуг іншому підприємству в
майбутньому. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду
зобов‘язання. Поточні зобов‘язання відображаються в балансі за сумою
погашення.
Контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської
заборгованості є надзвичайно важливим у процесі аналізу фінансового стану.
При цьому особливу увагу приділяють статті «Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги», бо згідно з національними стандартами
бухгалтерського обліку ця дебіторська заборгованість відображається в
балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто як сума дебіторської
заборгованості за мінусом сумнівних і безнадійних боргів.[6]
Ефективність управління механізмом кредитування довгострокових
програм розвитку вітчизняної економіки проаналізовано функціонуючі
довгострокові програми розвитку промисловості та їх фінансово - кредитне
забезпечення в умовах трансформаційної вітчизняної економіки. Теоретично
аргументовано послідовність управління механізмом кредитування
довгострокових програм банківськими установами України.
На аналізу здійснено дослідження впливу на банківське довгострокове
кредитування економіки України таких факторів як: облікова ставка
Національного банку України;
- процентна ставка банків за кредитами в національній валюті;
- кошти підприємств, організацій та населення в банках;
- вклади населення в банках; статутний фонд діючих банків;
середньомісячна номінальна заробітна плата працівників;
- індекс споживчих цін, що дає можливість прогнозувати довгострокове
кредитування економіки банками на наступні періоди і виявити резерви його
збільшення.
Для одержання такого кредиту до кредитного договору додаються
кошторисно-технічна документація, в разі необхідності — бізнес-план, який
містить розрахунок окупності, договір підряду, якщо роботи планується
виконувати підрядним способом, а також календарний графік проведення
робіт.
Розроблено пропозиції щодо організації кредитування в банку із
застосуванням довгострокових цільових депозитів. Довготермінові і середньо
термінові кредити можуть надаватися комерційними банками підприємствам
на капітальні вкладення, пов'язані з реконструкцією підприємства. Його
технічним переозброєнням, упровадженням нової техніки, вдосконаленням
технології виробництва та на інші витрати, що призводять до збільшення
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вартості основних засобів. До таких кредитів підприємства вдаються, якщо
вони відчувають брак власних коштів, призначених на такі цілі, а саме:
прибутку та амортизаційних відрахувань на повне відновлення реновацію
основних засобів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ПОЛОЖЕННЯМ
(СТАНДАРТОМ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Становлення та формування ринкових відносин, реалізація стратегічної
програми «Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі на
2007-2015 роки» передбачалось удосконалення обліку основних засобів, як
інструменту інформаційного забезпечення спрямованого на підвищення
ефективності раціонального їх використання та зберігання основних засобів.
Загалом бухгалтерський облік має забезпечити:
1) контроль за зберіганням основних засобів;
2) правильне документальне оформлення руху основних засобів;
3) своєчасне нарахування та відображення в обліку амортизації
основних засобів;
4) визначення витрат на утримання та ремонт;
5) правильне визначення результатів від ліквідації, а також збитків від
списання не повністю амортизованих об‘єктів основних засобів.
Проблемам організації та ведення бухгалтерського обліку основних
засобів присвячені праці вітчизняних вчених: Ф. Бутинця, М. Білухи,
В. Завгороднього, М. Пушкаря, В. Сопка, П. Атамас. Однак з набранням
чинності НП(С)БО 121 «Основні засоби» з 01.01.2015 року питання обліку
основних засобів потребують подальшого дослідження.
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На організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах
впливають певні чинники економічного, нормативно – законодавчого,
соціального характеру. Якість інформації, необхідної для прийняття
ефективних оперативних, тактичних і стратегічних рішень, залежить від
оптимальної та раціональної організації обліку суб‘єктами державного
сектору. Організація обліку в бюджетних установах має забезпечити перш за
все збереження державного майна, зокрема основних засобів, як основної
його складової, з урахуванням останніх змін, що внесені до нормативної
бази.
Останнім часом зросла кількість змін у нормативно – правовій базі
стосовно бухгалтерського обліку основних засобів. Тому метою даних тез є
аналіз і систематизування змін у нормативно-правових актах, які регулюють
введення та організацію бухгалтерського обліку основних засобів у
бюджетних установах.
Відповідно до НП(С)БО 121 «Основні засоби» змінилося визначення
поняття терміну основні засоби – це матеріальні активи, які утримуються
установою для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні
товарів, для виконання робіт і надання послуг, для досягнення поставленої
мети та задоволення потреб установи, або здавання в оренду іншим особам і
використовуються, за очікуванням, більше одного року. Раніше у Інструкції
ғ64 зазначалося, що строк корисної експлуатації основних засобів установи
встановлюється Міністерством за відомчою підпорядкованістю або (якщо
такі нормативні документи відсутні) установою самостійно в момент
придбання активу. Вартісний критерій віднесення основних засобів
приведено у відповідність до норм Податкового кодексу і складає тепер
2500,00 грн.(без ПДВ) [5].
З 01.01.2015 року втратили чинність деякі нормативно-правові акти з
бухгалтерського обліку для бюджетних установ, а саме:
- Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних
установ, затверджене наказом Мінфіну від 26.06.2013 ғ611
- Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ,
затверджене наказом Мінфіну від 14.11.2013 р. ғ 947.
Замість цих документів з 01.01.2015 року бюджетні установи керуються
документом – Національнім положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 121 «Основні засоби».
Крім того, до цих НП(С)БО Міністерство фінансів наказом від 23 січня
2015 року ғ11 затвердив Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку
основних засобів суб'єктів державного сектору та Методичні рекомендації з
бухгалтерського обліку запасів суб'єктів державного сектору.
У Методичних рекомендаціях з обліку основних засобів передбачено,
що господарські операції з надходження, руху та вибуття основних засобів
оформлюються суб'єктом державного сектору первинними документами,
форми яких затверджені в установленому законодавством порядку. Нині є
чинним спільний наказ Головного управління Держказначейства України та
Держкомстату від 02.12.97 р. ғ125/70 «Про затвердження типових форм з
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обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям,
які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції
з їх складання». Тому саме цим документом бюджетні установи можуть
керуватися при оформленні первинних документів з надходження, руху та
вибуття основних засобів [3].
Щодо інших змін в Положенні, то до вже відомих, прописаних у
діючому раніше Положенні з бухгалтерського обліку необоротних активів,
нормотворці додали ще чимало термінів. Серед головних можна виділити
такі:
1) систематичний розподіл вартості необоротних активів бюджетної
установи тепер називають амортизацією. А от суму накопиченої амортизації
об'єкта основних засобів від початку його використання вважають зносом
основних засобів.
2) для необоротних активів бюджетних установ тепер існує ліквідаційна
вартість. Установа може наперед приблизно визначити, скільки коштів
планує одержати від продажу (ліквідації) такого активу після завершення
строку його корисного використання.
3) капітальні інвестиції здійснюють також у придбання необоротних
матеріальних активів. Дотепер про капітальні інвестиції в бюджетних
установах мовилося в разі довгострокового (більше місяця) будівництва,
виготовлення, реконструкції, модернізації необоротних активів [5].
Міністерством фінансів України було змінено класифікацію основних
засобів. Зокрема, у їхньому складі виділяють тільки 8 груп, замість 9
визначених раніше:
1)Земельні ділянки.
2)Капітальні витрати на поліпшення земель.
3)Будинки, споруди та передавальні пристрої.
4)Машини та обладнання.
5)Транспортні засоби.
6)Інструменти, прилади, інвентар.
7)Тварини та багаторічні насадження (до цього часу вони були в
окремих групах).
8)Інші основні засоби [2].
Таким чином, з набранням чинності П(С)БО 121 «Основні засоби» та
Методичних рекомендацій методика обліку основних засобів зазнала
суттєвих змін. Документальне оформлення надходження, руху та вибуття
основних засобів у бюджетних установах відображається у первинних
документах та керується спільним наказом Головного управління
Держказначейства України та Держкомстату від 02.12.97 р. N 125/70 «Про
затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що
належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного
або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання».
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записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства
фінансів України від 24.05.95 р. ғ 88.
4. Наказ «Про затвердження типових форм з обліку та списання
основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за
рахунок державного або місцевих бюджетів, та інструкції з їх складання» —
спільний наказ ГУ Державного казначейства України та Державного
комітету статистики України від 02.12.97 р. ғ 125/70.
5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку ОЗ — Методичні
рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного
сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.15 р.
ғ11.
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ОБЛІК ЗАПАСІВ З ВРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
Світова практика бухгалтерського обліку передбачає існування двох
систем
обліку виробничих
запасів: постійної та
періодичної,
які відображають два різних підходи до порядку застосування методів оцінки
вартості залишків запасів та собівартості реалізованих запасів.
В Україні використовується постійна система обліку виробничих
запасів, згідно з якою ведеться постійна і безперервна оцінка усіх змін у
виробничих запасах. За кордоном широкого розповсюдження набула система
періодичного обліку виробничих запасів, сутність якої полягає в тому, що
фізичний підрахунок груп матеріалів в виробничих запасах здійснюється
через певні визначені періоди часу (наприклад, раз на місяць). За періодичної
системи, на відміну від постійної, відсутній контроль над виробничими
запасами між термінами перевірки, тому існує необхідність підтримувати
резервний запас на випадок невистачання матеріалів. Тобто витрати на
зберігання виробничих запасів зростають порівняно із постійною системою
обліку [1,c. 218].
Відповідно до методу періодичного обліку детальний облік
матеріальних запасів протягом року не ведеться, а в кінці року має
проводитися інвентаризація наявних запасів для встановлення рівня запасів
на кінець звітного періоду. Собівартість реалізованих запасів не може бути
визначена доти, доки не буде завершена інвентаризація, оскільки розрахунок
собівартості визначають так: нетто-вартiсть покупок плюс рівень запасів на
початок звітного періоду мінус рівень запасів на кінець звітного періоду.
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Суть методу поточного (безперервного) обліку товарно-матеріальних
цінностей(далі ТМЦ) полягає в тому, що систематично з надходженням і
рухом матеріальних запасів їх кількість i вартість строго документуються.
Метод забезпечує контроль за операціями руху ТМЦ, сигналізує про
необхідність нових замовлень матеріалів на поповнення запасів, формує
інформацію про оптимальний обсяг замовлення. У результаті цього протягом
усього звітного періоду відомий обсяг наявних запасів [2 ].
Система постійного обліку запасів забезпечує відображення на рахунку
«Складські запаси» реального стану запасів відповідно до проведених операцій.
При системі періодичного обліку запасів для обліку надходжень запасів
застосовуються рахунки «Придбання товарів» або «Витрати на придбання
запасів». При застосування методики періодичного обліку запасів у системі
бухгалтерського обліку не використовується спеціальний рахунок
«Собівартість реалізованих товарів». Цей показник визначається лише в кінці
місяця при складанні звіту про прибутки та збитки [3, c.218].
При використанні постійної системи обліку запасів всі надходження
відбиваються на рахунку «Запаси», а їхня реалізація (списання) відбивається
по дебету рахунку «Собівартість реалізованої продукції» і кредиту
рахунку«Запаси».
Різниця між собівартістю запасів і їхньою ринковою ціною списується
двома методами: прямим і непрямим. У першому випадку ринкову вартість
запасів просто заміщає їхня собівартість і різниця прямо списується на
собівартість реалізованої продукції; у другому – створюється контрактивний
коригувальний рахунок «Знижки в результаті зниження ринкової вартості
запасів».
Помилка в оцінці матеріальних запасів на кінець поточного року
негативно впливає на величину чистого прибутку як у поточному, так i
наступному році й тим самим на величину оплаченого податку з прибутку.
Тому державні органи особливо регулюють застосування підприємствами
різних методів оцінки матеріальних запасів. Бухгалтери фірм дуже часто
стикаються, з одного боку, з проблемою найточнішого визначення прибутку,
а з другого — з бажанням зменшити податок на прибуток.
Є ряд методів оцінки матеріальних запасів для фінансової звітності.
Основна частина з них ґрунтується або на собівартості, або на ринковій цiнi.
Інститут присяжних бухгалтерів США зазначає, що первинною основою
обліку матеріальних запасів є собівартість, яка включає такі елементи:
-суму рахунку-фактури, за вирахуванням скидок при покупці;
-суму страхування товарів у дорозі;
-вiдповiднi податки i тарифи.
Інші витрати, якi пов‘язані з придбанням, прийманням тощо, в принципі
також мають входити у собівартість матеріальних запасів. Однак на практиці
настільки складно розділити ці ви трати між окремими видами, що вони
переважно враховуються як витрати звітного періоду (тобто включаються в
накладні витрати), а не як елемент собівартості матеріальних запасів.
Протягом року ціни на більшу частину товарів змінюються. Однакова
кількість товарів може бути придбана. за різними цінами. Тому бухгалтерів
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більше цікавить рух вартостей, а не фізичне переміщення товарів під час
діяльності фірми, оскільки саме вартість дає можливість точніше визначити
прибуток.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ БЕЗГОТІВКОВИХ
РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Для здійснення будь-якої господарської операції підприємство повинно
здійснити розрахунки з іншим підприємством, один з таких видів
розрахунків між юридичними та фізичними особами – безготівкові. Банк в
цих розрахунках виступає як посередник між клієнтами, що здійснюють
платежі. Розрахунково-касові операції полягають у забезпеченні руху
грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми дорученнями. Ці
операції посідають особливе місце в банківській діяльності і відіграють
важливу роль у забезпеченні успішного перебігу економічних процесів на
мікро та макрорівнях.
Актуальність цієї теми важко переоцінити: майже усі підприємства
здійснюють безготівкові розрахунки, мають різни види рахунків і
користуються різними формами безготівкових розрахунків. В умовах
ринкової економіки форми безготівкових розрахунків набувають нової
сутності: підприємство має само вибирати найефективніші та найкращі
форми розрахунків. Безготівкові розрахунки нерозривно пов‘язані із
підприємницькою діяльністю і від правильності застосування тієї чи іншої
форми розрахунків підприємство може виграти або програти.
Вивченням фінансового ринку та його складових, зокрема сутності,
проблемам здійснення та розвитку безготівкових розрахунків, присвячено
багато праць вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як: Б.С. Івасів, Д.І.
Коваленко, Т.П. Куриленко, І.П. Косарєва, О.В. Міняйло, В.І. Міщенко,
М.В. Ніконова, О.П. Орлюк, М.І. Савлук, Н.В. Соловей та багато інших.
Метою написання тези доповідей є розкриття економічної сутності та
розробка шляхів удосконалення фінансового обліку безготівкових
розрахунків на підприємстві.
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Безготівкові розрахунки – це переказування певної суми коштів із
розрахунків платників на рахунку одержувачів, а також переказування з
доручення підприємств, внесених ними готівкою до каси банку на рахунки
одержувачів.
Для здійснення безготівкових розрахунків підприємства відкривають в
установах банків на договірній основі поточні рахунки. Підприємство може
відкрити один і більше поточних рахунків у національній та інших валютах.
Крім поточних, підприємства та їхні відокремлені підрозділи можуть
відкривати вкладні (депозитні) та кредитні рахунки [4].
За видами господарських операцій поділяються на грошові розрахунки
за товарними операціями (за продану продукцію, виконані роботи, надані
послуги) та грошові розрахунки за нетоварними операціями (із кредитними
установами,бюджетом). За фактом здійснення оплати: попередня чи авансова
оплата продукції, товарів, робіт чи послуг та оплата після реалізації продукції
(післяплата). В свою чергу за умовою оплати угоди поділяються на такі 2
форми, як акцептна форма розрахунків передбачає попередню згоду (акцепт)
платника на оплату та безакцептна форма розрахунків не передбачає такої
згоди. За джерелами походження коштів, що їх використовують для
розрахунків по перше на грошові розрахунки власними коштами
підприємства, по друге грошові розрахунки за рахунок кредитів та інших
позичених коштів, по третє грошові розрахунки за кошти клієнта (рис.1) [1].

За видами господарських
операцій

Розрахунки за товарними операціями
Розрахунки за нетоварними операціями
Місцеві

За місцем знаходження
банківських установ

Міжміські
Міжнародні

За фактором здійснення
оплати

Предоплата

За умовою оплати угоди

Акцентна форма розрахунків

Післяплата

Безакцентна форма розрахунків
За джерелами походження
коштів для розрахунків

Розрахунки власним коштом
Розрахунки за рахунок кредитів
Розрахунки за кошти клієнтів

Рис. 1. Класифікація безготівкових розрахунків підприємства
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З метою здійснення безготівкових розрахунків необхідна наявність
рахунку у фінансовій установі - уповноваженому банку. Відповідно до
Інструкції ғ 3 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті», затвердженої постановою управління Національного банку України
ғ 492 від 12.11.2003 р. (зі змінами і доповненнями), банки відкривають своїм
клієнтам такі види рахунків: поточні, кредитні, депозитні, бюджетні, тощо. Їх
відкривають за місцем реєстрації підприємства або в іншому банку України
за погодженням сторін [2].
Безготівкові розрахунки здійснюються за двома основними грошовими
потоками. Це по-перше, надходження грошових коштів на рахунок; по-друге,
витрачання коштів з рахунку. Безготівкові розрахунки між підприємствами,
організаціями та установами всіх форм власності, підприємствами без
створення юридичної особи і фізичними особами здійснюються у
національній валюті України через банки шляхом перерахування коштів з
рахунка платника на рахунок одержувача коштів. Кошти з рахунка клієнта
списуються за розпорядженням його власника, крім випадків, у яких чинним
законодавством передбачене безспірне стягування та безакцептне списання
коштів.
Для створення ефективної системи безготівкових розрахунків
принципове значення має правильне визначення її принципів - основних
нормативних положень, якими слід керуватися, щоб безготівкові розрахунки
максимально сприяли прискоренню народногосподарського обороту.
Безумовно, що принципи організації безготівкових розрахунків на
макроекономічному рівні мають розглядатися у взаємозвязку з
особливостями реформування фінансової сфери вітчизняної економіки. На
мікроекономічному рівні принципи організації безготівкових розрахунків
впливають із специфіки реалізації економічних інтересів трьох субєктів
сфери безготівкового обігу платника, одержувача грошових коштів банку [3].
Отже, таким чином, функціонування економіки важко уявити без
системи розрахунків між суб‘єктами господарської діяльності, забезпечення
надійності та своєчасності платежів, першочергове місце в яких займають
безготівкові розрахунки, які охоплюють всі сфери господарських відносин
підприємств, адже цей вид розрахунків є дуже зручний для підприємств.
Підприємства самостійно обирають форми розрахунків, які відрізняються
одна від одної особливостями фінансових відносин, способами платежу та
організацією документообігу.
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БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ
Однією з найважливіших функцій державного управління є бюджетний
контроль. Зважаючи на те, що бюджет є провідним інструментом економіки,
яка знаходиться в умовах кризи, яка й далі загострюється, дослідження
проблеми цієї теми є дуже актуальним питанням сьогодення. Аналіз
здійснення бюджетного процесу останніх років засвідчує наявність недоліків,
зокрема, невчасне прийняття бюджетів, дефіцитність, недовиконання
дохідної частини та неефективне і нецільове витрачання бюджетних коштів.
Необхідність подолання цих недоліків потребує вжиття адекватних заходів
щодо удосконалення управління бюджетною сферою. Оскільки, згідно
Бюджетного кодексу України, бюджетний контроль здійснюється на всіх
стадіях бюджетного процесу, видається доцільним проаналізувати
найголовніші проблеми у розрізі етапів його складання, розгляду та
виконання.
Дослідженням основних аспектів здійснення бюджетного контролю
займались такі вітчизняні науковці як: А.В. Бризгаліна, О.Д. Василик,
Л.К. Воронова, М.М. Весельський, Л.О. Зазвонова, Г.В. Пухальська,
Т.В. Литвинчук, Л.М. Касьяненко, М.П. Кучерявенко, А.Н. Козиріна,
Л.А. Савченко, О.Ю. Судакова, І.А. Орешкіна, О.П. Чернявський,
Ю. Цал-Цалко, С.О. Шохіна та інші. Проте дане питання не є достатньо
вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів здійснення
бюджетного контролю в Україні.
Бюджетний контроль визначається як:
вид фінансового контролю, що здійснюється у процесі складання, розгляду,
затвердження та виконання бюджету;
як урегульована нормами бюджетного права система ревізійно-правових
заходів, спрямованих на перевірку законності та доцільності здійснюваної
бюджетної діяльності;
як діяльність уповноважених органів державної влади, що спрямована на
забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в ході
формування, розподілу і використання коштів державного бюджету з метою
ефективного соціально-економічного розвитку держави.
Такий контроль у системі функцій державного управління необхідно
визнати як контрольну функцію управ ління державними фінансами –
коштами Державного бюджету України [3, с. 45].
Сутність бюджетного контролю полягає в перевірці дотримання
законності у сфері бюджетної діяльності та запобіганні порушенням
встановленого порядку надходження і витрачання коштів державного та
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місцевих бюджетів. Його можна розглядати як особливі правовідносини між
контролюючими та підконтрольними суб‘єктами, при здійсненні якого
виникає право контролюючого (уповноваженого) суб‘єкта контролювати
діяльність учасників бюджетного процесу, передусім з позицій законності та
правильності їх діяльності, а у випадку виявлення будь-яких відхилень
вживати заходів з метою їх усунення. Тому бюджетний контроль можна
визначити як діяльність уповноважених бюджетним законодавством органів
та їх посадових осіб з перевірки виконання вимог бюджетного законодавства
учасниками бюджетного процесу, що реалізують бюджетні обов‘язки або
забезпечують таку реалізацію.
Систему бюджетного контролю можна уявити у вигляді сукупності
таких елементів:
– суб‘єкти бюджетного контролю, серед яких виділяються: контролюючі
суб‘єкти (уповноважені бюджетним законодавством на здійснення контролю
за дотриманням приписів цього законодавства органи, перелік яких
встановлено Бюджетним кодексом України) та підконтрольні суб‘єкти
(розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, які зобов‘язані здійснювати
певні дії чи утримуватися від їх здійснення);
– об‘єкт контролю – це реальні результати бюджетної діяльності
учасників щодо здійснення дій передбачених бюджетним законодавством,
тобто реальні показники бюджетної діяльності,
– предмет контролю – це встановлені бюджетним законодавством
показники бюджету.
На сучасному етапі при реалізації бюджетного контролю в Україні існує
ряд суттєвих проблем. Основні з них:
недостатня профілактична спрямованість контрольних дій;
недостатня робота щодо забезпечення усунення порушень у бюджетній
сфері;
недосконалість методик, що спрямовані на визначення ефективності
використання державних ресурсів, у тому числі цільове використання
бюджетних коштів;
недостатня налагодженість механізмів виконання положень законів, які
встановлюють відповідальність за перешкоди контрольним діям [1, с. 94].
Багато правопорушень у сфері бюджетних відносин здійснюються через
недосконалість чинного законодавства, а також через обмежений вплив на
розроблення проблем бюджетного контролю. З огляду на стан економіки та
рівень розвитку бюджетних відносин бюджетний контроль є дуже важливим
для нашої держави, так як змістом бюджетного процесу є формування,
розгляд, затвердження, та виконання бюджетів. На всіх цих стадіях
необхідний контроль як з боку держави так і з боку громадськості.
З метою побудови ефективної системи бюджетного контролю та для
вирішення наведених проблем у системі законодавчого, методологічного та
організаційного забезпечення бюджетного контролю, можна запропонувати
наступні напрями його вдосконалення [2, с. 20]:
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формування єдиних концептуальних основ організації бюджетного
контролю, виходячи з сучасних завдань розвитку економіки України;
створення єдиного правового поля щодо регулювання системи
бюджетного контролю та законодавчого закріплення за його суб'єктами
контрольних функцій;
удосконалення методів бюджетного контролю;
удосконалення кадрового забезпечення системи бюджетного контролю,
створення сучасної науково-дослідної та навчальної бази;
створення адекватної сучасним умовам інформаційно-комунікаційної
інфраструктури;
координація діяльності контролюючих структур з правоохоронцями;
поліпшення матеріально-технічного та фінансового забезпечення
функціонування системи бюджетного контролю;
усі органи державної влади, незалежно від підпорядкованості, повинні
сприяти контролюючим органам у здійсненні їхньої діяльності;
діяльність контролюючих органів повинна базуватися на принципах
законності, незалежності, об'єктивності, плановості, компетентності,
оперативності, довідності, гласності та дотримання професійної етики.
Таким чином, бюджетний
контроль
є різновидом державного
фінансового контролю, що здійснюється в бюджетному процесі
та спрямований на забезпечення законності, достовірності, економічної
ефективності функціонування учасників бюджетного процесу. Бюджетний
контроль є дієвим інструментом стимулювання підвищення фінансової
відповідальності
та
продуктивності
як
окремих
працівників,
центрів прибутковості, структурних підрозділів, так і підприємства в
цілому.
Для подальшої реалізації бюджетного контролю в Україні потрібно
усунути ряд суттєвих проблем, а саме таких як : недостатня профілактична
спрямованість контрольних дій; недостатній вплив щодо усунення порушень
у цій сфері; недосконалість методик у використані державних ресурсів;
недостатнє виконання законодавства, які встановлюють відповідальність за
перешкоди контрольним діям.
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ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Необхідною умовою підтримання здійснення виробництва готової
продукції на певному рівні є постійна наявність частини оборотних активів у
матеріальній формі (виробничих запасів). З одного боку, сформовані
виробничі запаси забезпечують безперервність, постійність та ритмічність
діяльності підприємства, гарантують його економічну безпеку, а з іншого –
виробничі запаси на рівні великих промислових підприємств потребують
великих капіталовкладень, тому від організації і ведення обліку виробничих
запасів залежить точність визначення прибутку підприємства, його
фінансовий стан, конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність
роботи підприємства.
Актуальність теми полягає у тому , що на рівні підприємства запаси
належать до об‘єктів, які потребують великих капіталовкладень, і тому
являють собою один із чинників, що визначають політику підприємства та
впливають на рівень ефективності його функціонування. Проте більшість
підприємств не приділяють належної уваги питанням управління
виробничими запасами і постійно недооцінюють свої майбутні потреби в
наявних запасах, унаслідок чого змушені нести додаткові витрати.
Питанням організації ведення обліку виробничих запасів на
промислових підприємствах, присвячені праці вітчизняних та зарубіжних
науковців-економістів та фахівців в галузі обліку, таких як: Афанас‘єва І.І.,
Бутинень Ф.Ф., Голов С.Ф., Михалевич С.Г., Мурашко О.В., Пушкар М.С.,
Чаюн І.Ю. та ін.
Метою дослідження є розкриття економічної сутності та ефективності
управління виробничими запасами.
Під сутністю виробничих запасів розуміють все те, що завезено на
склади підприємства i ще не вступило в першу стадію обробки, тобто частина
сукупних запасів, призначених для виробничого споживання [1].
Відповідно до міжнародного стандарту МСБО (ІAS) 2 «Запаси» – це
активи, які: призначені для продажу в ході нормальної діяльності;
перебувають у процесі виробництва для такого продажу; існують у формі
сировини й матеріалів, призначених для використання у виробничому
процесі або при наданні послуг[2].
Запаси становлять основу виготовленої продукції та сприяють процесу її
виготовлення або поліпшують властивості готової продукції, тому у
виробничому процесі використовують велику кількість матеріалів. На
рисунку 1 відображено рух і перетворення (на готову до реалізації
продукцію) сировини і матеріалів, які придбаваються для виробничого
споживання.
194

Постачальник

Склад

Виробництво

Готова продукція

Рис. 1. Рух і перетворення запасів у процесі виробничого споживання.
До запасів підприємства включаються всі запаси, на які підприємство
має право власності на визначену дату (наприклад, на дату складання
Балансу), незалежно від місця їх знаходження. Одночасно на території, що
належить підприємству, можуть знаходитися предмети, які є власністю
інших фізичних і юридичних осіб. Ці предмети не є запасами підприємства і
обліковуються на позабалансових рахунках [4].
Як правило, підприємство включає до складу запасів на дату балансу
тільки фактично отримані цінності. Однак в окремих випадках за умовами
договорів поставки у складі запасів можуть урахуватись і такі, що вже
відвантажені з підприємства (право власності на які в нього залишилось), і
такі, що повинні надійти, якщо підприємству-покупцю перейшло право
власності на них, тобто товари в дорозі.
Ефективність управління обіговими коштами підприємства, до яких
відносяться виробничі запаси, обумовлюються як зовнішніми чинниками, що
не залежать від діяльності підприємства, так і внутрішніми, на які
підприємство може та повинно активно впливати.
До зовнішніх чинників належить загальний стан економічної ситуації в
країні та регіоні, особливості та нестабільність податкового законодавства,
умови надання кредитів та процентні ставки, наявність цільового
фінансування.
Важливе значення для організації обліку виробничих запасів має їх
правильна оцінка, вибір якої регулюється П(С)БО 9 [3].
Так як на підприємстві залишаються все ще невирішеними питання
щодо вдосконалення документації оперативного та аналітичного обліку
виробничих запасів, особливо нагальною постає проблема автоматизації їх
обліку. Вирішення цих питань полягає в розробці основних напрямів і
конкретних рекомендацій з удосконалення методики обліку виробничих
запасів, в їх оцінці при вибутті, методики проведення аналізу ефективного
використання виробничих запасів, а також посиленні інформаційної та
контрольної функцій обліку в управлінні виробництвом.
Аналізуючи в цілому діяльність підприємства з обліку виробничих
запасів, можна виокремити наступні негативні аспекти:
– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств;
– невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання
процесів утворення запасів;
– обмеженість контролю використання виробничих запасів тощо.
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Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання
інформації про виробничі запаси, використання нетрадиційних для
вітчизняної облікової практики підходів щодо ефективного їх використання
та оптимізації результатів діяльності підприємства через застосування
принципів і методів бухгалтерського обліку.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація перелічених
напрямів удосконалення обліку запасів підприємством призведе до значного
підвищення результативності його фінансово – економічної діяльності.
Вирішення комплексу суперечливих та дискусійних питань обліковоаналітичного управління виробничими запасами є актуальним для більшості
підприємств і потребує подальших досліджень.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРАХІНКІВ ЗА
ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ
Облік виплат працівникам займає одне з центральних місць у системі
бухгалтерського обліку, тому що є невід‘ємною частиною діяльності будьякої організації. Виплати є основним джерелом прибутків робітників
компанії, й за їх допомогою здійснюється контроль за мірою праці та
споживання, вони використовуються як найдієвіший важіль управління
економікою.
Виплати працівникам були, є і ще тривалий час будуть важливим
якісним показником економічного господарювання. Розмір виплат залежить
безпосередньо від ефективності виробництва, продуктивності праці,
конкурентоспроможності продукції, і є не лише індикатором, що визначає
загальний життєвий рівень працівників, бо від їх стану та форм реалізації,
частки у валовому національному продукті багато в чому залежать
можливості розвитку економіки взагалі. Саме тому удосконалення
організації обліку розрахунків за виплатами працівникам є актуальною
проблемою сьогодення.
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На сьогоднішній день багато науковців досліджують питання
розрахунків за виплатами працівникам, проблему їх організації та
нормативно-правового забезпечення, документування та відображення в
обліку, зокрема Л. Андрущенко, А. Батура, Ф. Бутинець, В. Вишневський, С.
Голов, К. Давидова, Н. Жук, А. Загородній, Ю. Іванов, М. Карпенко, М.
Огійчук, Г. Семенов, В. Сопко та ін. Ними були написані роботи, в яких
розкривалися проблемні питання оптимізації використання робочої сили,
підвищення продуктивності праці, покращення умов праці та нормування
праці.
Метою даної статті є всебічне дослідження організації та структури
розрахунків за виплатами працівникам.
Розвиток господарського життя суспільства – поділ праці та виконання
праці різної складності – спричинив необхідність виникнення обліку
розрахунків за виплатами працівникам. Облік розрахунків за виплатами
працівникам
є
досить
складною
проблематикою
відображень
бухгалтерському обліку, яка вимагає ретельного організаційного
забезпечення.
На сьогоднішній день не існує єдиного визначення поняття «заробітна
плата». В наукових джерелах економічна сутність заробітної плати
трактується по-різному (табл. 1).
Таблиця 1
Сутність заробітної плати
Бутинець Ф.Ф [1]
Лепьохіна І.О. [2]

Саух І.В. [3]

Гордієнко Д. Д. [4]

Заробітна плата – оплата праці найманих працівників, яка виражає
перетворену форму вартості і ціни робочої сили.
Заробітна плата - це об‘єктивно необхідний для від-творення
робочої сили та ефективного функціонування виробництва обсяг
вираженої у грошовій формі основної частини життєвих засобів,
що відповідає досягнутому рівню розвитку продуктивних сил і
зростає пропорційно підвищенню ефективності праці робітників.
Заробітна плата – це грошове вираження частини необхідного
продукту, яка надходить в індивідуальне споживання робітникам
фірми у відповідності з кількістю і якістю затраченої ними праці у
виробництві.
Заробітна плата – винагорода, обчислена як правило, у грошовому
виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним
орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до Закону України «Про оплату праці», заробітна плата – це
винагорода, визначена, як правило, у грошовому вимірнику, яку відповідно
до трудової угоди власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу [5]. Відповідно до МСБО 19, виплати
працівникам – це всі форми компенсації, які працедавець надає працівникам
в обмін на їхні послуги підприємству. При цьому працівник може надавати
послуги підприємству на основі повного або неповного робочого дня,
постійної або періодичної зайнятості та на тимчасовій основі [6].
На сучасному етапі розвитку бухгалтерської думки як в міжнародній
практиці, так і у національній теорії бухгалтерського обліку, велика увага
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приділяється питанням класифікації та характеристиці видів виплат
працівникам, які мають свої характерні особливості та поділяються на
підвиди.
МСБО 19 поділяє виплати працівникам на чотири категорії:
короткострокові виплати працівникам, виплати по закінченні трудової
діяльності, інші довгострокові виплати працівникам, виплати при звільненні.
Довгострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (окрім
виплат при звільненні та компенсаційних виплат інструментами власного
капіталу), які не підлягають сплаті у повному обсязі протягом дванадцяти
місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні
послуги. . До таких виплат належать, зокрема:
– компенсація за періоди відсутності (додаткова відпустка за вислугу
років, оплачувана академічна відпустка тощо);
– виплати з нагоди ювілеїв або інші виплати за вислугу років;
– виплати у зв‘язку з тривалою непрацездатністю;
– виплати частки прибутку та премії, які підлягають сплаті після
дванадцяти місяців з дати закінчення періоду, в якому працівники надають
відповідні послуги;
– відстрочені компенсації, сплачені після дванадцяти місяців з дати
закінчення періоду, в якому вони зроблені.
Короткострокові виплати працівникам - виплати (окрім виплат при
звільненні та компенсаційних виплат інструментами власного капіталу), які
підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців після
закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги. Склад
короткострокових виплат наведено на рисунку 1.
Короткострокові виплати
Грошові виплати
Зарплата і внески
на соціальне
забезпечення

Не грошові виплати
Компенсації за
відсутність

Участь у прибутку
та премії

Не накопичені

Накопичені

Гарантовані

Негарантовані

Рис. 1. Класифікація короткострокових виплат працівникам
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Виплати при звільненні – це одноразові компенсації працівникам, які:
встановлені законодавством; передбачені контрактом з працівником або
колективним договором.
Виплати по закінченні трудової діяльності – це виплати працівникам
(окрім виплат при звільненні та компенсаційних виплат інструментами
власного капіталу), які підлягають сплаті після закінчення трудової
діяльності. Різновиди програм виплат по закінченні трудової діяльності
наведено на рисунку 2.
Програми виплат по закінченні трудової
діяльності
Програми з визначеним внеском

Програми з визначеною виплатою

Пенсійні фонди
Недержавні
програми

Без створення
пенсійного фонду
Державні програми

За участю одного
працедавця

За участю кількох
працедавців

Рис. 2. Класифікація виплат по закінченню трудової діяльності
У вітчизняний бухгалтерській практиці для оцінки розміру виплат
працівникам, згідно П(с)БО 26, застосовується показник фонду оплати праці,
що складається з певних частин і формує структуру заробітної плати (рис. 3)
[7]. Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно
до установлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування,
посадові обов‘язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок
(окладів) і підрядних розцінок для робітників та посадових окладів для
службовців.
Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю
понад
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови
праці. Вона включає доплати (за сумісництво професій, роботу в
понаднормовий час, роботу в святкові і неробочі дні, роботу в нічний час),
надбавки, гарантійні і компенсаційна виплати, передбачені чинним
законодавством, премії, пов‘язані з виконанням виробничих завдань і
функцій.
До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у
формі винагород за підсумками роботи за весь рік, премії за спеціальними
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системами і положеннями, компенсації та інші грошові і матеріальні виплати,
які не передбачені чинним законодавством, або які провадяться понад
встановлені зазначеними актами норми.
Основними елементами організації розрахунків з оплати праці, згідно з
Кодексом законів про працю України, є: нормування праці, тарифна система,
форми та системи оплати праці. Нормування праці дає змогу встановлювати
науково обґрунтовані затрати праці та її результати – норми часу, виробітку,
чисельності, обслуговування, нормовані завдання. Тарифна система оплати
праці – це сукупність правил, за допомогою яких забезпечується порівняльна
оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов її виконання, відповідальності,
значення галузі та інших факторів, що характеризують якісну сторону праці.
Фонд основної заробітної плати
Види виплат

Фонд додаткової заробітної плати

Фонд інших заохочувальних та
компенсаційних
виплат
Рис 3. Структура заробітної плати за П(с)БО
26 «Виплати
працівникам»

Системи та форми оплати працi встановлюються роботодавцем,
виходячи з їх доцільностi й ефективності в конкретних умовах використання
найманих працiвникiв. Проте світовий досвiд з органiзацiї працi свiдчить про
доцiльнiсть розширення сфери застосування погодинних форм оплати.
Законодавством передбачено при погодинній оплаті встановлення
працівникам нормованих завдань, що означає визначення обсягу робiт за
годину працi. Це вимагає обґрунтування норм часу на всi операції з
виготовлення продукції, норм обслуговування устаткування, норм на
прибирання примiщень тощо. Крiм зазначених форм оплати праці
пiдприємства можуть розробляти й використовувати інші.
Форми та системи оплати праці визначають порядок нарахування і
виплати заробітної плати, встановлюють тісний зв'язок заробітку працівників
з кількісними та якісними результатами їхньої праці.
Система оплати праці складається з двох підсистем — погодинної
(оплата працi залежить вiд вiдпрацьованого часу і встановлених тарифних
ставок чи посадових окладiв) та відрядної (оплата працi залежить вiд
виготовленого обсягу продукції (робіт чи послуг) з урахуванням складностi й
умов працi та вiдрядних розцінок за одиницю продукції (робiт чи послуг)
встановленої якостi) (рис. 4) [1].
Погодинна заробітна плата — форма оплати праці, коли обсяг виконаної
роботи не піддається обліку та нарахуванню. Відомі дві форми погодинна
оплати праці — проста погодинна та погодинно-преміальна.
При простій погодинній оплаті праці заробітна плата працівника має
пряму залежність від встановленого для відповідного виду праці тарифної
ставки та кількості відпрацьованого робочого часу. Застосування погодинно200

преміальної оплати праці передбачає отримання працівником окрім
тарифного заробітку премії за досягнення кращих результатів.
Щодо відрядно-прогресивної системи, то при перевиконанні завдання
понад установлену норму, на підприємстві можуть використовуватися
прогресивно зростаючі розцінки.

Відрядна форма

Погодинна форма
Погодинна

Пряма відрядна

Преміально-погодинна

Відрядно-преміальна
Відрядно-прогресивна
Акордна
Акордно-преміальна
Бригадна

Рис. 4. Форми та системи оплати праці
Застосування бригадної оплати праці базується на тому, що заробітна
плата робітника бригади залежить від результату всього колективу, а премії
розраховуються відповідно до коефіцієнта трудової участі. При акордній
системі – заробіток працівників встановлюється не за кожною окремою
операцією, а за весь комплекс робіт.
Для обліку оплати праці використовувся балансовий рахунок 66
«Розрахунки з оплати праці», навколо структури якого виникали розбіжності.
Справа в тому, що через вищезгаданий рахунок здійснюють виплати
працівникам сум, які не можна суворо ідентифікувати із заробітною платою,
тому рахунок 66 перейменували на «Розрахунки за виплатами працівникам».
Рахунок має три субрахунки. На субрахунку ғ661 «Розрахунки за
заробітною платою» відображають нарахування заробітної плати за поточний
місяць; на субрахунку ғ662 «Розрахунки з депонентами» – заробітну плату,
що не була виплачена вчасно; на субрахунку ғ663 «Розрахунки за іншими
виплатами» відображається нарахування інших виплат працівникам.
Удосконалення організації оплати праці на підприємствах має
будуватися на оптимізації тарифного регулювання заробітної плати, до якої
належать: удосконалення тарифної системи шляхом встановлення
співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації робітників;
запровадження гнучких форм і систем оплати праці; удосконалення
мотиваційного механізму регулювання міжпосадових
окладів та
міжкваліфікаційних рівнів оплати праці; удосконалення нормування як
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засобу регулювання міри праці та її оплати; обґрунтування вибору
найефективніших форм і систем заробітної плати; колективне регулювання
заробітної плати.
Заробітна плата є не тільки джерелом, за рахунок якого забезпечується
життєдіяльність працівників, а її зростання впливає на підвищення
продуктивності праці та прибутків підприємства, а також допомагає
здійснювати державі соціальну та регулюючу функції. Розмір заробітної
плати є стимулом процесу виробництва. Якісний облік розрахунків за
виплатами працівникам та методичні засади його удосконалення має важливе
значення для визначення показників продуктивності праці та шляхів її
підвищення.
Питання виплат працівникам на підприємствах різних форм власності з
позиції стимулювання, розміру нарахування та відображення в обліку
відіграють важливу роль у житті суспільства. Цьому питанню приділяли
багато уваги, але і зараз є необхідність вдосконалення обліку розрахунків за
виплатами працівникам.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ
ОЦІНЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИМСТВА
Рівень розвитку економіки на сьогодні вимагає від підприємств
дотримання певних правил для успішного функціонування в ринковому
середовищі. Це зумовлює застосування різних методів економічного та
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фінансового аналізу для оцінки їх діяльності при прийнятті управлінських
рішень. Саме в таких умовах набуває актуальності своєчасне виявлення на
основі детальної та достовірної інформації певних ознак, які характеризують
рівень розвитку підприємства.
Важлива роль у реалізації цієї мети належить організації методики
економічного аналізу діяльності підприємств. За її допомогою розробляються
стратегія та тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й
управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються
резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати
діяльності підприємства, його підрозділів та працівників. Традиційні методи
економічного аналізу займають важливе місце серед інших методів, адже
найчастіше використовуються.
Дослідженням питання застосування традиційних методів економічного
аналізу займаються такі вітчизняні науковці, як: Бутинець Ф., Кіндрацька Л.,
Білик М., Грабовецький Б., Чумаченко М., Івахненко В., Мец В., Мних Є.,
Тарасенко Н., Олійник О., Баканов М., Шерет А., Савицька Г. інші. Проте
дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує
подальшого розгляду.
Метою нашого дослідження є визначення сутності та видів традиційних
методів економічного аналізу.
Метод економічного аналізу – системне, комплексне та безперервне
вивчання, оцінка та узагальнення впливу факторів на результати діяльності
будь-якого економічного об‘єкта шляхом опрацювання спеціальними
прийомами відповідної інформації з метою обґрунтування і прийняття
оптимальних управлінських рішень для підвищення ефективності
виробництва. Розрізняють традиційні (логічні), економіко-математичні
методи та методи експертної оцінки [1, с. 183].
Традиційні методи, які часто використовують для аналізу різних
об'єктів, є найпростішими. До них відносять методи абсолютних, відносних і
середніх величин, методи порівняння, групування, індексний, ланцюгових
підстановок, балансовий та інші.
Метод абсолютних, відносних і середніх величин є найважливішим
способом аналізу економічних явищ і процесів.
Абсолютні величини (показники) застосовують при аналізі для
характеристики розмірів (рівнів, обсягів) аналізованих явищ (обсяг продукції,
кількість працівників, прибуток та ін.). У процесі економічного аналізу
абсолютні показники використовують для характеристики наявності ресурсів
підприємства (матеріальних, трудових, фінансових), розмірів виробництва,
фондів заробітної плати, робочого часу, для визначення впливу окремих
факторів на досягнуті результати господарювання.
Економічний аналіз передбачає використання не тільки абсолютних, а і
відносних показників, що відображають кількісні співвідношення
аналізованих соціально-економічних явищ. У практиці економічного аналізу
відносні величини (показники) використовують для вирішення таких
аналітичних завдань: оцінки виконання плану, дотримання норм витрат
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сировини чи пального, стандартів якості продукції, характеристики
структури аналізованої сукупності, оцінки інтенсивності розвитку явищ та ін.
Важливим засобом економічного аналізу є середні величини, за
допомогою яких одержують узагальнюючу характеристику якісно
однорідних сукупностей (середня заробітна плата, середній рівень
продуктивності праці, середня експлуатаційна швидкість руху трамвайного
вагона) та інші.
Порівняння означає розгляд одного явища у зв'язку з іншим для
встановлення схожості або відмінностей між ними, переваг або недоліків. Як
вид аналізу, порівняння починається із зіставлення явищ, виділення я них
спільного і різного. Порівняння проводиться з існуючими плановими
показниками, з використанням кращих або середніх даних. В результаті
відповідних порівнянь можуть бути виявлені відхилення від заданих
показників плану, показників за минулі періоди, від середніх показників по
виробничому об'єднанню, і висунуті пропозиції про урахування досвіду
роботи кращих підприємств. Ці висновки являються основою для прийняття
подальших рішень. Порівняльний аналіз може бути: горизонтальним
(використовується для визначення абсолютних і відносних відхилень
фактичного рівня показників від базового та оцінки відхилень),
вертикальним (застосовується для вивчення структури економічних явищ та
процесів шляхом розрахунку питомої ваги складових у загальному цілому,
співвідношення складових цілого між собою, а також впливу факторів на
рівень результатних показників шляхом порівняння їх розмірів до і після
зміни відповідного фактора), трендовим (застосовується при дослідження
рядів динаміки, тобто при вивченні темпів зростання і приросту показників
за ряд років до рівня базисного року) [2, с. 75].
Групування ‒ це поділ на групи за будь-якими знаками. Він дозволяє
виявити і вивчити взаємозв‘язки і взаємозалежності різних економічних
явищ, найбільш суттєві чинники, закономірності і тенденції, властиві цим
явищам.
Індексний метод, заснований на відносних показниках, що виражають
відношення рівня даного явища до рівня його у минулому або до рівня
аналогічного явища, що прийняте як базове. Метод застосовується для
дослідження складних явищ, окремі компоненти яких невимірні. Він
дозволяє розділити за факторами відносні й абсолютні відхилення
узагальнюючого показника, виявити вплив на показник, що вивчається,
різних факторів.
Метод ланцюгових підстановок дозволяє отримати низку проміжних
значень узагальнюючого показника послідовною заміною базисних значень
факторів на фактичні. Різниця двох проміжних значень узагальнюючого
показника в ланцюгу підстановок рівна зміні узагальнюючого показника, яка
викликана зміною відповідного фактору. Даний метод використовується для
розрахунку впливу окремих факторів на відповідний сукупний показник або
функцію. Він застосовується при установленій функціональній залежності
між явищами, що вивчаються [3, с. 155].
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Балансовий метод широко використовується у бухгалтерському обліку,
статистиці і плануванні, а також в аналізі економічної діяльності (за
наявності функціональної залежності), наприклад, при аналізі використання
робочого часу, рухи сировини, фінансового становища і т. п. Застосування
методу проілюстроване.
Отже сьогодні, сфера застосування традиційних методів економічного
аналізу значно розширюється: їх ставлять в основу оцінки та узагальнення
впливу факторів на результати діяльності будь-якого економічного об‘єкта.
За допомогою таких методів здійснюється обґрунтування і прийняття
оптимальних управлінських рішень. Тому методика економічного аналізу
повинна вчасно реагувати на повсякденні зміни зовнішнього середовища для
підвищення ефективності виробництва.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ В
ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ
Оптова торгівля є важливою ланкою, що забезпечує необхідну
інтенсивність і прискорення процесу товароруху в умовах ринкових
відносин. Вона організовує рух товарів каналами розподілу, сприяє
синхронізації виробництва і споживання товарів.
Проблеми обліку реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі в
умовах ринкової економіки є особливо актуальними у зв‘язку з потребою
отримання точної та достовірної інформації.
Оскільки товарні ресурси для оптового торговельного підприємства є
основною статтею обігових коштів, за рахунок яких у процесі торговельної
діяльності підприємство отримує прибутки, які є метою та основою
життєдіяльності будь - якого підприємства, формулювання економічної суті
товарних запасів та достовірний їх облік на підприємстві є невід'ємною
частиною управління підприємством.
Значний вклад в теорію та методологію обліку товарних запасів внесли
такі українські вчені-науковці: Бутинець Ф.Ф., Голова С., Джигіль Л.А.,
Кобилянська О.І., Зябченкова Г.В., Лучко М.Р., Мних Є.В., Кудінов О.Е.,
Сопко В.В., Нападовська Л.В., Крисенко Т.В., Халевицька Т.Г. та інші.
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Метою написання тези доповідей є розробка шляхів удосконалення
фінансового обліку реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі.
Оптова торгівля – це вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що
охоплює купівлю - продаж товарів за договорами поставки партіями для
подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю, для
виробничого споживання та надання пов‘язаних із цим послуг. Оптова
торгівля здійснюється, як правило, за договором поставки. Головною
відмінною особливістю для оптової торгівлі є категорія покупців – це суб‘єкти
підприємницької діяльності – фізичні та юридичні особи, їх філії [1].
Товар - це засіб задоволення певної потреби. Отже, товаром є все, що
може задовольнити потребу (матеріальні вироби, послуги, ідеї, технології).
Підприємство оптової торгівлі постачає товари у магазини роздрібної
торгівлі, забезпечуючи їм необхідний асортимент товарів на полицях.
Завдяки цьому магазинам не потрібно вкладати оборотні кошти у великі
партії товарів і закуповувати товари у великої кількості постачальників.
Процес доведення товарів до споживача можна представити у вигляді
такого ланцюжка: виробник - оптова торгівля - роздрібна торгівля - споживач [2].
Основними
функціями оптового підприємства є: формування
найбільш широкого асортименту, закупівля товарів,
збереження,
сортування, фасування та доставка товарів (рис. 1)
Відповідно до П(С)БО 9 "Запаси", оцінка товарів у поточному обліку
базується на їх первісній вартості, яка змінюється залежно від джерел
надходження. Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за
первісною вартістю. Первісною вартістю товарів, що придбані за плату, є
собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат [3].
Функції підприємств оптової торгівлі
формування найбільш широкого асортименту товарів
закупівля товарів відповідно до асортименту товарів
збереження товарів в складських приміщеннях
сортування товарів
фасування товарів для подальшого продажу
доставка товарів на підприємства роздрібної торгівлі

Рис. 1 Функції підприємств оптової торгівлі
Як зазначалось вище, первісною вартістю товарів в оптовій торгівлі,
придбаних за плату, є собівартість товарів, що складається з фактично
понесених витрат, пов‘язаних із їх придбанням:
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сум що сплачуються відповідно до договору постачальнику, за винятком
непрямих податків;
сум ввізного мита;
сум непрямих податків у зв‘язку з їх придбанням, що не
відшкодовуються підприємству;
транспортно-заготівельних витрат;
інших витрат, безпосередньо пов‘язаних з придбанням товарів та
доведення їх до стану, придатного для використання, втрат та нестач товарів
у межах природного убутку, виявлених у процесі оподаткування, що мали
місце під час їх транспортування [2].
Основними показниками, які характеризують ефективність продажу
товарів є:
1. Оборот товару – це одиничний, закінчений акт зміни власника
шляхом придбання товару, трансформації в товарний запас та реалізації. При
цьому реалізуються дві основні мети ринку: споживач задовольняє свій
попит на і-й товар; продавець отримує прибуток від його реалізації.
2. Оборотність товарів (товарооборотність) – це закінчений процес,
який починається з надходження товару в сферу обігу та закінчується його
переходом в сферу споживання [2].
Таким чином, продаж товарів на підприємствах оптової торгівлі є
важливим елементом доведення товарів до споживача. Адже, товарними
запасами підприємств оптової торгівлі є товари, зосереджені на їхніх базах і
складах та призначені для подальшої реалізації покупцям - і організованим
споживачам, і в роздрібній мережі.
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ
Першочерговою потребою сьогодення є забезпечення збалансованого
розвитку всіх підсистем суспільства, гармонізації інтересів різноманітних
верств населення, створення міцного економічного підґрунтя для інтеграції
України у світову економічну систему. Все це в значній мірі залежить від
ефективної контрольної функції податків. Контрольна функція податків
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проявляється через податковий контроль. Щільне місце у цьому процесі
займає реформування податкової системи, яка забезпечує державу
необхідними фінансовими ресурсами. Податковий контроль, як складова
податкової системи, повинен вирішувати завдання
щодо зменшення
податкової заборгованості та легалізації усіх доходів учасників ринку.
Дослідженням основних аспектів здійснення податкового контролю
займались такі вітчизняні науковці як: А.В. Бризгаліна, О.Д. Василик,
Л.К. Воронова, М.М. Весельський, Л.О. Зазвонова, Г.В. Пухальська,
Т.В. Литвинчук, Л.М. Касьяненко, М.П. Кучерявенко, А.Н. Козиріна,
Л.А. Савченко, О.Ю. Судакова, І.А. Орешкіна, О.П. Чернявський, Ю. ЦалЦалко, С.О. Шохіна та інші. Проте дане питання не є достатньо вивченим у
науковій літературі і потребує подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів здійснення
податкового контролю в Україні.
Кризові явища в українській економіці призводять до кризи суспільного
сектору, що є причиною збільшення порушень податкового законодавства.
Високі податки зумовлюють приховування підприємцями своїх реальних
доходів, криміналізації виробництва, маніпуляції з готівковими та
безготівковими розрахунками, завуальованість справжнього виду діяльності з
метою уникнення оподаткування [1, с. 26].
Необхідно відмітити, що за рахунок податкових надходжень в 2014 році
сформовано 80,93 % доходної частини бюджету України. Але поряд з цим за
розрахунками експертів частка тіньового сектора із застосуванням різних
методик становить близько 40-50 % внутрішнього валового продукту (ВВП).
Рівень тіньової економіки в Україні за методом ―витрати населення –
роздрібний товарообіг‖ у 2014 році становив 45 % ВВП. Саме тому в рамках
розвитку сучасної податкової системи значне місце відводиться
вдосконаленню методів податкового контролю, як складової податкового
адміністрування, що не може виступати окремо [4].
Податковий контроль – це система заходів, що вживаються
контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування,
повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання
законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій,
патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи [3].
Головною метою податкового контролю в Україні є постійне
наповнення дохідної частини державного бюджету, а його предметом –
перевірка повноти формування бази оподаткування діяльності суб‘єктів
господарювання податками та зборами і своєчасності їх перерахування до
бюджету та державних цільових фондів.
Виділяють такі основні завдання податкового контролю:
1. Перевірка повноти та своєчасності сплати податків та зборів до
бюджету та державних цільових фондів.
2. Контроль правильності визначення бази оподаткування.
3. Перевірка правомірності застосування податкових пільг за податками
та зборами.
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4. Контроль за своєчасність подання до органів фіскальної служби
податкової звітності за податками та зборами.
5. Аналіз податкових надходжень.
6. Виявлення, усунення та попередження порушень чинного
законодавства.
Важливою умовою ефективності діяльності податкових служб є саме
якість податкового контролю, який містить порядок виконання податковими
інспекторами, як суб‘єктами контролю, роботи із забезпечення його цілей,
здійснення окремих процедур, достатність та необхідність проведення
податкового контролю, його повноту та рівень здійснюваних дій
контролюючими органами. Тому досить актуальним залишається питання
підвищення ефективності проведення податкових перевірок для зменшення
кількості виявлених помилок та прийняття оперативного вмотивованого
рішення за результатом проведення податкового контролю.
Характерною особливістю діючої податкової системи сьогодні є її
недосконалість, а саме неузгодженість та суперечливість окремих податкових
законів, нестабільність законодавства, надмірне податкове навантаження на
платників, безсистемне й невиправдане надання пільг, перекручування
економічної сутності окремих податків та непристосованість її до переходу
від адміністративної-командних методів управління до господарювання в
умовах демократичної правової системи України [2, с. 88].
Основні напрями підвищення ефективності організації податкового
контролю в Україні полягають переважно у підвищенні ефективності та
результативності документальних перевірок, плануванні контрольноперевірочної роботи. Це дасть можливість зменшити витрати часу та праці
контролюючих органів.
До важливих заходів підвищення ефективності податкового контролю
можна віднести вдосконалення: обліку бюджетних надходжень, що полягає в
стандартизації звітності платників; звітності податківців; системи
інформування платників; налагодження взаємодії податкових органів з
іншими органами влади; прогнозування надходжень платежів до бюджетів;
зменшення податкового тиску на підприємців за рахунок розширення бази
оподаткування; внутрішнього контролю за діяльністю податкових органів;
розширення можливостей роботи у електронному кабінеті платника –
формування та заповнення платіжних документів щодо сплати податків і
зборів; надання можливості проведення електронних перевірок всім
категоріям платників; впровадження щодо автоматизації податкової роботи
мають зводитися до кращого інформування про переваги та зручність
електронної звітності платників, особливо представників малого бізнесу,
якщо останні не ведуть облік у електронному вигляді.
Таким чином, податковий контроль є самостійним напрямком
державного фінансово-економічного контролю, який має чітко визначену
мету, предмет, завдання, об‘єкт, суб‘єкт і реалізується шляхом ведення
обліку платників податків, інформаційно-аналітичного забезпечення,
перевірок та експертиз. Основним призначенням податкового контролю є
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контроль за дотриманням норм податкового законодавства щодо сплати
податків.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ –
ПЕРЕДУМОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
В наш час аналіз господарської діяльності стає розвиненою умовою
економічних відносин, основою надійності та всебічної обґрунтованості
управлінських рішень на всіх рівнях і в усіх суб‘єктів господарювання.
Сьогодні управлінські рішення повинні ґрунтуватися на точних розрахунках,
глибокому та ефективному аналізі. Економічні служби сучасних підприємств
поширюють використання економіко-математичного апарату, новітніх
програмних продуктів, комп‘ютерної техніки, інформаційних баз даних,
довідково-пошукових інформаційних систем тощо. Саме тому жодне
організаційне, технічне й технологічне рішення не повинно здійснюватися до
тих пір, поки не обґрунтована його економічна доцільність. Фахівці, які
займаються обґрунтуванням
різноманітних
управлінських рішень,
потребують достовірної деталізованої бухгалтерської, статистичної та
комерційної інформації щодо виробничих і фінансово-інвестиційних
процесів на підприємстві.
Дослідженням питання інформаційного забезпечення економічного
аналізу займаються такі вітчизняні науковці, як Бутинець Ф., Кіндрацька Л.,
Білик М., Чумаченко М., Івахненко В., Мец В., Мних Є., Тарасенко Н.,
Олійник О., Баканов М., Шеремет А., Савицька Г. та інші. Проте дане
питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує
подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є визначення сутності інформаційного
забезпечення та його елементів в економічному аналізі.
Інформаційне забезпечення – це система одержання, оцінки, зберігання
та переробки даних, створена з метою вироблення управлінських рішень. Це
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стосується різних видів діяльності, наприклад виробничої і збутової,
сервісного обслуговування, включаючи підвищення технологічності
виробництва, якості вироблюваної продукції, зниження її собівартості,
рекламу, інформацію про асортимент продукції, ціни, форми організації
сервісу тощо [1, с. 80].
Інформація для економічного аналізу підприємства це зібрані оброблені
і розподілені дані щодо фінансових ресурсів підприємства і їх потоків,
фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності
підприємства. Під час проведення аналізу виділяють економічну, обліковоаналітичну та аналітичну інформацію.
Економічна інформація досить неоднорідна, вона має складну схему
взаємозв‘язків окремих її видів. Різновидами економічної інформації є
облікова інформація та інформація аналізу господарської діяльності, яким
притаманні як спільні властивості, так і низка специфічних особливостей.
Так, обліково-аналітична інформація є основою для прийняття рішень з
організації, планування й регулювання господарської діяльності
підприємства. Особливості облікової інформації залежать від видів обліку –
оперативний, бухгалтерський, статистичний; форм бухгалтерського обліку –
таблично-автоматизована, діалогова, безпаперова; від джерел та методів
формування змінної та умовно-постійної інформації, алгоритму їх машинної
обробки.
Облікові дані відображають фактичний стан виробничо-господарської
діяльності підприємства та є інформаційною моделлю виробництва. Крім
відображення дійсного стану об‘єкта, на облікову інформацію покладається й
ретроспективна функція, що потребує тривалого зберігання цієї інформації (у
вигляді форм бухгалтерської звітності). Кінцеві дані є результатом
розв‘язання облікових задач зі знаходження зведено-підсумкових величин за
встановленими групувальними ознаками, для чого реалізуються арифметичні
та логічні операції, операції сортування інформації [2, с. 130].
Якість облікової інформації залежить від використаної методології її
сприйняття, систематизації та узагальнення, а також від специфічних
особливостей облікових задач: розв‘язання (завжди розрахунковим або
логічним способами); алгоритмічності; документальності вхідних та
вихідних даних; використання тих самих даних для формування різних
показників; інформаційного зв‘язку облікових задач; необхідності
накопичення даних; регламентації термінів розв‘язання задач. Сучасна
облікова інформація будується на аналітичних оцінках доцільності, переваг і
пріоритетів господарських операцій. Планові дані є орієнтирами для нових
кон'юнктурних оцінок; звітно-статистичні дані не є простим зведенням
однорідних явищ та процесів у просторі і часі тощо. Лише на основі якісної
оцінки регламентованої інформації можна визначати її необхідність, а за
характеристиками цієї інформації розглядати варіанти її достатності тощо.
Так, бухгалтерський баланс є найбільш інформативною формою для аналізу
та оцінки, наприклад, фінансового стану підприємства. Також джерелом
інформації для аналізу слугують «Звіт про фінансові результати (Звіт про
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сукупний дохід)» (форма ғ 2), «Звіт про рух грошових коштів» (форма ғ 3),
«Звіт про власний капітал» (форма ғ 4), форма ғ 5 та інші первинні
документи, статистична й оперативна звітність. Бухгалтерська звітність являє
собою систему показників, які відображають майнове і фінансове становище
підприємства на звітну дату, а також фінансові результати його діяльності за
звітний період [3].
Аналітична інформація відрізняється від облікової. Дані для аналізу
беруть з одного або кількох різновидів економічної інформації (планової,
облікової, нормативної, прогнозної). Факторний аналіз обмежує джерела
формування інформації для аналізу господарської діяльності одним
різновидом даних. Тому первинне формування такої інформації залежить від
низки причин, основними з яких слід вважати вид аналізу господарської
діяльності, а також цілі аналізу та його завдання. Аналітична інформація
нагромаджується, зберігається та використовується відповідно до планів та
програм аналітичної роботи на підприємстві згідно з визначеною
організаційною формою. Аналітичним розрахункам властива наявність
значного обсягу логічних операцій, поєднаних з арифметичними за
складними алгоритмами. Можливість формалізованого запису даних сприяє
використанню ЕОМ для розв‘язування аналітичних задач.
Таким чином, інформаційне забезпечення є важливим етапом та
необхідною умовою організації, проведення економічного аналізу, а також
передумовою прийняття управлінських рішень. Це пояснюється тим, що від
складу, змісту, якості вихідних даних залежить ефективність аналітичного
дослідження, об'єктивність і дієвість його результатів. Інформаційне
забезпечення економічного аналізу – це створення бази даних, комплексу
інформаційних засобів, необхідних для дослідження господарської діяльності
та вирішення завдань управління.
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ОБЛІК ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ
ТОРГІВЛІ
Товарні запаси знаходяться на ключовій позиції в структурі оборотних
активів торговельного підприємства, оскільки саме процеси товароруху
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забезпечують основну частку прибутку підприємства від операційної
діяльності. Найважливішою функцією управління товарними ресурсами в
сучасних умовах господарювання є бухгалтерський облік, в якому
формується методична та інформаційна база для прийняття оптимальних
управлінських рішень. Тому вдосконалення обліку товарних ресурсів
підприємств оптової торгівлі можна вважати одним із пріоритетним
напрямків науково-дослідної роботи.
Вивченням питання обліку товарних запасів на підприємствах оптової
торгівлі займались такі вітчизняні науковці як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець,
Б.І. Валуєв, В.Г. Лінник, Н.М. Ткаченко, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, Б.Ф.
Усач, Н.В. Тарасенко, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко, С.І. Шкарабан, П.Я.
Попович, С.Ф. Голов та інші. Проте дане питання не є достатньо вивченим у
науковій літературі і потребує подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є визначення основних теоретичних основ
обліку товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі.
Товарні запаси – це придбані або отримані підприємством товари,
призначені для подальшого перепродажу, це оборотні кошти, реалізація яких
повинна принести йому прибуток.
Вони займають важливе місце в
товарному балансі підприємств оптової торгівлі та впливають на виконання
плану товарообороту. Особливо це відображається на початкових та кінцевих
етапах товарного руху. На протязі звітного періоду виконання плану
товарообороту забезпечується переважно поточним надходженням товарів
безпосередньо від постачальників; разом з тим за рахунок надходження
створюються і необхідні запаси, обумовлені вимогами нормального процесу
товарного обігу [3].
Товарні запаси виконують певні функції:
забезпечують безперервність розширеного виробництва й обігу, в процесі
яких відбуваються їхнє систематичне утворення і витрачання;
задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формою
товарної пропозиції;
характеризують співвідношення між обсягом та структурою попиту і
товарної пропозиції.
Необхідність утворення товарних запасів предметів споживання виникла
з таких причин:
безперервність процесів обертання;
сезонність виробництва і споживання;
не рівномірність розміщення виробництва і районів споживання;
непередбачені коливання попиту і ритму виробництва;
необхідність перетворення виробничого асортименту в торговий;
необхідність утворення стартових резервів тощо.
Для обліку руху та наявності товарних запасів Планом рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських
операцій застосовується активний балансовий рахунок 28 ―Товари‖, що
належить до другого класу рахунків.
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Відповідно до П(С)БО 9 ―Запаси‖ 9, первісною вартістю запасів, що
придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних
витрат [2]:
- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю),
за вирахуванням непрямих податків;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не
відшкодовуються підприємству;
- транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата
тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування
запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи
витрати зі страхування ризиків транспортування запасів).
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і
доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у
запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні
витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на
доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів [1, с. 150].
У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно
визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та
відображатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до
первісної вартості.
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку не
встановлює порядку обліку цих витрат. Згідно з П(С)БО 9 ―Запаси‖ вказані
витрати мають входити до первісної (балансової) вартості товарів та до
фактичної собівартості товарів реалізованих. Але згідно з пунктом 9
положення тільки транспортно-заготівельні витрати мають узагальнюватись
на окремий субрахунок до рахунку 28 ―Товари‖ [2].
Під час обліку запасів виникає багато проблем. Насамперед це пов‘язане
з тим, що на багатьох підприємствах облік запасів ведеться паралельно
трьома підрозділами з різною метою:
- на складі в натуральному виразі враховується все, що там фізично
знаходиться. Основна мета складського обліку – збереження запасів;
- у торговому відділі формується й аналізується інформація про рух і
залишки товарів з метою ефективного продажу;
- у бухгалтерії облік запасів ведеться з використанням встановлених
П(С)БО 9 методів для формування фінансової та податкової звітності.
Товари, що надійшли на оптові склади, приймаються на підставі [3]:
1. Рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних. Якщо виявлено
недостачу при прийманні товарів, то додатково складають акт: комерційний
при надходженні товарів від залізниці, поромів; приймальний при прийомі
товарів на складі, який є підставою для пред'явлення претензій транспортній
організації або постачальнику у випадку недовантаження.
2. При надходженні товарів без супровідних документів приймання
здійснюють на підставі оформленого Акта приймання товарів без рахунка
постачальника.
214

3. Податкова накладна
звітний і розрахунковий документ, в якому
вказуються реквізити, ціна на товар, ставка та сума ПДВ, загальна сума, що
належить до оплати. Податкова накладна виписується на кожну партію
товарів у 2-х екземплярах, оригінал представляється покупцеві, а копія
зберігається у продавця як звітний і розрахунковий податковий документ.
У випадку відсутності таких документів або деяких з них приймання
товару не призупиняється, а складаються акти про фактичну наявність
отриманого товару із зазначенням документів, яких не вистачає.
Таким чином, для здійснення безперервного процесу товарного обігу
необхідні певні запаси товарів. Товарний запас – це сукупність товарної
маси, що знаходиться у сфері обігу і призначена для продажу. Правильний
облік товарних запасів суттєво впливає на фінансовий стан торговельного
підприємства. Наявність або відсутність товарних запасів веде за собою як
доходи, так і витрати.
Список використаних джерел:
1.Зябченкова Г.В. Проблеми бухгалтерського обліку товарних запасів
/ Г.В. Зябченкова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції. – 2012. – С. 150-157.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси":
Затверджене наказом Міністерства фінансів від 20 жовтня 1999 р., ғ 246.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://zаkon4.rаdа.gov.uа/lаws.
3. Щеглов О.П. Проблеми обліку та управління товарними запасами на
підприємствах торгівлі. - [Електронний ресурс]. : Режим доступу до ресурсу:
http://www.rusnauka.com
Людмила Кулініч
Науковий керівник: Патраманська Л. Ю., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Реформування економічних відносин у напрямку ринкових перетворень
в Україні охоплює тією чи іншою мірою всі сфери діяльності суспільства,
зокрема, державний контроль, і найважливішу ланку та невід'ємну складову
‒ фінансовий контроль.
У сьогоднішньому світі фінансовий контроль дає змогу впливати на усі
економічні явища та процеси, що обумовлює його значущість. Але
незважаючи на це, навіть зараз, існують розбіжності щoдo визначення
екoнoмічнoгo змісту та рoлі фінансового кoнтрoлю, зoкрема в Україні.
Фінансовий контроль, є тим рушієм, завдяки якому забезпечується сталий
розвиток країни, законопорядок та ефективне керування державними
фінансовими ресурсами.
Вивченням теоретичних аспектів державного фінансового контролю
займались такі вітчизняні науковці: В.Д. Андрєєв, О.І. Барановський,
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Л.В. Гуцаленко, Л.В. Дікань, Т.С. Єдинак, В.С. Калюга, О. Орлюк,
О.В. Павлишен, О.А. Шевчук та інші. Проте, дане питання не є достатньо
вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є визначення основних підходів щодо
трактування сутності поняття «фінансовий контроль».
Відсутність загально визначеного трактування фінансового контролю як
категорії фінансової науки дослідники пояснюють комплексним,
інтегральним характером цієї категорії, що зумовлює своєрідну
«багатоповерховість» і певну суперечливість теоретичних конструкцій;
трансформацією фінансового контролю під впливом нових реалій суспільногосподарських відносин, що виникли в останні десятиріччя.
За своєю економічною сутністю державний фінансовий контроль - це
комплекс заходів, що вживаються законодавчими і виконавчими органами
влади всіх рівнів, а також спеціально створених установ, для забезпечення
законності та ефективності формування, володіння та використання
фінансових ресурсів з метою захисту фінансових інтересів держави,
місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та громадян, а також
успішного досягнення поставлених цілей у сфері фінансів [3].
Суть фінансового контролю розкривається у взаємозв‘язку зі сферою
застосування та сфероюфункціонування фінансів. Деякі вчені виділяють
декілька різних підходів, наприклад Т.С. Єдинак і О.В. Павлишен виділяють
три основні підходи до трактування сутності фінансового контролю:
складова (елемент) управління передбачає нагляд за об‘єктом з метою
перевіркивідповідності стану об‘єкта бажаному й необхідному, визначеному
законами,
положеннями,
інструкціями
таіншими
нормативними
документами, а також програмами, планами, договорами, проектами тощо;
одна з основних функцій управління, завершальна стадія управлінського
процесу. За його допомогою відбувається зворотний зв‘язок між об‘єктом і
суб‘єктом управління. Такимчином, контроль – це функція управління,
система прав, обов‘язків і дій уповноважених осіб з перевірки;
дотримання суб‘єктом управління прийнятих рішень або оцінки здійснених
керованим суб‘єктом операційна предмет дотримання інтересів суб‘єкта,
який керує;
як система спостереження та перевірки – це систематичне спостереження і
перевіркапроцесу функціонування відповідного об‘єкта. Він здійснюється з
метою оцінки обумовленості й ефективності прийнятих управлінських
рішень і результатів їх виконання, виявлення відхилень від цихрішень,
усунення несприятливих явищ і, за необхідності, інформування про них
компетентних органів [3].
Барановський О.І. визначає фінансовий контроль як
процес
спостереження і перевірки виробничої і фінансової діяльності підприємств,
що здійснюється відповідними суб'єктами управління, наділеними певними
функціями контролю, з метою виявлення відхилень від встановлених
параметрів цієї діяльності, усунення та попередження негативних явищ і
тенденцій [1, с. 98].
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В свою чергу Шевчук О.А. трактує фінансовий контроль як одну із
функцій системи управління фінансовими відносинами, що являє собою
систему активних дій органів фінансового контролю, а також осіб,
уповноважених здійснювати контроль з метою забезпечення інтересів
власників, визначення обґрунтованості управлінських рішень і ступеня їх
реалізації, дотримання чинних нормативно-правових актів, виявлення
можливих порушень, розробку пропозицій щодо запобігання їм у
майбутньому
та
виявлення
резервів
підвищення
ефективності
господарювання [6, с. 223].
На нашу думку, не слід ототожнювати контроль і управлінську
діяльність. Управлінська діяльність значно ширша. Хоча суб'єктами
контролю й управління виступають органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, відомчі органи, структурні підрозділи зазначених
органів, громадські організації, колективні та колегіальні органи управління,
але органи фінансового контролю при здійсненні контрольних повноважень
не можуть втручатися в діяльність господарюючих суб'єктів при проведенні
ревізій і перевірок.
Калюга В.С. у своїх наукових роботах визначає фінансовий контроль як
діяльність державних і громадських органів, спрямована на перевірку
обґрунтованості процесів формування та раціонального використання коштів з
метою встановлення вірогідності, законності та доцільності операцій [4, с. 35].
Орлюк О. також характеризує фінансовий контроль як цілеспрямовану
діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності,
спрямовану
на
додержання
законності,
фінансової
дисципліни,
раціональності у забезпеченні реалізації фінансової діяльності держави,
розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів
коштів з метою виконання завдань і функцій держави, ефективного
соціально-економічного розвитку всіх суб'єктів фінансових відносин [5, с.
49].
Дікань Л.В. в навчальному посібнику «Фінансово-господарський
контроль» пояснює сутність фінансового контролю як контролю за
законністю та правильністю розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів
в економічній сфері, а також за законністю надання інформації про
фінансовий стан підприємства в розрізі всіх передбачених показників. [2, с.
87].
Запропоновані визначення фінансового контролю через діяльність
відповідних органів є найбільш вдалими. Хоча ряд авторів не називають
повністю суб'єктів контролю, а їх повноваження зводять лише до перевірки
своєчасності та точності надходження коштів, правильності й ефективності їх
використання, або до створення, розподілу та використання грошових
фондів.
Таким чином, фінансовий контроль - це цілеспрямована діяльність
органів законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також
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недержавних аудиторських організацій, спрямовану на забезпечення
законності, фінансової дисципліни та раціональності в ході розподілу,
перерозподілу та використання централізованих і децентралізованих
грошових фондів з метою ефективного функціонування фінансової
діяльності держави.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ
У сучасних умовах господарювання прагнення до підвищення дієвості
та ефективності систем управління підприємством зумовили необхідність
розробки та застосування сучасних інформаційно-комп‘ютерних технологій
для проведення економічного аналізу. Для оптимальної організації та
проведення економічного аналізу в умовах використання комп‘ютерних
технологій є необхідним правильний вибір порядку його комп‘ютеризації,
що обумовлено насамперед специфікою діяльності підприємств різних видів
економічної діяльності, їх форм власності, різноманітністю поставлених
завдань економічного аналізу, вирішення яких направлене на ефективне
управління діяльністю суб‘єкта господарювання в ринкових умовах.
Питанням особливостей комп‘ютеризації аналітичних процедур, впливу
застосування інформаційних технологій при обробці економічної інформації
присвячені дослідження М.І. Баканова, Ф.Ф. Бутинця, С.В. Івахненкова,
І.Д. Лазаришиної, В.Б. Лібермана, Л.М. Кіндрацької, Є.В. Мниха,
О.В. Олійник та інші.
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Результатом переходу суспільства в інформаційну еру є тотальна
інформатизація
господарської
діяльності,
зокрема
удосконалення
інформаційного забезпечення системи управління підприємством, яка має
два вектори розвитку:
1) удосконалення засобів пошуку, збору, збереження та розповсюдження
інформації – комп‘ютеризація системи бухгалтерського обліку й звітності,
маркетингової інформаційної системи підприємства;
2) удосконалення процесу сприйняття, обробки та створення інформації,
тобто підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, включаючи
створення штучного інтелекту – комп‘ютеризація, інтелектуалізація
економічного аналізу тощо.
У функціонуванні інформації як економічного ресурсу особливе
значення мають технічні і технологічні аспекти її використання і обігу в
економіці. Саме розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і
комп‘ютерної техніки відкрили нові можливості цілеспрямованого
використання інформації і знань в економіці, виявили резерви прогресивного
розвитку. Розвиток технологій збору, обробки, накопичення і
розповсюдження інформації, організації процесу комунікацій послужили
стимулом до появи і розповсюдження нових форм організації бізнесу в
цілому і окремих бізнес-процесів.
Сучасні комп‘ютерні технології дають можливість здійснювати всебічну
комп‘ютеризацію рішення аналітичних задач та значно розширювати
можливості економічного аналізу в системі управління підприємством. Без
перебільшення можна сказати, що інформаційні аналітичні системи – це
могутній інструмент в руках аналітика [1, c. 519].
Характерним при організації економічного аналізу в комп‘ютерному
середовищі є:
- підвищення системності економічного аналізу, що зумовлено
необхідністю чітко визначити аналітичні завдання під час їх вирішення в
автоматичному режимі;
- аналіз впливу на досліджуваний об‘єкт широкого кола внутрішніх і
зовнішніх факторів, що сприяє підвищенню ступеня наукової
обґрунтованості управлінських рішень, які приймаються на підставі
результатів економічного аналізу;
- підвищення достовірності та надійності отриманих результатів
економічного аналізу, що забезпечується оперативним коригуванням даних
бухгалтерського обліку;
- розширення можливостей реалізації аналітичних досліджень;
- використання комп‘ютерів дає можливість у режимі реального часу
проводити оперативний та ситуаційний аналіз, збільшувати можливість
проведення багатоваріантного прогнозного аналізу, що передбачає обробка
та розрахунок ряду підходів та прийняття оптимальних управлінських рішень
шляхом вибору найбільш придатного.
За сучасних умов використовуються такі види програмних продуктів
для комп‘ютеризації економічного аналізу: АРМ аналітика (напр. АРМ
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«Фінансовий стан»); спеціалізовані аналітичні пакети (напр. Statistica);
засоби прикладної програми MS Exel.
До переваг застосування сучасних комп‘ютерних технологій для
проведення економічного аналізу, можна віднести:
- скорочення витрат на обробку даних (комп‘ютер надасть більш
дешевий спосіб виконання задачі);
- економію інших затрат (кошти можуть бути збережені навіть коли
витрати на обробку залишилися постійними або зросли);
- високу продуктивність (комп‘ютер може справлятися з обсягом робіт,
який збільшено);
- швидку обробку (будь-які операції можуть оформлятися значно
швидше) [2, c. 84].
Слід зазначити, що підходи до комп‘ютеризації економічного аналізу в
межах окремого суб‘єкта господарювання та здійснення аналітичних
досліджень як окремого виду діяльності відрізняються, що зумовлено
впливом таких факторів: обсяг діяльності підприємства; наявність
фінансових ресурсів для впровадження комп‘ютеризованої системи
економічного аналізу, кваліфікованого персоналу; наявність і вид системи
комп‘ютеризації бухгалтерського обліку на підприємстві; обсяги аналітичних
робіт.
За наслідками аналізу практичної сфери діяльності вітчизняних
підприємств, можемо стверджувати, що на сьогодні постерігається тенденція
до зростання кількості й розширення функціональних можливостей
програмних продуктів, які забезпечують комп‘ютеризацію лише
економічного аналізу. Незважаючи на широкі функціональні можливості
сучасних аналітичних комп‘ютерних програм, більшість з них не повністю
відповідають критеріям і характеристикам комплексного економічного
аналізу, оскільки як основне (а іноді й єдине) джерело формування
інформаційної бази використовується фінансова звітність підприємства.
Дослідження практики застосування комп‘ютерних технологій в
аналітичній роботі виявило, що до сьогодні аналітиками не
використовуються наявні можливості програмних продуктів. 78,18 %
підприємств взагалі не застосовують аналітичних програм, 9,09 %
використовується табличний редактор Microsoft Excel, на 1,82 % – програма
«Аналітик», на 10,91 % – інші аналітичні програми. Це пов‘язано із великими
витратами грошових коштів та незацікавленістю власників у результатах
економічного аналізу, а також із неможливістю вибору порядку його
комп‘ютеризації, що не дозволяє підвищити ефективність аналітичної
роботи [3, с. 5].
Отже, використання комп‘ютерних технологій при проведенні
економічного аналізу забезпечує дві основні переваги: поєднання процесу
обробки вхідних даних з процесом прийняття управлінських рішень і
можливість вирішувати аналітичні завдання безпосередньо на робочому
місці аналітика, а також розробка спеціалізованого програмного
забезпечення для комп‘ютеризації економічного аналізу господарської
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діяльності, яке буде характеризуватись високою адаптивністю до
бухгалтерських програм та мети і завдань аналізу.
Список використаних джерел:
1. Олійник О.В. Застосування сучасних комп‘ютерних технологій для
аналітичної роботи в системі управління діяльністю суб‘єкта
господарювання / О.В. Олійник, В.В. Євдокимов // Формування ринкової
економіки. – 2010. – ғ 24. – С. 518-527.
2. Мних Є.В. Економічний аналіз: теорія і практика: підручник
/ Є.В. Мних, Н.М. Пелешко. – Львів : «Магнолія Плюс», 2013. – 173 с.
3. Захарченко В.І. Економічний аналіз процесів ринкової трансформації
багатостадійних промислово територіальних систем / В.І. Захарченко
// Актуальні проблеми економіки. – 2010. – ғ 6. – С. 3-11
Ліна Кушнір
Науковий керівник: Откаленко О.М., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Як відомо, в даний час торгівля найпоширеніший вид діяльності
сучасного ділового світу. Вважається найбільш простим і швидким способом
отримання прибутку в порівнянні, наприклад, з виробництвом. Сьогодні
важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяльності якого не була
б торгівля товарами. Товаром можуть бути продукти як фізичної так і
розумової праці, результати послуг, сама здатність до праці, земля та її надри
– все, що має споживчу вартість і може обмінюватись на інший товар
(гроші) власником. З цієї причини торгівля, особливо роздрібна, так
приваблива для підприємців.
Роздрібна торгівля – це сфера підприємницької діяльності з реалізації
товарів або надання послуг на підставі усного чи письмового договору
купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного
некомерційного використання. У ринкових умовах господарювання
роздрібна торгівля характеризується все більшим ускладненням структури,
що обумовлено розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу товарних
мас, які циркулюють її каналами, збільшенням кількості структурних
елементів і розмаїттям їх зв‘язків між собою і з постачальниками.
Усі названі обставини потребують нових підходів до управління
підприємствами роздрібної торгівлі і процесом товароруху в цілому. В
умовах, що складаються, одним із найважливіших напрямків ефективності
функціонування роздрібної торгівлі стає завдання значного удосконалення
обліку товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.
Основною умовою функціонування торговельного підприємства є
забезпечення його необхідними активами, що належать йому на правах
власності або оперативного управління. До складу сукупних активів
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торговельного підприємства входять і запаси, серед різних груп яких
найбільш значну роль відіграють товари [1, c. 27].
Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» придбані (отримані) товари, які
заримуються з метою подальшого продажу, відносяться до запасів
підприємства. Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації
про товари і розкриття її у фінансовій звітності встановлені П(С)БО 9
«Запаси». Згідно П(С)БО 9 «Запаси» товари – це матеріальні цінності, що
придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого
продажу [2].
Особливості діяльності підприємств роздрібної торгівлі пов‘язані з
реалізацією товарів кінцевому споживачеві, що є завершальним етапом її
просування зі сфери виробництва. Предметом роздрібної торгівлі є не тільки
продаж товарів, але і торговельне обслуговування та надання додаткових
послуг покупцям. Товари в роздрібну торгову мережу надходять на підставі
договорів купівлі-продажу (угод, замовлень), що укладаються з
постачальниками (оптовими торговими підприємствами чи безпосередньо з
підприємствами-виробниками товарів). Згідно з чинними нормативними
актами постачальник (чи транспортна організація) не несуть відповідальність
за втрати товарів при транспортуванні залізницею, автомобільним і водним
транспортом в межах встановлених норм природного убутку.
Облік товарів у підприємствах роздрібної торгівлі ведуть за місцями
зберігання і матеріально відповідальними особами у натурально-вартісних
вимірниках, що зумовлено великою номенклатурою товарів. Бухгалтерією на
кожну матеріально відповідальну особу відкривається рахунок, у якому на
підставі прибутково-видаткових документів здійснюються записи про
надходження, видаток, залишок товарів на звітну дату. Матеріально
відповідальні особи в установлені строки подають до бухгалтерії товарні
звіти (з доданими прибутково-видатковими документами), які після
перевірки служать підставою для облікових записів. Оприбутковані на складі
товари передаються до відділів (секцій) роздрібного підприємства для
реалізації на підставі накладної на внутрішнє переміщення [3].
Роздрібні ціни на товари формуються, встановлюються і застосовуються
згідно з чинним законодавством. Працівники, відповідальні за формування,
встановлення і застосування роздрібних цін, призначаються керівником
суб‘єкта господарювання. Роздрібні ціни фіксуються суб‘єктом
господарювання у реєстрі роздрібних цін, де зазначається: назва товару,
артикул, марка, тип, оптова відпускна ціна (ціна постачальника) з
посиланням на документ, що її засвідчує, розмір торговельної націнки,
встановлена роздрібна ціна При відпуску товарів у продаж та іншому вибутті
оцінка товарів здійснюється за методом ціни продажу. Методика розрахунку
середнього відсотка торгової націнки регламентована п. 22 П(С)БО 9
«Запаси» [2].
Цей метод можуть застосовувати (якщо інші методи оцінки вибуття
запасів не виправдані) підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру
товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість
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реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною)
вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.
Сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток
продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотку
торговельної націнки. Середній відсоток торговельної націнки визначається
діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця і
торговельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці
товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок
звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному
місяці товарів [4, c. 248].
Товари є однією з основних складових оборотних запасів торговельних
підприємств. Для характеристики стану, процесів утворення і розробки
стратегії управління, товари на підприємствах класифікують в залежності від
місця їх формування, асортиментної структури товарі, попиту на споживчі
товари, залежно від чутливості до зміни товарообороту підприємства та від
характеру оцінки. Таким чином, товари являють собою об‘єкт обліку з
багатоваріантністю класифікаційних ознак і складним зв‘язком між ними, що
необхідно враховувати при формуванні облікової політики торговельного
підприємства.
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РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Система управління сучасним підприємством потребує ефективних
засобів комплексного вирішення стратегічних і оперативних завдань в
умовах розвитку ринкових відносин в Україні. Її можна вдосконалити лише
за умови системного підходу до організації управління підприємством.
Ефективність управлінських рішень в багато чому залежить від достовірності
бухгалтерської і управлінської звітності. Неправдиві дані у звітності можуть
бути
пов‘язані
з
помилками
обробки
первинних
документів,
недобросовісною
поведінкою
персоналу.
Використання
системи
внутрішньогосподарського контролю дозволить забезпечити надійність
фінансової інформації, а також знизити ризики прийняття управлінських
рішень.
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Значний вклад у становлення та розвиток внутрішньогосподарського
контролю зробили відомі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти
М.Т. Білуха, В.П. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов,
В.М. Жук, П.В. Іванюта,
Г.Г. Кірейцев, М.Д. Корінько, P.O. Костирко,
A.A. Костякова, Н.І. Петренко, О.А. Подолянчук.
Метою тез є висвітлити роль внутрішньогосподарського контролю в
управлінні підприємством.
Внутрішньогосподарський контроль – це незалежний контроль з боку
зацікавлених осіб – власників та управлінського персоналу підприємства з
метою недопущення фактів порушення законності, нераціонального
використання та перевитрат виробничих ресурсів, невиконання передбачених
виробничо-господарських планів діяльності і розвитку підприємства.
Визначаючи роль внутрішньогосподарського контролю в управлінні,
економісти розглядають контроль як форми постійного зворотного зв‘язку в
управлінні для задоволення інформаційних потреб менеджерів, вважаючи
контроль функцією управління.
Якщо система внутрішньогосподарського контролю неефективна та не
спонукає до системних і якісних змін в управлінні підприємством, це часто
супроводжується втратою ним конкурентних переваг на ринку. Тому
внутрішньогосподарський контроль є однією з головних функцій керування
господарськими процесами в підприємстві, що здійснюється усіма
структурними підрозділами апарату управління. Основною його метою є
перевірка
відповідності
фактичних
даних
діяльності
суб‘єкта
господарювання прийнятим управлінським рішенням [1, c. 73].
Враховуючи вищезазначене, внутрішньогосподарський контроль, що
здійснюється в підприємстві, включатиме в себе процес перевірки виконання
всіх управлінських рішень у сфері фінансової діяльності з метою реалізації
фінансової стратегії та запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести до банкрутства цього підприємства. Підрозділи, які його здійснюють,
систематично спостерігають за ефективністю використання активів і
зобов‘язань підприємства, законністю та доцільністю господарських
операцій і процесів, збереженням грошових потоків та матеріальних
цінностей, тому його оперативність багато в чому залежить від своєчасності
й вірогідності, виробництвом та їх реалізацією, дотриманням відповідних
умов зберігання.
Належна система внутрішньогосподарського контролю, яку організовує
власник або керівництво підприємства, дає змогу своєчасно виявити широке
розмаїття проблем, які виникають, і розробити механізм їх розв‘язання.
Необхідно також відзначити, що внутрішньогосподарський контроль
корисний тільки в тому разі, якщо він спрямований на досягнення
конкретних цілей [2, c. 96].
Організація внутрішньогосподарського контролю як механізм
досягнення його цілей включає такі компоненти:
– чітке встановлення призначення внутрішньогосподарського контролю
в системі управління підприємством;
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– склад і взаємодія суб‘єктів внутрішньогосподарського контролю;
–утримування
внутрішньогосподарського
контролю
та
його
регламентація;
–
організаційні
умови
здійснення
внутрішньогосподарського
контролю.
Організацію внутрішньогосподарського контролю на підприємстві
об‘єктивно обумовили такі фактори:
– поділ інтересів з боку адміністрації, власників та інвесторів, що
приводять у випадку конфлікту між ними до необ‘єктивної інформації;
– залежність наслідків прийнятих господарських рішень, заснованих на
необ‘єктивній інформації, що може викликати великі втрати для
підприємства;
– зростання кількості проміжних ланок між першоджерелом інформації
та їх користувачем, що веде до свідомого підтасування даних і
неусвідомленої інтерпретації інформації на свою користь.
Організована система внутрішньогосподарського контролю повинна
бути досить надійною й забезпечувати впевненість у тому, що:
– враховані господарські операції дійсно мали місце, реально
відбувалися;
– на проведення операцій отримано дозвіл, тому що несанкціонована
операція може привести до зловживань, результатом яких може стати
розтрата, розкрадання майна;
– зроблені операції повинні бути повністю відображені в обліку;
– господарські операції повинні бути грамотно оцінені;
– господарські операції повинні бути рознесені за рахунками в книгах, у
журналах, має бути зроблена класифікація однорідних господарських
операцій за звітними періодами;
– повинна бути забезпечена своєчасність документального оформлення
господарських операцій [3, c. 35].
Отже, необхідність контролю на рівні підприємства пов‘язана з
потребою власників у достовірній та повній інформації про результати та
стан господарської діяльності окремого підприємства. Як бачимо,
внутрішньогосподарський контроль покликаний знижувати ймовірність
виникнення відхилень безпосередньо в ході функціонування підприємства й
управління його діяльністю. Він забезпечує якісну розробку й ефективне
досягнення цілей організації через реалізацію прийнятих управлінських
рішень.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ДЛЯ
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ
Сучасна економічна наука не може існувати без математичних і
статистичних методів, оскільки на основі статистичних даних будуються
економічні прогнози, вивчається інвестиційна активність підприємств,
динаміка росту цін, вплив реклами на попит, коригування й прогнозування
змін фінансового стану та оцінки фінансових можливостей підприємства на
майбутнє.
Основним елементом економічного дослідження є аналіз і побудова
взаємозв‘язку економічних змінних, а цьому передує збір даних, аналіз,
оцінювання параметрів вибірки, висунення та перевірка гіпотез, інтервальне
оцінювання тощо. Оскільки такий взаємозв‘язок не є строгим, завдяки тому,
що не завжди можна виявити всі основні фактори, які впливають на змінну, а
деякі взаємодії чи фактори впливу на змінні ще й бувають випадковими,
окрім того, економісти часто мають ще й обмежений набір статистичних
даних, тому є нагальна потреба у розгляді та вивченні більш глибоко, у
комплексі математичних і статистичних методів. Статистичні дані є основою
для виявлення і обґрунтування економічних закономірностей [3, с. 269].
Значний внесок у вивчення теоретичних засад організації та методики
економічного аналізу із застосуванням методів математичної статистики
зробили такі відомі вітчизняні науковці, як М.Г. Чумаченко, І.Д. Лазаришина,
Є.В. Мних, І.Д. Райковська, Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній,
Ф.Ф. Бутинець, Ю.С. Цал-Цалко та ін.
Новітні умови господарювання потребують наукового обґрунтування
управлінських дій із підвищення ефективності господарської діяльності
підприємств і, як наслідок – актуалізують необхідність змін парадигми
економічного аналізу від оціночно-статистичного до пошуковопрогностичного з вибором оптимальних управлінських рішень у зоні
невизначеності та ризику. У контексті важливості останніх обсяг
аналітичного пошуку не тільки не скорочується, а навпаки, зростають його
масштаби, підвищуються вимоги до якості та оперативності аналітичних
досліджень через високу мобільність, невизначеність, меркантильність зміни
економічних явищ і процесів. Разом із тим, сформований практичний досвід
свідчить про те, що можливості економічного аналізу для вирішення
актуальних проблем управління повною мірою не реалізуються на багатьох
підприємствах [4, с. 42].
Під організацією економічного аналізу на підприємстві слід розуміти
цілеспрямоване упорядкування й удосконалення методики та техніки аналізу,
процесів збору первинної аналітичної інформації, її обробки, узагальнення й
отримання відомостей, необхідних для управління підприємством. Для
226

прийняття управлінських рішень та визначення впливу факторів на результат
господарської діяльності застосовуються різні способи та методи
економічного аналізу.
Метод економічного аналізу становить комплексне системне вивчення,
вимірювання й узагальнення впливу факторів на результати діяльності
підприємства, виявлення та мобілізацію резервів з метою підвищення
ефективності виробництва [2, с. 54] .
Характерними рисами статистичних методів економічного аналізу є:
використання системи показників, які всебічно характеризують
господарську діяльність;
комплексне використання джерел інформації;
вивчення і кількісне вимірювання впливу факторів на зміну того
або іншого показника;
виявлення резервів підвищення ефективності господарювання;
контроль за усуненням встановлених у процесі аналізу недоліків;
розробка необхідних заходів із усунення виявлених у процесі
аналізу недоліків [2, с. 56].
Статистичне дослідження економічних явищ і процесів розпочинається
зі збору первинної інформації, яку дістають за допомогою статистичного
спостереження. Оскільки сукупності у реальному житті схильні бути дуже
великими, то обчислення їхніх параметрів фактично неможливе. В
результаті, більшість параметрів сукупності є не тільки невідомими, але і
непізнаними. А для того, щоб прийняти рішення, нам потрібна інформація
про значення параметрів.
Отже, до методів збору даних відносяться: пряме спостереження,
експеримент,
огляд,
особисте
інтерв‘ю,
телефонне
інтерв‘ю,
самоанкетування, оформлення анкети тощо. Найпростішим є метод
отримання даних прямим спостереженням. У цього методу є багато
недоліків: таким чином важко отримати корисну інформацію. Однією
перевагою прямого спостереження є відносно невисока його вартість.
Дорожчий, але кращий шлях отримати дані — експеримент. Звідси виникло
поняття «експериментальні» дані. При опитуванні не завжди можуть бути
дані надійними. На відміну від інших методів збору, особисте інтерв‘ю має
переваги, щоб дістати правдивіші відповіді. Інтерв‘юер може прояснити
питання під час опитування і тому більш ймовірно, що відповіді на них
будуть менш некорисними. Головний недолік — вони дорожчі в порівнянні з
іншими методами [3, с. 270].
Головною причиною для дослідження вибірки замість сукупності є
витрати. Статистичні висновки дозволяють робити заключення (висновки)
про параметри сукупності, на підставі вибірки, яка в порівнянні з
розмірністю сукупності є абсолютно маленькою. Маючи тільки вибіркові
значення, можна лише оцінити, але не визначити точно значення параметрів
сукупності чи моделі. Ці оцінки є випадковими і змінюються від вибірки до
вибірки. Тому важливо не тільки знати середні оцінки параметрів, знайдені
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на підставі вибіркових даних, але й розуміти міру їх надійності та
випадкового розсіювання, яке обумовлено випадковістю процесу
формування вибірки. Для цього висуваємо гіпотезу (припущення) про
значення генеральної середньої чи про порівняння дисперсій двох нормально
розподілених сукупностей тощо.
Статистичною гіпотезою називається будь-яке припущення про
властивості досліджуваної величини, висунуте на основі статистичних даних.
Перевірка гіпотез має різноманітне застосування, як у бізнесі і економіці, так
і у багатьох інших сферах. Перевірка гіпотез — основна процедура
підведення підсумків про поведінку генеральної сукупності [4, с. 52].
Важливе практичне значення має порівняння середніх двох сукупностей.
Часто середні результати однієї серії експериментів відрізняються від іншої.
В промисловості задача порівняння середніх часто виникає при вибірковому
контролі якості однакових виробів, що виготовлені на різних підприємствах,
або на одному підприємстві при різних технологічних режимах, у
фінансовому аналізі — при порівнянні рівня доходності різних активів тощо
[3, с. 272].
Отже, сучасна економічна наука не може існувати без математичних і
статистичних методів, застосування яких в економіці дає змогу будувати
економіко-математичні моделі, оцінювати їхні параметри та перевіряти
твердження (гіпотези) про властивості економічних характеристик і форми їх
взаємозв‘язку.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Важливими структурними елементами будь-якої науки є специфічні
категорії, терміни, поняття. Бухгалтерський облік не є виключенням. Побудова
достатньо повної, розгорнутої системи категорій бухгалтерського обліку все
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ще становить важко вирішуване завдання. Єдиного підходу щодо визначення
поняття «поточні зобов‘язання» немає, вчені застосовують різні категорії,
поняття та терміни за темою дослідження. В частині поточних зобов‘язань це
такі групи понять: зобов‘язання, заборгованість, розрахунки; короткострокові
та поточні зобов‘язання тощо. Зазвичай це різні значення одного і того ж
слова, що наводяться в тлумачних, економічних словниках та наукових
працях, але і в них є відмінності, що зазвичай не фіксуються [3, с. 184].
Теоретичні аспекти формування зобов‘язань та особливості їх обліку у
різних сферах господарювання неодноразово ставали предметом дослідження
науковців. Зокрема, варто виділити праці Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова,
І.В. Орлова, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова та інших. Проведені дослідження
наукових праць та вивчення практики господарської діяльності свідчать про
те, що окремі теоретичні положення щодо трактування поточних зобов‘язань
єє дискусійними, а низка важливих аспектів класифікації, визнання, оцінки,
методики їх обліку та аналізу потребують подальшого вдосконалення в
сучасних умовах господарювання [5, с. 175].
Зобов‘язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок
минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Поточні зобов‘язання – зобов'язання, які будуть погашені протягом
операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом
дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу [6].
Зобов‘язання характеризуються:
конкурентними
економічними
ресурсами
(поверненню
підлягають ресурси, або їх грошовий еквівалент – залежно від умов
договору);
адресністю (ресурси повертаються позикодавцю або іншій третій
особі за дорученням позикодавця);
строком погашення заборгованості;
винагородою за користування ресурсами;
санкціями за порушення договірних зобов‘язань за термінами і
сумами погашення заборгованості [5, с. 175].
На будь-якому підприємстві незалежно від напрямку діяльності існують
зобов‘язання підприємства перед постачальниками, підрядчиками,
працівниками, за короткострокові та довгострокові кредити, учасниками та
ін. – всі ці зобов‘язання є поточними. Погашення зобов‘язання пов‘язано з
вибуттям активів, а отже зі зменшенням майбутніх економічних вигод у
результаті вибуття ресурсів підприємства.
Згідно з діючим Планом рахунків для обліку поточних зобов'язань
призначений весь 6 клас Плану рахунків, а основними рахунками на яких
обліковуються поточні зобов'язання є: 60 «Короткострокові позики»,
61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов‘язаннями»,
62 «Короткострокові векселі видані», 63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядниками», 64 «Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки
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за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»,
67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» [4].
Оцінка поточних зобов‘язань відбувається з урахуванням таких
принципів: безперервності, обачності та історичної (фактичної) собівартості.
На основі принципу безперервності, зобов'язання підприємства оцінюють,
враховуючи припущення, що його діяльність триватиме й надалі. На основі
принципу історичної (фактичної) собівартості ресурси підприємства
оцінюються, враховуючи витрати на їх виробництво та придбання. Принцип
обачності передбачає використання методів оцінки, які запобігають
заниженню сум визнаних зобов'язань. Більш детально інформація про оцінку
розкривається в Наказі про облікову політику.
Оцінюються зобов‘язання згідно з принципом собівартості,
за номінальною вартістю. Як правило, вона вимірюється поточною
дисконтованою оцінкою очікуваного платежу. По короткострокових
зобов‘язаннях величина дисконту незначна і кредиторська заборгованість
може бути виражена за своєю номінальною вартістю в сумі, що підлягає
сплаті в майбутньому. По довгострокових зобов‘язаннях сума дисконту,
як правило, є суттєвою. Тому договірні платежі по відсотках і погашенню
довгострокової заборгованості мають бути дисконтовані [5, с. 176].
Зобов‘язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути
достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у
майбутньому внаслідок його погашення.
У статті «Короткострокові кредити банків» відображається сума
поточних зобов‘язань підприємства перед банками за отриманими від них
кредитами.
У статті «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов‘язаннями» відображається сума довгострокових зобов‘язань, яка
підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
У статті «Інші поточні зобов‘язання» наводяться суми зобов‘язань, для
відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему
статтю або які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у
розділі «Поточні зобов‘язання і забезпечення».
У статті «Збільшення (зменшення) поточних зобов‘язань» у графі
«Надходження» відображається збільшення, у графі «Видаток» − зменшення
у
статтях
розділу
балансу
«Поточні
зобов‘язання»
(крім
статей «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість
за довгостроковими зобов‘язаннями»,
«Поточні зобов‘язання за
розрахунками з учасниками», «Поточні забезпечення», сум зобов‘язань за
відсотками та інших зобов‘язань, не пов‘язаних з операційною діяльністю)
[1, с. 114].
Первинними документами з обліку виникнення поточних зобов‘язань є
акти приймання – передачі; акти прийнятих робіт; акти про приймання
матеріалів; рахунки–фактури; податкових накладних; товарно–транспортних
накладних та ін. [2, с. 37].
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Документальним підтвердженням
відносин між постачальниками,
підрядниками та підприємством є договір. Укладення договору сприяє
виникненню юридичного зобов‘язання, яке ніяк не відображається на
рахунках бухгалтерського обліку та в балансі. Це зобов‘язання з‘явиться в
обліку лише після того, як суб‘єкти господарювання перейдуть до виконання
взятих на себе обов‘язків і відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 11 «Зобов‘язання» його оцінка буде достовірно
визначена та існуватиме ймовірність зменшення економічних вигод у
майбутньому внаслідок його погашення.
Для раціонального та своєчасного контролю та управління поточною
кредиторською заборгованістю за товари, роботи та послуги доцільно
вести її аналітичний облік за певними групами. При цьому доцільно брати
до уваги такі ознаки, як: термін погашення та виконання умов погашення
[5, с. 176].
Виявлено, що бухгалтерський облік поточних зобов‘язань ведеться на
рахунках шостого класу плану рахунків. Рахунки цього класу призначені для
обліку даних та узагальнення інформації про зобов‘язання, які будуть
погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні
бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Поточні
зобов‘язання погашаються за рахунок поточних активів, до яких належать
грошові кошти та інші ресурси, щодо яких можна вважати, що вони будуть
перетворені на грошові кошти чи використані протягом року з дати
складання бухгалтерського балансу або протягом нормального операційного
циклу підприємства.
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АНАЛІЗ ІНДЕКСІВ СПОЖИВЧИХ ЦІН
Кожна країна задля повноцінного функціонування своєї держави
здійснює прогнози макроекономічних показників різного горизонту заради
забезпечення соціально-економічного розвитку. Відповідні прогнози
скаладються на всіх рівнях державного управління. Наша держава не є
винятком з тих країн, які здійснюють такі прогнози.
Основою для побудови державних прогнозів є комплекс показників
системи національного рахівництва та інших спостережень, які проводить
держстат та інші органи державного управління. Одним з таких
найвпливовіших показників є індекс споживчих цін (ІСЦ).
Індекс споживчих цін (ІСЦ) - це показник який характеризує динаміку
загального рівня цін на товари та послуги, які придбає населення для
невиробничого споживання.
Важливість даного показника обумовлюється тим, що він є основним
індекатором інфляційних процесів в Україні та характеризує динаміку цін на
споживчому ринку.
Розрахунок ІСЦ здійснює Державний комітет статистики України.
Методика визначення даного показника регламентована методологічними
положеннями щодо організації статистичного спостереження за змінами
цін(тарифів) на споживчі товари(послуги) і розрахунків індексів споживчих
цін, які визначені наказом Державної служби статистики України від
01.07.2013 ғ 190. Останні зміни до даного положення були внесені у
2014 році.
Порядок побудови ІСЦ складається з наступних етапів:
1) формування споживчого набору товарів (послуг)-представників,
частка яких в загальних споживчих грошових витратах населення становить
не менше 0,1%;
2) відбір продуктів;
3) відбір територій;
4) визначення кількості котирувань за товарами (послугами)представниками;
5) розподіл кількості котирувань за товарами-представниками між
підприємствами торгівлі та ринками;
6) відбір підприємств торгівлі, сфери послуг та ринків – здійснюється на
територіальному рівні для кожного міського поселення, де проводиться
реєстрація цін;
7) визначення документів первинного обліку та порядку збору
інформації щодо цін (тарифів);
8) формування вагової структури (вагових коефіцієнтів) – здійснюється
на основі даних щодо споживчих грошових витрат усього населення;
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9) розрахунки середніх цін (тарифів) та індивідуальних індексів цін
(тарифів) на товари (послуги)-представники на регіональному рівні. Середні
ціни розраховуються як середні геометричні прості або середні арифметичні
зважені;
10)
розрахунки індексів споживчих цін на державному рівні [2].
Динаміка ІСЦ представлена на рис.1. [3].
Проаналізувавши динаміку змін ІСЦ 2007 - 2013 рр., варто зазначити,
що найвищим рівнем ІСЦ був 2008 рік, після якого зазначений показник до
2012 року знижувався. Лише у 2013 році тенденція падіння змінила свій
напрямок і підвищився на декілька позицій.
Швидке падіння загального рівня цін на товари та послуги характеризує
безповоротні процеси в економіці, які змінюють рівень та структуру
соціально-економічного розвитку.

130

ІСЦ, %

120
110

100
90
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Рис.1. Динаміка ІСЦ по Україні за 2007 - 2013 рр. (грудень до грудня
попереднього року)
Тому ІСЦ є офіційним статистичним показником у державному
управлінні, який використовується для вимірювання різних економічний
явищ [4]:
рівня інфляції;
індексації соціальних виплат, тарифів, платежів за банківськими
зобов'язаннями;
прийняття економічних рішень, особливо у сфері грошовокредитної політики;
розрахунку паритетів купівельної спроможності, а також для
порівняння реального рівня споживання в різних країнах.
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Основною інформаційною базою про фінансовий стан суб'єктів
господарювання, підставою для аналізу та оцінки його фінансовоекономічної діяльності є фінансова звітність. Згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» (П(С)БО 1) фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період. Вона складається за даними
поточного (синтетичного та аналітичного) обліку. Форми фінансової
звітності встановлюються Міністерством фінансів і Державним комітетом
статистики України. Склад і форми звітності залежать від галузевої
приналежності та особливостей діяльності підприємства [2].
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в України» та п. 4. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» метою складання фінансової звітності є надання
користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої
інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів
підприємства. Інформаційні потреби основних користувачів фінансової
звітності зображено у таблиці 1[1].
Таблиця 1
Інформаційні потреби основних користувачів фінансової звітності
Користувачі
інформації
Інвестори,
власники

Інформаційні потреби
Придбання, продаж та володіння цінними паперами; участь у
капіталі підприємства; оцінка якості управління; визначення суми
дивідендів, що підлягають розподілу.
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Керівництво
підприємства
Банки,
постачальники та
інші кредитори
Замовники
Працівники
підприємства
Органи
державного
управління

Регулювання діяльності підприємства
Забезпечення зобов‘язань підприємства; оцінка здатності
підприємства своєчасно виконувати свої зобов‘язання.
Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої
зобов‘язання.
Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої
зобов‘язання; забезпечення зобов‘язань підприємства перед
працівниками.
Формування макроекономічних показників

З таблиці видно широке коло інформаційних потреб користувачів
фінансової звітності, як постачальників, замовників та кредиторів, так і
власників, керівництва та працівників, а також органів державного
управління.
Основною метою користувачів фінансової звітності є отримання
достовірної інформації про стан справ на підприємстві та на цій основі мати
можливість прийняти правильне економічно доцільне рішення по
відношенню до підприємства.
Фінансова звітність слугує достовірному і повному відображенню
інформації про процеси (операції, події), які можуть впливати на прийняття
управлінських рішень. Крім того, завдяки показникам цієї звітності можна
дати обґрунтовану оцінку минулим, поточним і майбутнім господарським
подіям.
Методологічним і практичним проблемам формування фінансової
звітності присвячені праці таких вітчизняних вчених як Ф.Ф. Бутинець,
Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, В.М. Добровський та багатьох інших.
Наукові підходи до формування фінансової звітності, обґрунтування
сутності і взаємозв‘язку елементів фінансової звітності, принципи її
формування висвітлено в працях зарубіжних вчених: Л.А. Бернстайна,
М.Ф. Ван Бреда, М.І. Кутера, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова, Е.С. Хендріксена та
інших.
Фінансова звітність як компонент інформаційного забезпечення
управління підприємством гармонійно поєднується з такими основними
функціями менеджменту, як планування, організація, мотивація, контроль.
У процесі планування дані фінансової звітності використовуються для
обґрунтування цілей і напрямів роботи, формування базових та моделювання
планових показників фінансово-господарської діяльності підприємства.
Фінансова
звітність
є
засобом
стимулювання
управління
підприємством. З її допомогою здійснюють моніторинг, контроль, аналіз й
оцінку досягнутих підприємством результатів та при необхідності
визначення коригувальних дій.
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Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів
щодо:
придбання, продажу та володіння цінними паперами;
участі в капіталі підприємства;
оцінки якості управління;
оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої
зобов‘язання;
забезпеченості зобов‘язань підприємства;
визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
регулювання діяльності підприємства.
Склад фінансової звітності визначається національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку [3].
Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на
певну дату його активи, зобов‘язання і власний капітал.
Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і фінансові
результати діяльності підприємства.
Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і
видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному
періоді.
Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі
власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Примітки до фінансових звітів – сукупність показників і пояснень, яка
забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також
інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями
(стандартами).
Інформація за сегментами – розкриває і деталізує інформацію за
звітними сегментами.
Для суб‘єктів малого підприємництва встановлена скорочена за
показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові
результати.
Отже, фінансова звітність розглядається як інструмент для об‘єктивної
та достовірної оцінки стану, результатів діяльності та руху грошових коштів
підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Питання обліку основних засобів бюджетних установ та особливості
його ведення є досить актуальними на сучасному етапі господарювання, адже
саме вони забезпечують високоякісне та своєчасне надання бюджетною
установою послуг соціально-культурного, наукового та іншого характеру.
Порядок обліку основних засобів у бюджетних організаціях визначений
низкою нормативно-правових законодавчих документів, у яких дуже часто
відстежуються зміни та доповнення, тому дане питання вимагає особливої
уваги і детального вивчення у зв‘язку з постійними змінами в законодавчій
базі [2-5].
Питання обліку основних засобів бюджетних установ досліджували такі
вітчизняні
вчені,
як
Атамас П. Й.,
Василик О. Д.,
Джога Р. Т.,
Дем‘янишин В. Г., Матвеєва В. О., Свірко С. В., Фаріон І. Д., Глєбова Н. В.,
Доценко Н. С., Савченко А. Ю. та ін. Нарешті, з набуттям чинності
національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 121 «Основні
засоби» питання обліку ОЗ потребують подальшого дослідження
Основні засоби – це матеріальні активи, які утримуються для
використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів,
виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або
задоволення потреб суб‘єкта державного сектору або здавання в оренду
іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року [3].
Організація обліку основних засобів в бюджетних установах повинна
передбачати вирішення низки завдань[1]:
систематизація облікових даних щодо основних засобів на рахунках
бухгалтерського обліку;
підвищення оперативності внутрішньо - господарського контролю;
ідентифікація кожного об‘єкта основних засобів для впорядкування й
узагальнення облікових даних;
організація пооб‘єктного обліку основних засобів в структурних
підрозділах.
Первісне формування складу основних засобів бюджетних установ
здійснює держава за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Надалі для забезпечення ефективної господарської діяльності установ та
якісного надання послуг їх склад постійно поповнюється та оновлюється
через придбання, капітальне будівництво, отримання гуманітарної допомоги
та безкоштовне отримання [6]. При цьому найбільш складним для
починаючих бухгалтерів являється облік саме придбання основних засобів за
рахунок коштів загального чи спеціального фондів.
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Первісна вартість об‘єкта основних засобів може формуватися як за
рахунок капітальних витрат, так і за рахунок поточних витрат (витрати на
транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів тощо)
згідно з економічною класифікацією видатків бюджету.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про основні засоби визначено в Плані рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ [4].
Облік основних засобів ведуть на рахунку 10 «Основні засоби». Цей
рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність та рух
власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об‘єктів, які
зараховані до складу основних засобів.
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за
такими группами [2]:
земельні ділянки;
капітальні витрати на поліпшення земель;
будинки, споруди та передавальні пристрої;
машини та обладнання;
транспортні засоби;
інструменти, прилади, інвентар;
тварини та багаторічні насадження;
інші основні засоби.
За дебетом рахунку 10 «Основні засоби» відображають: надходження
(придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс
установи, які обліковують за первісною вартістю; суму витрат, яка пов‘язана
з додатковим укомплектуванням необоротних активів (модернізація,
добудова, дообладнання, реконструкція тощо); суму дооцінки вартості
об‘єкта основних засобів, за кредитом – вибуття основних засобів внаслідок
продажу, безоплатного передавання або невідповідності критеріям визнання
активом, а також у разі часткової ліквідації об‘єкта основних засобів, суму
уцінки основних засобів [6].
У бюджетних установах при надходженні основних засобів
відображається створення (збільшення) фонду в необоротних активах, облік
якого ведеться на субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах за їх
видами». На вартість основних засобів, що надійшли, одночасно робиться
запис за дебетом субрахунків рахунка 80 «Видатки із загального фонду» чи
81 «Видатки спеціального фонду» (у випадку придбання за рахунок коштів
спеціального фонду) та кредитом субрахунку 401 «Фонд у необоротних
активах за їх видами», на якому відображається тільки первісна вартість
основних засобів. Списання сум копійок з придбаних основних засобів
відображається кореспонденцією: дебет субрахунків рахунка 80 «Видатки із
загального фонду» чи 81 «Видатки спеціального фонду» і кредит субрахунку
675 «Розрахунки з іншими кредиторами» [1].
За місцем зберігання всі основні засоби перебувають на відповідальному
зберіганні у матеріально відповідальних осіб, які призначаються наказом
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керівника суб‘єкта державного сектору. З посадовими особами, які
відповідають за збереження основних засобів, укладається письмовий
договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність [2].
Кожному об‘єкту основного засобу присвоюється інвентарний номер. У
бухгалтерській службі суб'єкта державного сектору облік основних засобів
ведеться в інвентарних картках, які відкриваються на кожний інвентарний
об'єкт (предмет). Однорідні активи можуть обліковуються на картках
групового обліку.
Таким чином, завдяки чіткій та методично правильній організації обліку
реалізується контрольна функція щодо збереження основних засобів та
ефективного використання кожного об‘єкту, правильності документального
оформлення їх руху, своєчасності відображення в обліку амортизації,
визначення витрат на їх утримання та ремонт.
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СТАТИСТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
В ринкових умовах першочергового значення набуває питання
постійного оперативного спостереження та контроль якості товару, праці,
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життя. Саме тому важливого значення набуває розв`язання питань,
пов`язаних зі створенням системи моніторингу, яка здатна забезпечити
відстеження та знешкодження розвитку негативних тенденцій в системі
управління.
Вагомий внесок у обґрунтування питань, які стосуються вивчення
процесу моніторингу, залежно від різних галузей дослідження, здійснили
зарубіжні вчені: Д. Берроуз, Д.М. Матрос, В.А. Ковда, С.М. Богомолов, а
також вітчизняні – В.К. Галіцин, М.В. Пугачова.
Системи моніторингу в якості найважливішої складової управління
економічними об'єктами недостатньо висвітлена у науковій літературі.
Можна виділити лише окремі праці В. Галіцина, А.М. Єріної, В.Швеця,
Н. Цехмістрової та С.Є.Шитова, в яких розглядаються лише деякі питання
організації моніторингу, зокрема виокремлюються проблеми побудови і
застосування моніторингу в економічних системах.
В. Галіцин розглядає визначення, призначення і критерії оцінювання
систем моніторингу, алгоритми і технології, використовувані в них, а також
математичні методи і моделі, за допомогою яких функціонує моніторингова
система [1, с.9-11].
В статистиці поняття «моніторинг» вживається дещо в іншому аспекті,
ніж в управлінні, оскільки розглядається статистикою як окремий вид
статистичного спостереження.
Доступність об‘єктивної та актуальної інформації щодо стану
державного сектору економіки для потреб державного управління чи
зовнішніх користувачів ставить у практичну площину завдання
статистичного моніторингу багатьох економічних процесів та явищ.
Статистичний моніторинг – це процес постійного попередження,
контролю, аналізу, оцінки, та прогнозування найважливіших статистичних
показників в предметній галузі на основі формування безперервного потоку
статистичної інформації [2, с.56].
Спостереження є невід`ємним і початковим етапом моніторингу проте
його завдання є дещо ширшими, ніж просте спостереження, оскільки у
процесі моніторингу на основі даних спостережень повинні здійснюватись
операції відображені на рис. 1.
Кінцевою метою статистичного моніторингу є отримання інформації про
розвиток того чи іншого явища чи процесу з метою прийняття управлінських
рішень.
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Формування інформаційного забезпечення статистичного моніторингу
Теоретичне визначення
сутності об‘єкту
статистичного моніторингу.

Вивчення
взаємозв‘язків
макроекономічних
показників і процесів.

Визначення змісту,
структури та наявних
джерел
інформації взаємопов‘язаних
економічних явищ та
процеси.

Відбір показників (індикаторів)
Відбір та групування
індикаторів. Перевірка їх на
відповідність наявному
інформаційному
забезпеченню.

Зменшення переліку
досліджуваних
індикаторів у разі
відсутності
статистичної інформації
для їх вивчення, або
заміна їх рівноцінними.

Формування бази
статистичної інформації за
визначений період і
розрахунок значень
індикаторів за вказані
інтервали.

Оцінка наявного стану досліджуваного об‘єкту

Багатомірний аналіз статистичних даних. Аналіз тенденцій розвитку досліджуваних
показників. Визначення інтервальної оцінки.

Коротко та середньострокове прогнозування коефіцієнту циклічності

Візуалізація та інтерпретація одержаних результатів. Підготовка узагальнюючих
висновків та рекомендацій щодо стратегій управління боргом.

Рис. 1. Процес статистичного моніторингу
В процесі управління моніторинг є одним із найважливіших атрибутів
пов`язаний із дослідженням наукових проблем, спостереженням за
ситуацією, що швидко змінюється. Цілеспрямованість проведення
моніторингу передбачає вивчення сприятливих і негативних чинників, що
впливають на управлінський процес [4, с.1-7].
За допомогою моніторингу відбувається документальне накопичення
інформації про результати діяльності в галузі, регіоні, підприємстві, що
дозволяє у будь-який момент провести експрес-оцінку управлінському
процесу. Відстежування процесу діяльності суб‘єктів управління моніторинг
здійснює на регулярній основі, що сприяє своєчасному коригуванню системи
управління.
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Моніторингова оцінка процесу управління виступає як фіксований зріз
ситуації з висновками і рекомендаціями. Для цього необхідний мінімальний
набір показників індикаторів. За допомогою моніторингу суб‘єкт управління
може заповнювати потреби в звітності, в декількох аспектах і задовольняти
потреби багатьох користувачів.
Існує цілий ряд різних підходів до проведення моніторингу і оцінки.
Вибір стратегії і методик моніторингу визначається особливостями процесу і
видами діяльності, а характер і зміст оцінки – її метою. Масштабні
експериментальні оцінки, проведені в декількох місцях, можуть показати, які
процеси ефективніші, але не можуть обґрунтувати як поліпшити систему
управління.
Відповідно до ієрархічних рівнів державного управління, найбільш
поширеними є три види статистичного моніторингу на:
- макрорівні;
- мезорівні;
- мікрорівні.
Цикл обробки інформації в системі моніторингу характеризується
блоками, наведеними на рис. 2.
Визначення характеру
об‘єкту спостереження
та основних ознак

Спостереження.
Отримання
первинних даних та
їх перетворення

Відновлення
пошкоджених даних
чи їх інтерполяції

Передача інформації
для користувачів

Обробка та аналіз
інформації

Групування даних за
критеріями

Рис. 2. Цикл обробки інформації в системі моніторингу
Під циклом обробки інформації в системі моніторингу слід розуміти
послідовність дій щодо збору, групування, обробки, аналізу та передачі
інформації про об'єкт моніторингу [3, с.3].
Отже, моніторинг – це бізнес-розвідка, що передбачає економічне
спостереження за об‘єктом дослідження з метою збору необхідної
інформації, її аналізу та отримання достовірної оцінки, яка має практичну
цінність та рекомендаційний характер стосовно розв‘язання поставленої
проблеми, відповідність встановленим рекомендованим параметрам та
короткостроковий прогноз для забезпечення стратегічних напрямків
економічного та соціального розвитку підприємств.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З ІНШИМИ
НАУКАМИ
Історія розвитку бухгалтерського обліку показує, що він являє собою
самостійну галузь наукових знань, яка має певні системоутворюючі ознаки і
є частиною системи економічних наук. Бухгалтерський облік представляє
собою самостійну галузь науково-практичної діяльності, яка має певні
системоутворюючі ознаки і є частиною системи економічних наук. Однак з
приводу наукового наповнення бухгалтерського обліку до цих пір ведуться
суперечки. Деякі економісти не визнають бухгалтерський облік як науку в
повному розумінні цього поняття. Таким чином, об‘єктивною проблемою,
яка вимагає вирішення, є дослідження бухгалтерського обліку як науки і
практичної діяльності.
Ґрунтовні дослідження щодо історії розвитку обліку, як науки та
практики, проведені провідними вітчизняними вченими, а саме: Ф. Ф.
Бутинцем, М. Я. Остап‘юк, М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків, Т. О. Пасько, М.В.
Кужельний , В. Г. Швець та іншими.
Наука — це динамічна система знань, які розкривають нові явища в
суспільстві і природі з метою використання їх у практичній діяльності людей.
М. Кужельний та В. Швець дотримуються єдиної думки, вважаючи
облік і наукою, і практичною діяльністю. На думку М. Кужельного,
бухгалтерський облік виступає не просто як один з видів людської
діяльності, але і як важлива функція управління, як засіб для вирішення
завдань економічного і соціального розвитку, як наука. При цьому В. Швець
зазначає, що облік є самостійною прикладною економічною наукою, має
свою власну історію, предмет, об‘єкти, методологію і виконує важливу
зовнішню функцію – практичну [3, с.525].
Бухгалтерський облік є самостійною прикладною економічною наукою і
певною галуззю практичної суспільної діяльності.
Вища атестаційна комісія (ВАК) України у класифікації економічних
наук визнала як самостійну науку 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит» [1]. Це зумовлено тим, що бухгалтерський облік накопичує, групує і
систематизує факти господарської діяльності, є досконалою інформаційною
базою управління підприємством. Застосування методичних прийомів
аналізу та аудиту дає змогу за даними бухгалтерського обліку розкрити
243

причинно-наслідкові результати господарської діяльності, активізувати та
прогнозувати цю діяльність [2, с.252-254].
Бухгалтерський облік як наука і практична діяльність тісно пов‘язаний з
цілою сукупністю фундаментальних і прикладних дисциплін.
Взаємозв‘язок бухгалтерського обліку як науки і практики з іншими
науками зображено на рис.1.
Філософія
Економічні науки

Математичні науки
Бухгалтерський облік
Контрольноаналітичні науки

Юридичні науки
Соціальна та економічна психологія

Рис. 1. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку з іншими науками
Теорія обліку передусім спирається на філософію, яка вивчає найбільш
загальні закони розвитку суспільства і пізнання. Ці закони визначають
розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку, для яких важливе
значення мають такі розділи філософії, як онтологія та гносеологія.
Бухгалтерський облік спирається на широку законодавчу базу, яка
регулює діяльність підприємства. Правова регламентація розглядається не
тільки як метод, а і як принцип управління. Тому юридичні науки, правові
дисципліни формують правове поле бухгалтерського обліку підприємств,
організацій і установ [4, с.46-52].
Бухгалтерський облік пов‘язаний з економічною теорією і прикладними
економіками, які вивчають різні фази відтворення: виробництво — обмін —
розподіл — споживання та такі економічні категорії, як виробничі ресурси,
ціна, гроші, товар, прибуток. Разом з тим, економічна теорія є
методологічною базою інших економічних наук, зокрема мікро- та
макроекономіки, економічної статистики, фінансів, менеджменту і
маркетингу [2, c.252-254].
Бухгалтерський облік як функція управління тісно пов‘язаний із
плануванням, аналізом, контролем регулюванням.
Планування і прогнозування використовують облікову інформацію для
складання планів і прогнозів і контролю їх виконання, таким чином, між
обліком і плануванням мають місце прямі та зворотні зв‘язки.
Аналіз є проміжним етапом процесу управління між збором інформації і
прийняттям рішень щодо оперативного регулювання виробництва і
планування господарської діяльності економічних суб‘єктів. Аналіз вимагає
знання методів та прийомів, що дає можливість розкрити внутрішню природу
об‘єкта, його взаємозв‘язки і напрями розвитку.
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Контроль дає змогу здійснювати важливу функцію обліку щодо
контролю господарської діяльності та майна підприємства, дотримання
чинного законодавства та умов укладених угод, доцільності та ефективності
господарської діяльності. Контроль може здійснюватися через ревізію й
аудит, судово-бухгалтерську експертизу.
Регулювання виступає важливим елементом постановки цілей,
визначення шляхів їх досягнення і вибору оптимальних варіантів вирішення
та найкращої альтернативи. Багатовекторний підхід до бізнесу визначає
основні важелі регулювання: економічні, правові, податкові тощо [5, c.114].
Математика в сучасних умовах автоматизації обліково-аналітичних
робіт відіграє важливу роль в алгоритмізації облікового процесу,
моделюванні господарських процесів, розробці й використанні економікоматематичних методів аналізу. Теорія ймовірностей і математична
статистика дають змогу виміряти ступінь відповідності облікових даних
реальному стану речей, оцінити ймовірність помилок, що виникають при
реєстрації фактів, використати науково обґрунтовані статистичні методи
зведення та групування, вибіркових обстежень.
Соціологія, психологія та етика — це блок дисциплін, які дають
можливість формувати суспільний імідж та авторитет професії бухгалтера,
забезпечувати узгодженість його особистої поведінки та міри
відповідальності, об‘єктивно властивої представникам цієї професії.
Етичні норми встановлюють моральні критерії, якими повинен
керуватися і яких зобов‘язаний дотримуватися кожен бухгалтер під час
здійснення своєї професійної діяльності [3, c.525].
Отже, розвиток будь-якої науки базується на напрацюваннях
попередників. Суспільна наука, якою є й бухгалтерський облік, не має
географічних меж, не повинна та не може розвиватись в замкнутому
середовищі. Варто зауважити, що розвиток бухгалтерського обліку не можна
розглядати незалежно від поступу інших наук - економіки, аналізу,
контролю, математики, статистики, права та ін., бо найменший прогрес будь
– якої із них, несе за собою ланцюг змін в обліку.
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В сучасних умовах глобалізації ринків збуту та поширення
зовнішньоекономічних зв‘язків зростає необхідність забезпечення єдиних
підходів до визначення і обліку дебіторської заборгованості суб‘єктів
господарювання різних країн. Тому вивчення зарубіжного досвіду з цього
питання має неабияке значення.
Західні економісти під дебіторською заборгованістю розуміють
заборгованість покупців чи інших контрагентів бізнесу у результаті
отримання ними товарів, робіт, послуг на умовах відстрочки платежів. Таке
трактування визначає характер їх обліку.
МСБО прямо не визначають методи визнання, класифікацію та оцінку
дебіторської заборгованості, а тільки дають загальні рекомендації по
розкриттю відповідної інформації у фінансових звітах. Так, МСБО
1 «Подання фінансових звітів» рекомендує виділяти у Балансі торговельну та
іншу дебіторську заборгованість [1].
Торговельна (операційна) дебіторська заборгованість виникає в процесі
звичайної операційної діяльності компанії за умови продажу товарів чи
надання послуг в кредит. Такий кредит називають комерційним кредитом. На
відміну від попередньої оплати, ця форма є поширеною у міжнародній
практиці. Відповідно до умов договору, клієнт сплачує заборгованість через
15, 30, 45 або 60 і більше днів, що сприяє розвитку торгівлі.
Особлива (неопераційна) дебіторська заборгованість виникає від
операцій, не пов'язаних з операційною діяльністю підприємства. До неї
відносяться позики та аванси, видані працівникам або філіям компанії,
депозити для покриття потенційних збитків, депозити, як гарантія платежу,
дивіденди і відсотки до отримання тощо [2, с.193].
В зарубіжних країнах, особливо в Європі, приділяється значна увага
розкриттю в фінансовій звітності дебіторської заборгованості. Рішення про
порядок розміщення різних видів дебіторської заборгованості в балансі та
ступінь деталізації цих статей приймає сама компанія, тому в різних країнах
склад та структура дебіторської заборгованості в балансі будуть різні.
Звичайно дебіторська заборгованість в балансі зарубіжної компанії,
зокрема в країнах англо-американської системи обліку, представляється, а
отже і класифікується, за наступними групами:
1) рахунки до отримання - вид дебіторської заборгованості, який виникає
при продажу товарів по «відкритому рахунку», без письмового зобов'язанні
покупця оплатити рахунок, тобто така заборгованість, яка існує в результаті
надання короткострокового кредиту продавцем покупцю. За нормальних умов
кошти по рахунку повинні бути отримані протягом 30-60 днів;
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2) векселі до отримання;
3) дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією.
Крім дебіторської заборгованості покупців в балансі відображається
інша заборгованість. Так, в естонському балансі відображається також:
1) дебіторська заборгованість дочірніх та материнських підприємств;
2) дебіторська заборгованість пов'язаних підприємств;
3) розрахунки з акціонерами;
4) інша короткострокова дебіторська заборгованість [3].
У Примітках до фінансової звітності в зарубіжних країнах може
розкриватися інформація щодо дебіторської заборгованості: перелік дебіторів
і сума довгострокової заборгованості; перелік дебіторів і сума дебіторської
заборгованості пов‘язаних сторін, з виділенням внутрішньо групового сальдо
дебіторської заборгованості; склад і сума статті Балансу «Інша дебіторська
заборгованість»; метод визначення величини резерву сумнівних боргів; сума
поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги в розрізі
її класифікації за строками непогашення [3].
Порядок розташування різних груп дебіторської заборгованості у
балансі і ступінь деталізації цих статей , у країнах де не затверджуються
типові форми звітності, підприємство визначає самостійно в залежності від
кількісних і якісними її характеристик.
Виходячи із завдань управління дебіторською заборгованістю, що
зводяться до визначення: умов надання кредиту; гарантій, під які надається
кредит (рахунок до оплати, вексель); надійності покупця; визначення суми
кредиту; та політики «збору» дебіторської заборгованості, виникає три
бухгалтерских проблеми відносно «рахунків до отримання»:
1) проблема визнання дебіторської заборгованості по рахунках;
2) проблема оцінка рахунків до отримання;
3) проблем «ліквідації» (збору) дебіторської заборгованості по рахунках.
Проблема визнання дебіторської заборгованості за кордоном пов'язана із
застосуванням гнучкої системи численних знижок. Знижки, що надаються
покупцю, поділяються на дві великі групи:
1) торгові знижки - це відсоткові знижки від базової ціни;
2) знижки за оплату в строк - це знижки залежно від строку оплати.
Саме останній вид знижок за оплату в строк і створює проблеми
визнання дебіторської заборгованості. В зарубіжній практиці (переважно,
системи ЗПБО США) існують два методи відображення таких знижок в
бухгалтерському обліку – валовий та чистий [4, с.149].
В Італії дозволено щорічно відносити на резерв сумнівних боргів 0,5 %
загального обсягу дебіторської заборгованості, а коли обсяг резерву дорівнює
5 %, подальше його збільшення забороняється [4, с.150].
В Естонії списання суми сумнівного боргу на витрати здійснюється
незалежно від того, застосовані до неї заходи по стягненню чи ні.
Компанії більшості країн англо -американської системи, крім резерву по
сумнівних боргах, можуть створювати інші види резервів, зокрема, резерв на
покриття повернень товарів та знижок.
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Безнадійна заборгованість може бути попереджена ефективною
політикою управління нею та отримання векселя від покупця. Також, дієвим
механізмом при управлінні дебіторською заборгованістю є безвідзивний
акредитив, що часто використовується в США та Європі.
Для забезпечення належного контролю за погашенням дебіторської
заборгованості ведуться окремі рахунки для кожного покупця товарів або
послуг у кредит, а також застосовуються спеціальні журнали:
• журнал обліку продажу з відстрочкою платежу;
• журнал обліку придбань з відстрочкою платежу;
• журнал обліку грошових надходжень;
• журнал обліку грошових виплат.
Несподіваним є те, що у зарубіжних країнах спеціальні журнали не
стандартизовані, вони пристосовуються для задоволення потреб кожного
конкретного підприємства. Деякі компанії замість журналів обліку грошових
виплат і надходжень для контролю за грошовими операціями
використовують систему ордерів, яка більше пристосована до
комп'ютеризації обліку, ніж журнальна система.
Таким чином, узагальнення проведеного дослідження дозволяє зробити
висновок про те, що впровадження міжнародних стандартів обліку у
вітчизняну практику, в перше чергу, вимагає узгодженість між вітчизняними
та зарубіжними системами обліку на основі уточнення на законодавчому
рівні економічної сутності окремих складових господарських засобів
підприємств та джерел їх формування, статей балансу, методів оцінки,
порядку відображення на рахунках.
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ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Операційна діяльність є основною діяльністю будь-якого підприємства.
Фінансові результати, отримані в результаті такої діяльності за умови
ефективної її організації займають найбільшу частку в загальному обсязі
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прибутку. Правильне відображення доходів і витрат, що формують фінансові
результати від операційної діяльності, значно впливають на суму податку на
прибуток і отримання кінцевого результату, що обумовлює актуальність теми
дослідження.
Дослідженням основних аспектів обліку фінансових результатів від
операційної діяльності займались вітчизняні вчені серед них, зокрема, варто
відзначити: Бутинця Ф.Ф., Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г.,
Моссаковського В.Б., Огійчука М.Ф., Саблука П.Т., Савчука В.К., Собка В.В.
та ін. Однак єдиної точки зору щодо визначення ролі фінансового
планування на підприємстві немає.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів обліку
фінансових результатів від операційної діяльності.
Фінансовий результат ‒ це приріст (чи зменшення) вартості власного
капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької
діяльності за звітний період.
Фінансовий результат діяльності підприємства складається з:
- фінансових результатів від основної діяльності:
- фінансових результатів від фінансових операцій;
- фінансових результатів від іншої звичайної діяльності;
- фінансових результатів від надзвичайних подій [1, с. 233].
Бухгалтерський підхід до поняття «операційна діяльність підприємства»
сформульовано у Національному положенні стандарті бухгалтерського
обліку – НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», в якому воно
визначено наступним чином: «Операційна діяльність – основна діяльність
підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або
фінансовою діяльністю». Там же наведено визначення поняття основна
діяльність підприємства, яке не є найважливішою характеристикою його
операційної діяльності: «Основна діяльність – операції, що пов‘язані із
виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є
головною метою створення підприємства і забезпечує основну частину його
доходу» [3]. Будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що
її забезпечують або виникають внаслідок її проведення, стандартами
бухгалтерського обліку відносяться до «звичайної господарської діяльності».
Обліковий процес формування фінансових результатів операційної
діяльності є досить складним.
Розмір прибутку або збитку операційної (основної) діяльності
підприємства визначається на результатному субрахунку 791 "Результат
основної діяльності".
По кредиту субрахунку 791 "Результат основної діяльності"
відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації
готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності
(рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід"), а по
дебету субрахунку відображається сума в порядку закриття рахунків обліку
собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг,
адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90
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"Собівартість реалізації"', 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на
збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності") [2].
Аналітичний облік фінансових результатів від операційної діяльності
ведеться за видами результатів та іншими напрямками, визначеними
підприємством та зазначеними в наказі про облікову політику.
Первинними документами обліку фінансових результатів від
операційної діяльності є розрахунок (довідка) бухгалтерії.
Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе
фінансові результати від основної діяльності (як правило, результати від
реалізації), а також прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності. Для
отримання показника прибутку або збитку від операційної діяльності планом
рахунків передбачена субрахунок 791‖Результат основної діяльності‖. У
кінці звітного періоду рахунки70,,71,90,92,93,94 списуються на субрахунок
791 ―Результат основної діяльності‖, за даними якого визначається прибуток
(збиток) операційної діяльності. Для відображення виручки від реалізації,
нарахованої чи одержаної підприємством у звітному періоді, використовують
рахунок 70 ―Доходи від реалізації‖. Для отримання показника чистого доходу
в дебет рахунку 70 відносяться податки, такі, як ПДВ , акцизний збір, інші
обов‘язкові податки і збори, що сплачуються з виручки від реалізації, а також
та частина доходу, яка належить іншим підприємствам (за договорами
комісії, спільної діяльності та ін.) [2].
Для обчислення фінансового результату операційної діяльності
підприємства валовий прибуток зменшується: на адміністративні витрати –
загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням
підприємства; витрати на збут – це витрати, пов'язані з реалізацією продукції,
товарів: витрати на пакувальні матеріали та ремонт тари; оплата праці та
комісійні продавцям, торговим агентам, робітникам відділу збуту та складів,
водіям тощо; витрати на рекламу та дослідження ринку; інші витрати,
пов'язані зі збутом (відрядження, транспортування продукції підприємства
покупцям, страхування доставки тощо); інші операційні витрати включають:
собівартість реалізованих виробничих запасів; витрати на формування
резерву для покриття сумнівних (безнадійних) боргів дебіторів (боржників)
підприємства; втрати від знецінення запасів; інші витрати, що виникають у
процесі операційної діяльності підприємства, крім тих, які входять до
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) [4, с. 50].
Таким чином, облік фінансових результатів від операційної діяльності
ведеться за видами результатів та іншими напрямками, визначеними
підприємством та зазначеними в наказі про облікову політику. Фінансовий
результат від операційної діяльності включає в себе фінансові результати від
основної діяльності (як правило, результати від реалізації), а також прибуток
(збиток) від іншої операційної діяльності.
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КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Діяльність, пов‘язана із забезпеченням динамічного соціальноекономічного розвитку суспільства, потребує постійного вдосконалення
управління цими процесами. Важливою функцією управління фінансами є
фінансовий контроль, який, з одного боку, є методом фінансового механізму,
а з іншого – організаційною формою управління фінансами. Зважаючи на це,
державний фінансовий контроль перебуває у процесі постійного розвитку та
вдосконалення, а його зміст і спрямованість змінюються залежно від рівня
розвитку суспільства, а також завдань, які це суспільство ставить перед
собою.
Дослідженням проблем здійснення державного фінансового контролю в
Україні займались такі вітчизняні вчені такі як: М.І. Баканов, Н.С. Барабаш,
І.А. Василик, Л.П. Воронова, Г.В. Дмитренко, І.М. Іванова, Є.В. Калюга,
М.П. Кучерявенко, Є. Мних та інших. Проте дане питання не є достатньо
вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є визначення основних проблем здійснення
державного фінансового контролю в Україні .
Державний фінансовий контроль - одна з найважливіших функцій
державного управління. У широкому розумінні державний фінансовий
контроль - це встановлена законодавством діяльність органів державної
влади і управління всіх рівнів з виявлення та попередження:
помилок і зловживань в управлінні державними грошовими та іншими
матеріальними ресурсами, а також контроль за використанням у
господарській діяльності об'єктів державної власності;
порушення
фінансово-господарського,
зокрема
бюджетного,
законодавства;
недоліків організації системи управління фінансово-господарською
діяльністю державних органів, підприємств та організацій [3, с. 442].
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Зокрема, на сьогодні система державного фінансового контролю в
Україні не може забезпечити на високому рівні фінансово-бюджетної
дисципліни в державі в цілому та на її регіональних рівнях. Це зумовлено
існуванням значної кількості проблем, які призводять до зростання обсягів
фінансових порушень.
Серед основних проблем державного фінансового контролю варто
виділити такі:
відсутність єдиного погляду щодо визначення поняття фінансового
контролю;
недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності суб‘єктів
контролю, що спричиняє недосконалість їх координації;
відсутність єдиної інформаційної та методологічної бази контролю, що
ускладнює досягнення його загальної мети;
недосконалість організаційної структури контролю;
недотримання принципу гласності контролю [2, с. 78].
Крім того, у нашій державі відсутній моніторинг у системі державних
органів, постійна оцінка якості функціонування системи фінансового
контролю; має місце недостатньо швидке реагування правоохоронних
органів у випадках фінансових порушень, відсутня належна відповідальність
посадових осіб за порушення законів, норм, правил та відповідне
відшкодування втрачених ресурсів; спостерігається дублювання окремих
функцій державними контролюючими органами, відсутність жорсткої
адміністративної відповідальності за бюджетні правопорушення та
невідшкодування спричинених збитків, неможливість притягнути винних
осіб до кримінальної відповідальності або тільки в окремих випадках та
інші.
Проте, основною проблемою здійснення фінансового контролю є
наявність великої кількості нормативно-правових актів, регулюючих цю
діяльність, які певним чином дублюють функції державних органів,
перекладають відповідальність та містять ряд колізій, у яких по-різному
трактуються тотожні поняття, пропонуються різні класифікації форм
контролю, контрольних органів, що призводить до певної плутанини між
органами, на яких покладений обов‘язок здійснення фінансового контролю та
зростання негативної тенденції стосовно фінансових правопорушень та
економічних злочинів. Так, результати проведених в 2014 р. органами
Державної фіскальної служби України контрольних заходів офіційно
засвідчили продовження негативної практики незаконного та нецільового
використання державних ресурсів, поширення інших бюджетних
правопорушень. У ході реалізації контрольних заходів, спрямованих на
здійснення державного контролю відповідно до вимог, визначених чинним
законодавством, установлено фінансових порушень у використанні
бюджетних коштів, що призвели до втрат, загалом на 498,1 млн. грн., з яких
320,3 млн. грн. (64,3 %) – кошти державного бюджету [1].
Саме відсутність єдиного нормативного акта з послідовно
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врегульованим нормами права порядком проведення фінансового контролю
перешкоджає завершенню створення правових засад функціонування цілісної
системи фінансового контролю в Україні, ефективного функціонування та
розвитку державних фінансів, насамперед, економічної цілісності та
посилення престижу держави перед світовою спільнотою.
Виходячи з пріоритету державної політики України щодо вступу до
ЄС, одним з важливих аспектів у цьому процесі є адаптація системи
державного фінансового контролю до європейських вимог. Йдеться про
виконання Україною вимог глави 28 ―Фінансовий контроль‖ документу
―Acquis communautaire‖ та дотримання положень Лімської декларації
керівних принципів з контролю [4, с. 57].
Необхідно у контексті реформи системи державного управління, що
започаткована в Україні, взагалі змінити підходи щодо поняття ―контроль‖ і
наблизити його до європейських тлумачень. Система контролю повинна бути
спрямована на виправлення порушень та недопущення їх в подальшому.
Система фінансового контролю на місцеву рівні повинна мати постійний
характер. Побудувати ефективну систему фінансового контролю в Україні,
яка б забезпечувала стабільний стан фінансово-бюджетної дисципліни в
регіонах можливо лише при наявності ефективно функціонуючої системи
внутрішнього контролю в органах місцевої влади на всіх рівнях (області,
міста, села тощо), тобто системи муніципального фінансового контролю. З
цією метою необхідно розробити та схвалити на законодавчому рівні
оновлену сучасну модель системи фінансового контролю в Україні.
Таким чином, основними проблемами державного фінансового
контролю в Україні є: недосконале законодавство, відсутність цілісної
системи органів, що забезпечують контроль, неефективний порядок
складання звітності про контрольно-ревізійну діяльність. Однією з основних
причин несформованості цілісної системи можна виділити недосконале
законодавство. Система державного фінансового контролю України
функціонує без існування базового закону, який би встановлював основні
поняття у цій сфері, чітко розподіляв би завдання, функції та повноваження
між органами державної та місцевої влади, регламентував відносини між
суб‘єктами та об‘єктами контролю, визначав відповідальність та
незалежність відповідних уповноважених посадових осіб.
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ
На сучасному етапі розвитку економіки формування централізованих
фінансових ресурсів у вигляді доходів створюється, в основному, завдяки
податковим надходженням. Основним джерелом наповнення бюджету
України є саме непрямі податки. Вони встановлюються до цін товарів та
послуг і сплачуються за рахунок цінової надбавки. Їх розмір для окремого
платника прямо не залежить від величини його доходів. Держава
використовує непрямі податки як регулятор цін, впливаючи на
платоспроможний попит населення та на рівень споживання в суспільстві.
Стабільна та збалансована податкова система – ефективний інструмент
економічної політики держави в умовах ринкової трансформації. Побудова
раціональної податкової системи потребує розвитку теорії оподаткування,
передусім досліджень окремих форм податків, їхнього взаємозв‘язку із
розвитком економічного і політичного життя.
Актуальність даного питання виходить з того, що практично кожне
підприємство України має розрахунки з бюджетом за даними податками, а
вірне їх відображення в обліку, своєчасний контроль та аналіз є запорукою
фінансової стабільності підприємства.
Податки – це встановлені вищим органом державної законодавчої
влади обов'язкові платежі, що сплачують фізичні і юридичні особи у бюджет
у розмірах і в терміни, передбачені законом. Історично вони виникли з
поділом суспільства на класи з появою держави. Економічна природа
податку полягає у визначенні призначення податку, об'єкта оподаткування і
джерела сплати, а також визначення того, як впливає податок на суб'єктів
оподаткування і на все народне господарство, як одне ціле[1].
Значна роль в реалізації політики стабілізації державних фінансів
належить непрямим податкам. Якщо при економічному спаді зростає роль
непрямих податків, що дає можливість закріпити і стабілізувати базу
оподаткування, то при економічному зростанні, навпаки, прямі податки
набувають домінуючого фіскального впливу.
За економічною сутністю головними видами непрямих податків є
податок на додану вартість (ПДВ), акцизний податок і мито, що становлять
важливу частину централізованих грошових фондів і використовуються для
здійснення видатків держави.
Встановлюючи певні ставки податку на додану вартість, держава
впливає на попит споживачів, оскільки може стимулювати його в період
кризи чи сприяти зростанню попиту в період надмірного піднесення
економіки. За допомогою акцизного податку держава зменшує споживання
шкідливих для населення товарів, а також оподатковує товари розкоші,
споживачі яких спроможні сплатити ці податки. Стягуючи мито,
регулюються експортно-імпортні операції, орієнтовані на стимулювання
254

експорту і захист національних товаровиробників від конкуренції
імпортованих товарів[2].
Зміна податкових надходжень безпосередньо впливає на розмір доходів
держави, оскільки саме за рахунок основних видів податків утворюється
найбільша частка доходів бюджету України.
В Україні використовуються три види непрямих податків: акцизний збір
(специфічний акциз), податок на додану вартість (універсальний акциз) і мито.
Специфічні акцизи встановлюються на обмежений перелік товарів.
Універсальні акцизи відрізняються від специфічних тим, що мають ширшу
базу оподаткування та уніфіковані ставки.
Практика оподаткування знає три види універсальних акцизів:
1. Податок з продажу. Застосовується у сфері оптової та роздрібної
торгівлі. Об‘єктом оподаткування є реалізація товарів на завершальному
етапі. При цьому оподаткування здійснюється один раз.
2. Податок з обороту. Стягується з валового обороту руху товарів. При
цьому допускається подвійне оподаткування, оскільки у валовий оборот
входять податки, що були сплачені раніше.
3. Податок на додану вартість. Сплачується на всіх етапах руху товарів,
робіт, послуг.
Об‘єктом оподаткування є не валовий оборот, а додана вартість. При
цьому застосовуються уніфіковані ставки, що полегшують обчислення
податку і контроль за його надходженням. Обчислення і стягнення податку
на додану вартість потребує відповідного визначення об‘єкта оподаткування
- доданої вартості. Можливі два способи її обчислення: заробітна плата +
прибуток; виручка від реалізації - матеріальні витрати. Цей податок набув
значного поширення в європейських країнах[3].
Чільне місце у системі непрямого оподаткування належить акцизному
збору. Даний податок був введений в Україні у 1992 р. Його ціль - збільшити
доходи бюджету за рахунок оподаткування високорентабельних товарів, які
споживаються здебільшого населенням з рівнем доходів вище середнього[3].
В Україні виділено 4 групи підакцизних товарів: алкогольні та
тютюнові вироби, транспортні засоби, нафтопродукти.
Податок на додану вартість (ПДВ) домінує серед непрямих податків,
що надходять до бюджету. Тобто це податок, який виконує яскраво виражену
фіскальну функцію. Податок на додану вартість був і залишається одним із
основних джерел дохідної частини бюджету.
Цей податок охоплює практично усі сторони життєдіяльності не лише
суб‘єктів підприємницької діяльності, а й інших юридичних та фізичних осіб,
що здійснюють операції з продажу товарів (робіт, послуг), які підлягають
оподаткуванню. Податок на додану вартість, що включається в ціну,
розраховується виходячи з відсоткової ставки податку до ціни виробника і
суми акцизного збору, включеного у відпускну ціну[4].
Важливе місце у сфері непрямого оподаткування займає мито. Мито є
непрямим податком, що стягується з товарів, транспортних засобів, інших
предметів, які переміщуються через митний кордон країни. Це переміщення
може бути пов‘язане з увезенням або вивезенням товарів чи транспортних
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засобів. Цей податок виконує фіскальну та регулювальну функції.
Регулювальну функцію спрямовано на формування обсягів раціональної
структури імпорту та експорту, захист національного виробника, заохочення
або обмеження експорту.
Митна вартість придбаних товарів включає витрати: на їх придбання
(контрактна вартість); на транспортування, вантажно-розвантажувальні
роботи, страхування до перетину митного кордону, на сплату брокерських,
агентських, комісійних та інших видів винагород.
Непрямі податки включають у ціни товарів, що реалізуються, робіт, що
виконуються, послуг, що надаються. Отже, ці податки є ціноутворюючим
елементом і можуть суттєво впливати на загальний рівень цін[5].
Отже, провівши дане дослідження, можна стверджувати, що роль
непрямих податків у формуванні доходів Державного бюджету України є
надзвичайно великою, адже такі податки як ПДВ та акцизний збір та мито є
вагомими джерелами наповнення державного бюджету України та важливим
засобом регулювання зовнішньоекономічних відносин. Але високі ставки
податку на прибуток негативно впливають на підприємницьку та інноваційну
діяльність, інвестиційні процеси. Реальні кроки назустріч підприємництву
повинні бути зроблені насамперед за рахунок удосконалення оподаткування
прибутку підприємств. Використання зарубіжного досвіду у регулюванні
вітчизняного непрямого оподаткування сприятиме стабілізації економічного
зростання та поступовій інтеграції держави в європейську спільноту.
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ДІЯЛЬНОСТІ
Аудиторській діяльності як і будь-якій підприємницькій діяльності
властиві певні види ризиків, які залежать від виду та умов конкретного
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бізнесу. Зважаючи на те, що аудиторська діяльність – це особливий вид
діяльності, результатом якого є висновок про достовірність інформації, яка
була об‘єктом перевірки. Інформація, яку перевіряє аудитор і щодо якої
висловлює свою думку є наслідком функціонування відповідних систем
підприємства. Ефективність функціонування цих систем може бути різною і
тому робота аудитора завжди буде супроводжуватись певним ризиком.
Аудитор повинен чітко розуміти сутність та причини виникнення
аудиторського ризику, його складові.
Питання аудиторського ризику та ризиків аудиторської діяльності
досліджували такі зарубіжні та українські вчені, як: Е.А. Аренс,
Дж.К.Лоббек, М.Т. Білуха, Г.М. Давидов, Н.І. Дорош[1], Є.В. Мних,
К.О. Редько, О.А. Юрьєва, О.А. Петрик, В.С. Рудницький[5].
Метою дослідження є визначення сутності та надання характеристик
видам ризиків аудиторської діяльності.
Як економічна категорія ризик — це подія, яка може статися або ні. У
разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний
(програш, втрати), нульовий та позитивний (виграш, прибуток). Незалежний
аудит є невід'ємною частиною фінансових інститутів ринкової економіки.
Тому аудиторський ризик слід розглядати як складову частину системи
фінансово-економічних ризиків[1].
Міжнародні стандарти аудиту та більшість українських та зарубіжних
вчених виділяють три складові аудиторського ризику:
властивий ризик;
ризик контролю;
ризик невиявлення.
Властивий ризик – це всі ризики, пов‘язані з діяльністю підприємства,
тобто це всі помилки та некоректності, які можуть бути допущені внаслідок
функціонування як підприємства в цілому, так і окремих його систем. Ризик
виникнення таких помилок зумовлюється дією різноманітних факторів, як
внутрішніх, так і зовнішніх, які досить часто не пов‘язані із підприємством замовником. До цих факторів можна віднести інфляцію, конкуренцію,
безробіття та інші.
Ризик контролю – це ризик неефективності внутрішнього контролю.
Сутність цього ризику в тому, що системи бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю не завжди можуть настільки ефективно, щоб
помилки, які можуть трапитися в залишку на певному бухгалтерському
рахунку або у певній категорії операцій, були своєчасно попереджені,
викриті, виправлені персоналом підприємства. Цей ризик полягає в тому, що
помилки не вдасться виявити завчасно і вони все одно будуть допущені або
їх не буде виявлено після виникнення.
При визначенні ризику контролю слід оцінити надійність, ефективність
і дієвість систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю
підприємства.
Ризик невиявлення полягає в тому, що аудиторські процедури
підтвердження не завжди можуть виявити помилки, які існують у комплексі з
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перекрученнями в залишках бухгалтерських рахунків чи операцій. Ризик
невиявлення є результатом проведення аудиторської перевірки, виконаної
аудиторської роботи. Тобто він визначає ступінь якості та рівня діяльності
аудитора.
За ризик невиявлення аудитор несе повну відповідальність, тому він
повинен зробити все можливе і провести аудиторську перевірку так, щоб
отримати найбільш вірогідні результати. Все це можливе якщо аудитор
проведе більшу кількість аудиторських процедур, правильно обере спосіб
отримання аудиторських доказів[2].
Дуже важливим питанням для аудитора є методика визначення
величини аудиторського ризику. Як свідчить зарубіжний досвід, прийнятна
величина загального аудиторського ризику становить 1-5% (0,01-0,05) і має
загальний вигляд:
АР=ВР*РК*РН, (1)
де АР – допустимий аудиторський ризик;
ВР – внутрішньогосподарський ризик;
РК – ризик контролю;
РН – ризик невиявлення.
Внутрішньогосподарський ризик (ВР) — це ризик того, що в реєстрах
бухгалтерського обліку і відповідно у фінансовій звітності клієнта міститься
недостовірна інформація.
Ризик контролю (РК) — це ризик того, що система внутрішнього контролю клієнта не може вчасно запобігти помилкам або знайти їх у обліку і
звітності.
Безпосередньо від аудитора залежить лише ризик невиявлення (РН),
який є ризиком того, що помилки в обліку і звітності клієнта аудитор під час
перевірки не виявить. Зменшення цього ризику можливе у разі отримання
більшої кількості аудиторських доказів і ретельнішого дослідження обраних
для перевірки джерел інформації [4].
Існує також оцінювальний (інтуїтивний) метод зниження аудиторських
ризиків. Він полягає в тому, що аудитори, виходячи з власного досвіду і
знання клієнта, визначають аудиторський ризик на підставі звітності в цілому
або окремих груп операцій як високий, ймовірний і малоймовірний і
використовують цю оцінку у плануванні аудиту.
При оцінці ризику аудитор повинен в обов'язковому порядку виконувати
наступні процедури:
направляти запити керівництву і іншим посадовцям аудируемого
економічного суб'єкта;
здійснювати спостереження і обстеження;
проводити аналітичні процедури;
враховувати іншу інформацію, отриману при проведенні інших
аудиторських процедур[5].
Вибір методу оцінювання аудиторського ризику залежить від виду, до
якого віднесено ризик. Найбільш доцільним є застосування методів
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математичної статистики, а для передбачуваних ризиків - метод аналізу
чутливості, застосування якого передбачає виявлення факторів, при
реалізації яких може відбутися зниження планових показників діяльності
підприємства до критичного рівня. Кожен з методів має як свої переваги, так
і недоліки, що засвідчує їхню недосконалість та проблемність використання
на практиці. Застосування цих методів в аудиторській діяльності є
проблемним і через недостатню відпрацьованість на практиці та відсутність
персоналу певного професійного рівня. Тому доцільним є комплексне
застосування методів оцінки ризиків.
Отже, проведення аудиту зажди супроводжується певним аудиторським
ризиком, тому аудитор повинен чітко усвідомлювати суть аудиторського
ризику, його складові, механізм його визначення та максимально допустимий
рівень. Це дуже важлива проблема для аудитора, адже від її вирішення
залежить: вибір напрямів, підходів, методів і прийомів аудиторської
перевірки. При їх розгляді та оцінці аудиторові слід враховувати не лише
особливості українського законодавства, економічного розвитку країни, а й
фінансового стану підприємства, особливостей здійснення його діяльності та
досягнення ним стратегічних цілей.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
За останні роки на підприємствах України спостерігається покращення
організації обліку , що пов‘язано як з вимогами нормативно-правових актів,
так і з застосуванням передового досвіду щодо організації як фінансового,
так і управлінського обліку, запровадженням комп‘ютерної форми обліку.
Проте є деякі недоліки, про них в організації бухгалтерського обліку вказує
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Бондар М.І.: «Враховуючи, що бухгалтерський облік є єдиним офіційним
інформаційним джерелом щодо результатів господарської діяльності
підприємств, він досить слабко пов'язаний з сучасними цілями та завданнями
менеджменту» [1]. Дійсно, при організації внутрішньогосподарського обліку
та побудові внутрішньої звітності потрібно враховувати цілі підприємства
(виробничі, фінансові, інвестиційні, соціальні, маркетингові та інші), так як
здійснюється збір інформації для рішення конкретних оперативних і
стратегічних завдань.
На організацію бухгалтерського обліку впливають структури управління
підприємствами. В сучасних умовах функціонують підприємства, як в
Україні, так і в країнах з розвинутою економікою, з лінійно-функціональною,
дивізіональною, матричною та змішаною структурами управління. При
функціональній структурі здійснюється управління за центрами затрат,
центрами доходів, центрами прибутку та центрами інвестицій. Якщо для
невеликих підприємств характерним є застосування лінійно-функціональних
структур, то для великих (транснаціональні корпорації та ін.) дивізіональних структур, які включають підрозділи за регіонами, видами
продукції, групами покупців. Матрична структура є у підприємств
холдингового типу з великою чисельністю бізнес-процесів, при цьому як на
рівні компанії, так і в її підрозділах здійснюються функції управління
процесами постачання, виробництва, продажу. Відповідно до організаційних
структур управління Шигун М.М. наводить типи організаційних структур
бухгалтерської
служби
–
функціонально-секторну,
дивізіональну,
конгломератну, проектно-матричну, мережеву (для сфери торгівлі та
страхового бізнесу)[2].
Набуває розвиток на підприємствах України і управлінський облік. На
наш погляд, для прийняття менеджерами управлінських рішень більше уваги
потрібно приділяти організації управлінського обліку, як оперативного, так і
стратегічного. Організація оперативного обліку по кожному підрозділу
підприємства має дозволяти дати правильну оцінку їх діяльності. Тому
потрібна розробка системи документування для відображення як планової,
так і фактичної інформації в розрізі центрів фінансової відповідальності,
господарських процесів, сегментів і видів діяльності. Для цього вивчаються
структура управління, особливості технологічних процесів, а також усі
фактори, які впливають на організацію управлінського обліку. Збір тої чи
іншої оперативної інформації залежить від конкретних цілей підприємства
(зменшення затрат, підвищення якості продукції та ін.)[3].
Існує два основних погляди вчених щодо побудови рахунків для ведення
управлінського обліку:
1) рахунки управлінського обліку включають в загальний робочий план
рахунків підприємства;
2) здійснюється розробка окремого управлінського плану рахунків.
На наш погляд, при першому варіанті буде більш економічна організація
обліку. При побудові аналітичних рахунків доцільно передбачити окремі
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розділи для рахунків центрів інвестицій, центрів прибутку, центрів затрат та
центрів доходів. Кожний центр повинен мати певну деталізацію аналітичних
рахунків. Наприклад, центри затрат – по процесах, видах продукції (робіт,
послуг), підрозділах підприємства, звітним сегментам діяльності та ін. Для
здійснення контролю за виконанням бюджетів обов‘язково по тим
показникам, які плануються, має формуватись база фактичних даних.
Доречна організація поточного контролю за виконанням бізнес-планів, а
також за стратегічно важливими видами діяльності .
Актуальне значення має раціональна організація роботи щодо складання
фінансової звітності, форми якої передбачені у Національних положеннях
(стандартах) бухгалтерського обліку України (стандарт ғ1 і ғ2). З 1 січня
2012 року в Україні фінансова звітність і консолідована фінансова звітність
складаються за МСФЗ обов‘язково публічними акціонерними товариствами,
банками і страховими компаніями. Труднощі в організації роботи пов‘язані з
тим, що Радою з МСФЗ постійно здійснюються зміни у діючих стандартах і
впроваджуються нові стандарти. Для покращення організації роботи щодо
складання фінансової звітності потрібні Методичні рекомендації щодо
формування облікової політики за МСФЗ. Крім того, підприємства мають
організувати аналітичний облік для розкриття інформації у фінансової
звітності відповідно до вимог МСФЗ.
Отже, організація бухгалтерського обліку має бути орієнтована на
забезпечення ефективного управління. При побудові організаційної моделі
обліку доцільно більше враховувати інформаційні потреби керівників та
менеджерів підприємства, а також зовнішніх користувачів. Сучасна
організація управлінського обліку має давати інформацію про вартість
підприємства та ефективність його діяльності, контролювати використання
ресурсів, обґрунтовано давати оцінку роботи всіх підрозділів підприємства.
Покращенню управління і процесу прийняття управлінських рішень буде
сприяти розробка на підприємствах внутрішніх нормативних документів, які
враховують галузеві особливості, планів розвитку управлінського обліку. Для
забезпечення якісних характеристик фінансової звітності необхідно
покращити організацію роботи щодо її складання.
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НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ
ПІДПРИЄМСТВА
У сучасній економіці нематеріальні активи відіграють важливе значення,
оскільки посилюється вплив таких факторів, як актуальність інформації,
швидкість і масштаби технологічних змін, інтелектуальні навички,
впровадження інноваційних та розповсюдження інформаційних технологій
на вартість та конкурентоспроможність підприємства.
У зв'язку з цим зростає наукова актуальність і практична затребуваність
дослідження сутності нематеріальних активів, їхнього місця і ролі у процесі
формування сучасним підприємством його ринкової вартості.
Звітність підприємств України свідчить, що нематеріальні активи
займають лише 2-5% у складі всіх активів. Натомість у провідних світових
компаніях частка НМА становить 30-40%, а в наукомістких компаніях цей
показник досягає 70-80% [3].
Питання теорії і практики обліку нематеріальних активів є актуальними
і висвітлюються в роботах вітчизняних економістів: Ф. Бутинця, І. Бігдан,
І.Боярко, Н. Виговської, С. Голова, Л. Мельничук, Ю. Писаренко,
Т. Польової, М. Пушкаря, Я. Соколова, І. Тарасової, а також зарубіжних
вчених – Х. Андерсена, Д. Колдуела, Б. Нідлза, Е. Хендріксена та інших.
Метою нашого дослідження є визначення сутності нематеріальних
активів, їх ролі та значення для суб‘єктів господарювання; виявлення
проблем, пов‘язаних з їх обліком та оцінкою, а також пошук шляхів їх
вирішення.
На початковому етапі дослідження необхідно встановити розбіжності,
які існують у визначенні нематеріального активу. Для уточнення поняття
«нематеріальний актив» проведено порівняння визначень цього активу в
різних законодавчо-нормативних документах.
Відповідно до п. 4 П(с)БО 8 нематеріальний актив - немонетарний актив,
що не має матеріальної форми, може бути ідентифікований й утримується
підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року
(або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для
виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в оренду іншим
особам [2].
В М(С)БО 38 «Нематеріальні активи» зазначено, що нематеріальний
актив – це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути
ідентифікований.
В методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних
активів зазначено, що нематеріальними активами вважаються немонетарні
активи, які не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані [3].
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Відповідно до п.п. 14.1.120. Податкового кодексу України «нематеріальні
активи — право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому
числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об‘єктом
права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та
майновими правами платника податку в установленому законодавством
порядку, у тому числі набуті у встановленому законодавством порядку права
користування природними ресурсами, майном та майновими правами» [1].
У результаті цього порівняння виявлено деякі розбіжності в трактуванні
нематеріальних активів в різних нормативних документах. Основна
розбіжність полягає в різному підході до визначення нематеріального активу
в бухгалтерському і податковому законодавстві.
Однак загальне значення «нематеріальні активи» в різних країнах
практично не відрізняється. Характерними ознаками віднесення активів до
такого виду є:
1) відсутність матеріальної форми;
2) тривалість використання (більше одного року);
3) їх контроль відбувається в результаті минулих подій;
4) можуть бути ідентифіковані;
5) утримуються підприємством з метою їх використання, а не в якості
інвестицій;
6) складність визначення величини майбутнього прибутку від їх
використання;
7) мають цінність лише для одного підприємства;
8) мають схильність до технічного старіння [5].
Подальшого
дослідження
потребує
проблема
класифікації
нематеріальних активів.
На наш погляд, нематеріальні активи повинні бути розподілені на дві
групи:
1) нематеріальні активи, які прямо пов'язані з обсягом виробництва;
2) нематеріальні активи, які прямо не пов'язані з обсягом виробництва.
До першої групи можна віднести такі нематеріальні активи: винаходи;
сорти рослин; породи тварин; комерційні таємниці; комп'ютерні програми та
інші. Ці нематеріальні активи повинні амортизуватись згідно з терміном
використання або згідно з обсягами виробництва.
До другої групи можна віднести: комерційні (фірмові) назви; літературні
та художні твори; торговельні марки; фонограми; промислові зразки та інші.
Вони можуть використовуватися доти, доки від них є економічна вигода.
Ще однією не менш важливою проблемою є складність оцінки
нематеріальних активів, оскільки неможливо розробити єдину методику
розрахунку цінності для кожного об‘єкта нематеріального активу. Оцінка є
запорукою визначення реальної науково-обґрунтованої цінності об‘єкта
нематеріальних та достовірного відображення інформації про нематеріальні
активи у фінансовій та інших видах звітності [5]. Слід відмітити, що у
вітчизняній практиці оцінка нематеріальних активів ще не набула свого
поширення. Але якщо підприємство зможе достовірно оцінити об‘єкти НМА,
то воно отримає ряд переваг: збалансування обліку всіх активів на
263

підприємстві; оптимізація співвідношення активів, а також їх структури;
підвищення ринкової вартості підприємства; врахування повної вартості
НМА при злитті чи поглинанні даного підприємства; контроль величини
амортизаційних відрахувань [4]. Виходячи з цього, можна запропонувати два
шляхи вирішення проблеми:
доцільніше було б списувати такі витрати у періодах їх виникнення,
оскільки період отримання доходів точно невідомий;
необхідно здійснювати їх повну капіталізацію з наступною
амортизацією.
Отже, нематеріальні активи мають важливе значення на сучасному етапі
розвитку підприємств. Проте, існують певні проблеми, пов'язані передусім з
питаннями класифікації нематеріальних активів та їх оцінки. В роботі ми
запропонували класифікацію та шляхи оцінки нематеріальних активів, які
дадуть можливість точніше оцінювати майбутні економічні вигоди та
сприятимуть підвищенню продуктивності управлінських рішень та
оперативності їх прийняття.
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МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ У ЗАГАЛЬНІЙ
СТРУКТУРІ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ
Встановлення ринкових відносин, особливості формування ринку в
Україні, складні тенденції в реалізації принципів, засобів державного
регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність
пильної уваги до місця адміністративних витрат у операційній діяльності
підприємства. Підприємство для
досягнення максимальних розмірів
прибутку, повинно використовувати ефективне управління фінансовими
результатами господарської діяльності та застосовувати усі можливі методи
для зменшення витрат в тому числі адміністративних витрат.
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Питанням сутності та видами адміністративних витрат розглядали у
своїх працях вітчизняні і зарубіжні вчені: Білуха М. І., Бланк І. П.,
Палій В. Т., Соколов Я. П., Рісс Дж., Хігінс Д., Хорнгрен Ч., Фрідман П.та
інші.
Недостатня теоретична розробка та проблема встановлення
адміністративних витрат підприємства в сучасних умовах господарювання
зумовили вибір теми.
Метою дослідження є з‘ясування місця адміністративних витрат
підприємства, їх сутності та видів у структурі операційних витрат.
У процесі своєї виробничої діяльності підприємство проводить безліч
фінансово-господарських операцій і постійно несе витрати, пов'язані з їх
проведенням. Одні групи витрат безпосередньо пов'язані зі здійсненням
конкретної операції (із конкретним об'єктом витрат), інші - мають загальний
характер і необхідні для забезпечення функціонування підприємства в
цілому. Усі витрати - і матеріальні, і трудові, і фінансові - підприємство
здійснює для забезпечення своєї виробничої діяльності.
Операційні витрати є основною складовою витрат підприємства. До них
входять виробнича собівартість реалізованої продукції, адміністративні
витрати, витрати на збут, інші операційні витрати [1, с.319].
Щодо сутності адміністративних витрат, то є різні його трактування.
Так Т. Г. Маренич зазначав, що адміністративні витрати - це вся сукупність
певних затрат підприємства, які спрямовуються на вирішення
загальногосподарських питань, в тому числі транспорт, зв'язок, податкові
платежі та інші затрати [2, с. 156]. На думку І. А. Волкова адміністративні
витрати - це витрати, які здійснюються підприємством незалежно від його
бажання та не приносять безпосереднього ефекту, і тільки утримують
підприємство на необхідному рівні функціонування [3, с. 211]. Іншого більш
загального
варіанту дотримувався П. М. Гарасим, він зазначав, що
адміністративні витрати – це елемент інших витрат підприємства, та повинен
або ж включатися у собівартість виготовлених товарів, або ж пропорційно
розподілятись [4, с. 235].
На думку більшості науковців, адміністративні витрати – це сукупність
усіх витрат підприємства, які не можна прямо віднести на виробництво, але
які є життєво необхідними, тобто без їх здійснення діяльність буде
неможливою. Тобто можна погоджуємось із твердженнями Маренича Т Г.,
Волкова І.А., Гарасима П. М. [2, с. 156; 3, с. 211; 4, с. 235], але як зазначає
Загородній А.Г., що адміністративні витрати не гарантують отримання вигод
від їх здійснення, то все ж таки непрямі вигоди підприємство отримує у будьякому випадку [5, с. 301].
Н. О. Гура пропонує таке трактування поняття адміністративних витрати
– це складова витрат підприємства, основна мета здійснення яких –
забезпечення стабільного функціонування процесу виробництва та
підприємства в цілому [6, с. 298]. У своїй праці, він пропонує здійснювати
науково обґрунтований розподіл адміністративних витрат, тому що на його
думку проблема виникає у виборі бази розподілу цих витрат. Потрібно
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вибрати базу розподілу, що в найбільшій мірі відповідає невиробничим
накладним витратам.
Він вважає, що перш ніж розподіляти адміністративні витрати потрібно
визначити об‘єкт розподілу. Об‘єкти розподілу можуть бути проміжні та
кінцеві.
Адміністративні витрати часто розглядаються авторами у своїх наукових
працях, та в більшості вони погоджуються із твердження, що адміністративні
витрати – це витрати на обслуговування основної діяльності [7, с. 23].
Згідно «Положення (стандарту) бухгалтерського обліку ғ16 «Витрати»»
до адміністративних витрат
відносяться
такі загальногосподарські
витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
1) загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
2) витрати на
службові
відрядження
і
утримання
апарату
управління
підприємством
та
іншого
загальногосподарського
персоналу;
3) витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних
активів
загальногосподарського
використання
(операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення,
освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
4) винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки
майна тощо);
5) витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс
тощо);
6) амортизація нематеріальних
активів
загальногосподарського
використання;
7) витрати на врегулювання спорів у судових органах;
8) податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові
платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються
до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
9) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги
банків, а також витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти;
10) та інші витрати загальногосподарського призначення [8].
Отже, адміністративні витрати займають досить велику питому вагу
серед операційних витрат, що не включаються до виробничої собівартості
продукції. Особливістю адміністративних витрат є те, що їх не можна
поділити на постійні та змінні за обсягом діяльності, тому вони однозначно
будуть постійними, бо їх не можна ідентифікувати як змінні до якогось
конкретного етапу операційного циклу. Відповідно до законодавства
адміністративні витрати включають загальногосподарські витрати, пов‘язані
з управлінням та обслуговуванням підприємства. Віднесення до
адміністративних статей витрат не є науково обґрунтовано і важко зрозуміти
їх критерії виділення, тому підприємство повинно самостійно розробити
класифікацію витрат на основні класифікації, рекомендовані П(С)БО 16
«Витрати».
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
На сьогодні, коли в Україні гостро постала криза, що викликана
проведенням антитерористичної операції на сході Україні, випливає потреба
дієвому механізмі контролю за регулюванням економіки. Державний
фінансовий
контроль у системі засобів забезпечення законності у
державному управлінні посідає важливе місце, оскільки його метою є
забезпечення злагодженої, чіткої роботи органів державної влади усіх рівнів і
ланок, сумлінне і якісне виконання, раціональне використання її посадовими
особами та державними службовцями, усім складом працівників наданих їм
прав та відповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків.
Останні дослідження показують, що несвоєчасне адаптування
державного фінансового контролю до економічних змін останніх періодів
спричинило значне зниження його ефективності. Це призводить до
поширення форм, обсягів і наслідків шахрайств у сфері бюджетних коштів і
державного майна. З огляду на зазначене, питання розбудови та становлення
цілісної системи державного фінансового контролю в Україні є доволі
важливим і актуальним.
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Питанням державного фінансового контролю у різних ланках економіки
розглядають
такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Білуха М.Т.,
Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Германчук П.К., Гуцаленко Л.В., Дерій В.А.,
Дорош Н.І., Калуга Є.В., Каленський М.М., Коцупатртий М.М., Рубан Н.І.,
Стефанюк І.Б., Чумаков І.Ю. та інші.
Метою дослідження є вивчення сучасних проблем розвитку державного
фінансового контролю, їх оцінка та шляхи вирішення.
З огляду на вищесказане, слід зазначити, що державний фінансовий
контроль - це різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними
органами державного фінансового контролю. Його метою є встановлення
фактичного стану справ щодо дотримання вимог чинного законодавства на
підконтрольному об'єкті, спрямований на забезпечення законності,
фінансової дисципліни і раціональності в ході формування, розподілу,
володіння, використання та відчуження активів, що належать державі, а
також використання коштів, що залишаються у суб'єкта фінансових
правовідносин у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів,
державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих під гарантії
Кабінету Міністрів України [4, с. 29] .
Виходячи з сутності фінансового контролю можна виділити його мету
та завдання. Метою здійснення державного фінансового контролю є:
1) виявлення на підконтрольних об'єктах порушень принципів державно
фінансового контролю;
2) попередження фінансових правопорушень;
3) вжиття заходів щодо запобігання таким порушенням у майбутньому
[2, с. 15].
Відповідно до ЗУ «Про основні засади здійснення державного
фінансового контролю в Україні» основними завданнями державного
фінансового контролю на сьогодні є:
1) здійснення державного фінансового контролю за використанням і
збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів,
правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям
зобов‘язань;
2) ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю
бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших
органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов‘язкового
державного соціального страхування, бюджетних установах і суб‘єктах
господарювання державного сектору економіки;
3) дотриманням законодавства про державні закупівлі, діяльністю
суб‘єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не
віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим рішенням,
ухваленим у кримінальному провадженні [1].
Не виконання поставленої мети та завдань викликають проблеми, які
можуть об‘єднуватися у чотири групи: організаційні, правові та
методологічні, а також незабезпеченість кадровим потенціалом у здійснені
державного фінансового контролю, які потребують негайного вирішення.
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Перш за все, потрібно відзначити проблеми організаційного характеру, а
саме: відсутність чіткого переліку органів, на яких покладено здійснення в
Україні державного фінансового контролю, та їх повноважень. Зокрема,
державний фінансовий контроль, як правило, пов‘язують із Рахунковою
палатою України,
Державною фінансовою інспекцією
України,
Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України,
Державною митною службою України у складі ДФС, Державною пробірною
службою України, Державною службою фінансового моніторингу України,
Фондом державного майна України, Національним банком України,
Антимонопольним комітетом, службами внутрішнього контролю у
міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади тощо.
Не відповідність чинному законодавстві провокує дублювання та
паралелізм у роботі контролюючих органів різних рівнів, надмірне
перевантаження деяких об‘єктів ревізіями та перевірками. При цьому значна
частина державних за природою грошових потоків залишається
безконтрольною.
До другої групи слід віднести проблеми правового характеру. Так, чинне
в Україні бюджетне та фінансове законодавство має чимало прогалин і
слабких місць, що призводить до поширення махінацій і шахрайства в сфері
бюджетних коштів і державного майна.
Третя група складається з проблем методологічного характеру. Одна з
них – відсутність базової методології проведення державного фінансового
контролю (специфічних процесуальних норм) і слабкість її теоретичних і
методологічних основ, що спричиняє масові фінансові порушення в Україні.
Поряд із тим, відсутність специфічних процедурних стандартів
здійснення державного фінансового контролю призводить до безсистемності
та хаотичності у підходах контролюючих органів до трактування аналогічних
правопорушень і визначення відповідальності за них.
Четвертою групою причин слабкості діючої системи державного
фінансового контролю є проблеми кадрового потенціалу. Через низький
рівень заробітної плати, умови праці та наявність значної кількості
відряджень спостерігається неукомплектованість контролюючих органів
кадрами. Також існують проблеми в організації професійної підготовки та
перепідготовки кадрів, що є наслідком браку необхідних підручників,
недосконалості методичної літератури, незабезпеченості набуття майбутніми
працівниками належного практичного досвіду під час навчання, відсутності
тісної взаємодії між контролюючими органами та закладами освіти щодо
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів щодо
виконання сучасних форм державного фінансового контролю (аудиту
державних фінансів, внутрішньо стратегічного аудиту, внутрішньо
державного аудиту) [3, с. 34 - 37].
Наявна ситуація свідчить про те, що система державного фінансового
контролю в Україні не забезпечує належного рівня виконання державою
своїх повноважень у частині здійснення контролю за формуванням,
розподілом і використанням державних коштів.
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Отже, нинішня ситуація В Україні свідчить про те, що виникнення
проблем на кожні ланці економіки державного фінансового контролю не
забезпечує належного рівня виконання державою своїх повноважень у
фінансовій сфері. Такий стан справ призводить до зростання кількості й
обсягів фінансових правопорушень, а отже – до розкрадання державних
коштів. Для вирішення проблем організаційного, правового, методологічного
характеру та кадрового забезпечення, слід надати перевагу стратегічному
контролю та попередження правопорушень в основі державного фінансового
аудиту. Ці питання потребують їх подальшого вирішення.
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ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ БЕЗГОТІВКОВИХ
РОЗРАХУНКІВ
Розвиток новітніх технологій не залишив осторонь і банківську систему,
яка є головним творцем безготівкових розрахунків. Безготівкові розрахунки
широко використовується, вони є дійсно зручними та ефективними.
Використання безготівкових розрахунків призводить до економії витрат на їх
здійснення, прискорення здійснення розрахункових операцій та руху
грошових коштів. Крім того, при безготівкових розрахунках грошова маса
акумулюється в банках, і створюються умови для контролю за їх цільовим
використанням [1].
На сьогодні в світі спостерігається тенденція до зменшення обсягів
готівкового обігу. Так, наприклад, у 2010–2011 рр. обсяг готівки в обігу в
Швеції зменшився на 7.5%, у Фінляндії – майже на 4% тощо. Причинами
цього є те, що організація та регулювання готівкового грошового обігу
стають дедалі складнішими та дорожчими, це призводить до зростання
витрат центрального банку та банків країни. Зважаючи на це, центральні
банки більшості країн світу приділяють значну увагу не лише питанням
можливих шляхів зменшення витрат на організацію та обслуговування
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готівкового грошового обігу, а й сучасним підходам щодо забезпечення
належного рівня розвитку безготівкових платежів [2].
Чеки є першим і, відповідно, найдавнішим інструментам безготівкових
розрахунків. На сьогодні чеки залишаються досить популярним платіжним
інструментом у певних країнах (особливо у Франції, Ірландії, Португалії),
хоча їх використання скорочується. В більшості країн Єврозони чеки
практично не використовуються для розрахунків, а їх важливість у світі
знизилась. У таких країнах як Фінляндія та Нідерланди чеки вже практично
припинили своє існування і, очікується, що ця тенденція пошириться в
найближчий час на всю північно-західну Європу. В результаті використання
чеків переважно сконцентровано в країнах Північної та Латинської Америки
і кількох європейських країнах (Франції), де впровадження нових
розрахункових інструментів є тривалим та важким процесом. Наразі дві
третини всього обсягу чекових розрахунків сконцентровано у двох країнах –
Франції та США. Чеки також залишаються одним із найголовніших методів
здійснення великих платежів у Китаї, Кореї, Сінгапурі та Канаді. Разом з тим,
у Швеції, Швейцарії, Бельгії та Німеччині їх питома вага у загальній
кількості трансакцій у 2010 році становила менше 1%. У деяких країнах, що
розвиваються, чеки фактично ніколи і не вводились у активний обіг і тепер,
зважаючи на останні тенденції, вони можуть вже не інвестувати кошти у
створення інфраструктури для здійснення платежів за допомогою чеків [3 ].
Традиційно найбільший розвиток електронні гроші (як й інші інноваційні
платіжні інструменти) отримали в економічно розвинених країнах, де
спостерігається розвиток сучасних платіжних інструментів та технологій як
таких, а саме ‐ у Сполучених Штатах, Європейському Союзі, Японії та інших
розвинених країнах Азії (Південна Корея, Сінгапур, Гонконг тощо) [3].
За
даними
БМР
електронні
гроші
найбільш
інтенсивно
використовуються саме в Азії, значно випереджаючи інші країни. Зокрема,
кількість транзакцій, що припадає на електронні гроші, становила близько 2
млрд у Сінгапурі та 1,5 млрд в Японії у 2009 році. Це можна пояснити
швидким розвитком національних платіжних систем передплачених
електронних грошей.
Іншою країною в Азіатському регіоні, де активно зростає кількість
транзакцій із використанням електронних грошей, є Малайзія. Значного
поштовху для розвитку електронних грошей в країні стала лібералізація
регуляторного режиму шляхом внесення змін до Закону про платіжні
системи від 2003 року. Відповідно до них, дозвіл на емісію електронних
грошей отримали небанківські фінансові установи за умови дотримання
мінімальних стандартів. За даними БМР, станом на 2010 рік у Малайзії
налічувалося компаній‐емітентів електронних грошей, що використовували
смарт‐карткові та онлайн‐схеми; кількість та обсяг платежів із
використанням електронних грошей у вартісному виразі зростали щорічно
середньому з 2005 по 2010 рік на 21,5% та 24,9%, відповідно. Впродовж
2011 року кількість та обсяг таких транзакцій зросла ще на 15,4% та 40,8%
відповідно, переважно завдяки швидкому зростанню кількості транзакцій із
використанням електронних грошей у транспортному секторі [1].
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Ринок електронних грошей в Європейському Союзі розвивається не так
швидко, як очікувалося. Загальна емісія електронних грошей в ЄС досягла
лише 2,7 млрд. євро (станом на травень 2012 року), що складає лише близько
1% від загальної кількості готівкових коштів у обігу. Разом з цим, певні
продукти, зокрема, онлайнові схеми електронних грошей, мають успіх у
вільних нішах ринку. Крім того, постійно з‘являються нові продукти та
проекти.
Кількість операцій із використанням електронних грошей, за даними
Європейського Центрального Банку (далі – ЄЦБ), у 2010 році склала лише
близько 1 млрд. транзакцій, а у вартісному виразі сягнула 28 млрд євро. Це
становило 1,3% від загальної кількості платіжних транзакцій (крім
міжбанківських) в ЄС та, відповідно, лише 0,02% їх вартісного обсягу. Отже,
загальна емісія електронних грошей в Європі та транзакції з ними поки що
займають дуже незначну частку серед інших платіжних інструментів, значно
поступаючись іншим видам безготівкових платежів (зокрема, із
використанням платіжних карт)[4].
Найбільш динамічно електронні гроші розвиваються в Люксембурзі,
Нідерландах та Італії, де було зафіксовано найбільшу кількість транзакцій
станом на 2011 рік, проте ці дані необхідно інтерпретувати досить обережно.
Справа в тому, що розподіл за країнами відбувається відповідно до звітності,
яка формується для національних регуляторів емітентами електронних
грошей. При цьому емітенти можуть працювати і в інших країнах ЄС через
процедуру "паспортизації". Наприклад, надзвичайно велика кількість
транзакцій, що здійснюється у Люксембурзі (порівняно із іншими країнами)
пояснюється реєстрацією у цій країні банку компанії PayPal Europe у 2007
році. У результаті, у 2010 році в Люксембурзі із населенням у 500 тис. осіб
було здійснено транзакцій із використанням електронних грошей на суму
19,5 млрд. євро, тоді як загальна вартість таких транзакцій у країнах
Єврозони становила 28,3 млрд. євро. Крім того, значна кількість операцій з
електронними грошима у Єврозоні проводиться емітентами, зареєстрованими
у Великобританії і "паспортизованими" в країнах Єврозони. Загалом, у
Великобританії зареєстровано 26 установ по випуску електронних грошей,
що досить багато у порівнянні із загальною кількістю таких емітентів у
Єврозоні.
Активізація безготівкових роздрібних платежів сприятиме збільшенню
надходжень фінансових ресурсів до національної економіки, зокрема
банківського сектору. Це дасть змогу забезпечити банки додатковою
ліквідністю, зробити доступнішими кредити для населення, а отже,
пожвавити розвиток економіки в цілому [2].
Для поширення безготівкових розрахунків серед населення України в
2015 році було запроваджено програму лояльності Банку Кредит Дніпро.
Суть програми полягає в тому, що при розрахунку кредитними картами
клієнтам у вигляді балів нараховується 2% від суми покупки, а при
розрахунку дебетними – 1%. Для ресторанів бали конвертуються у
співвідношенні 1 бал = 1 гривня, для авіаквитків – 1 бал = 1,5 гривні.
Нарахування відбувається автоматично, а кількість накопичених балів можна
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перевірити в системі інтернет-банкінгу Free Bank. Учасниками програми
автоматично стають всі власники кредитних і преміальних карт VISA Gold,
Platinum і Infinite. Сьогодні експерти називають її однією з найбільш вдалих
на ринку[5].
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ЗАСОБІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Технічний стан основних засобів та їхня відповідність сучасному рівню
розвитку технологій істотно позначаються на обсягах випуску й якісних
параметрах продукції підприємств, формуючи конкурентні переваги
вироблених товарів на національному та світовому ринках. В процесі
використання основні засоби зазнають фізичного та морального зносу,
втрачаючи свої початкові технічні характеристики й експлуатаційні якості.
Для нормального функціонування об‘єктів основних засобів підприємство
несе певні витрати на їх підтримання у працездатному стані та відновлення.
Одним з ефективних способів відновлення та підвищення рівня
споживчих властивостей і працездатності основних засобів є поліпшення
об‘єктів необоротних активів підприємства, яке пов‘язано із значно меншими
інвестиційними витратами порівняно з новим будівництвом та придбанням
нового, більш продуктивного обладнання на заміну зношеного. Тому
актуальними питаннями в теорії і практиці обліку залишаються чітке й
однозначне змістовне визначення поняття «поліпшення основних засобів» з
відображенням його у нормативному забезпеченні облікового процесу та
достовірний облік різних видів такого поліпшення [1].
Вагомий внесок у розвиток обліку розрахунків за виплатами
працівникам зробили такі українські вчені такі, як: Очеретько Л. М.,
Шубіна Н. С., Кучірка М. В, Акімова Н. С., Горєлкін В.Г., Волошина О.В.,
Ізмайлова О. О. та ін.
Облік витрат, пов‘язаних з ремонтом та поліпшенням об‘єктів основних
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засобів, врегульовано п. 14 та п. 15 П(С)БО 7 «Основні засоби» та розділом
шостим Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних
засобів, затверджених наказом МФУ від 30.09.2003 р. ғ 561 [3].
Після надходження основних засобів на підприємство очікуються
витрати, пов‘язані з їх експлуатацією та поліпшенням. Якщо здійсненні
витрати спрямовані на відновлення об‘єкта основних засобів і при цьому не
очікується зростання економічних вигод від використання такого активу, то,
незалежно від величини цих витрат, вони включаються до витрат
підприємства на момент їх виникнення (витрат періоду).
У іншому випадку, якщо в результаті подальших витрат, що пов‘язані з
об‘єктом основних засобів, передбачається зростання економічних вигід від
його використання, то їх сума збільшує балансову вартість даного активу.
Такими витратами є витрати на модернізацію, реконструкцію, модифікацію,
впровадження нових технологічних процесів, в результаті яких
продовжується строк корисної експлуатації, збільшується виробнича
потужність, покращується якість продукції, зменшуються операційні
витрати, пов‘язані з обслуговуванням обладнання тощо [2, с. 60-61].
Для більш детального розкриття сутності ремонтів потрібно розглянути
їх класифікацію. Важливим для підприємств є класифікація ремонтів
основних засобів за видами. Вони поділяються на поточні та капітальні.
Поточний ремонт здійснюється для підтримання об‘єкта основних засобів у
робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх
економічних вигод від його використання. Капітальний ремонт полягає у
відшкодуванні фізичного зносу основних засобів та максимальному
відновленні їх первісних параметрів, який здійснюється з періодичністю
проведення більше одного року. На періодичність капітального ремонту
впливають два основні фактори: об‘єкт ремонту і умови експлуатації
основних засобів.
У бухгалтерському обліку, пов‘язані з поліпшенням основних засобів
витрати, визнають капітальними інвестиціями, що збільшують первісну
вартість. Облік витрат на ремонт основних засобів зображено на рисунку 1.
Облік витрат на ремонт основних засобів
Витрати здійснювані для підтримання об‘єкта в робочому стані та
одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від
його використання, включаються до складу витрат підприємства звітного
періоду
Витрати пов‘язані з поліпшенням об‘єкта (модернізація, модифікація,
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до
збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від
використання об‘єкта збільшують первісну вартість основних засобів.
Первісна вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат,
пов‘язаних з поліпшенням та ремонтом об‘єкта, визначену у порядку,
встановленому податковим законодавством.

Рис. 1. Облік витрат на ремонт основних засобів [4, 80].
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З метою аналізу та управління основними засобами можна розподіляти
витрати на їх ремонти за джерелом їх фінансування. Вони можуть
здійснюватися за рахунок власних коштів, інвестицій вкладників,
безкоштовної допомоги, державних субсидій, субвенцій, дотацій або/та
займаних коштів (кредити, позики банків) та ін.
Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт,
тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей
об‘єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигод, чи
здійснюються вони для підтримання об‘єкта в придатному для використання
стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод
від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням
результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат.
Варто розуміти вагому різницю між такими поняттями як «ремонт» та
«поліпшення». Для розмежування поліпшення та ремонту, можна
застосовувати подану схему (рис. 2).
Ремонт та поліпшення основних засобів
Ремонт
Призводить до зростання майбутніх
економічних

Поліпшення
Спрямовані на підтримання об‘єктів у
робочому стані з елементами
покращення

вигід
-

Модернізація
Модифікація
Дообладнання
Добудова
Реконструкція
Технічне переозброєння
Заміна
окремих
частин
обладнання
Інші види поліпшення

- Технічне обслуговування з
елементами модифікації чи
модернізації окремих частин об‘єкта;
- Поточний ремонт з елементами
модифікації чи модернізації окремих
частин об‘єкта;
- Капітальний ремонт, з елементами
модифікації чи модернізації окремих
частин об‘єкта.

Рис. 2. Розмежування видів поліпшення та ремонту згідно впливу на
майбутні економічні вигоди
Отже, для правильного ведення обліку потрібно не просто з‘ясувати, яка
саме операція відбулася з основними засобами але й вникнути в її сутність.
Так для обліку одне з основних завдань полягає саме у визначенні того, чи
призводять ремонтні роботи до збільшення майбутніх економічних вигод, які
початково очікуються від використання об‘єкта основних засобів.
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ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сучасні процеси інтеграції світової економіки зумовлюють
необхідність у постійному удосконаленнї єдиного набору правил, за
допомогою яких учасники світових ринків капіталу та інші користувачі
інформації повинні приймати обґрунтовані економічні рішення. Такі
рішення ґрунтуються на високоякісній, прозорій і зіставній інформації
здатної відображати реальні економічні процеси і сприяти правильному їх
тлумаченню.
Сьогодні економічний аналіз стає вагомим інструментом в оптимізації
облікової, податкової, інвестиційної, кредитної, маркетингової політики
підприємств. Разом з тим, сформований практичний досвід свідчить про те,
що можливості економічного аналізу для вирішення даних проблем повною
мірою не реалізуються на багатьох підприємствах. Розвиток сучасних
комп'ютерних технологій, у тому числі тих, які використовуються для
автоматизації систем управління діяльністю підприємств, створює необхідні
умови для вдосконалення оперативного аналізу їх роботи. Його можливості
дозволяють у стислі терміни отримувати інформацію про виконання
виробничої програми, своєчасності виконання договірних зобов'язань, стан
розрахунків, тощо.
Розвиток виробництва викликав необхідність модернізації виробничих
потужностей, здійснення капітальних вкладень, визначення та пошуку
джерел фінансування для здійснення інвестиційних проектів. Разом із тим, в
останні роки збільшилась кількість підприємств, які в результаті ефективного
управління своєю діяльністю почали володіти значним капіталом для
інвестування в діяльність інших компаній. Інвестиційна діяльність тією чи
іншою мірою властива будь-якому підприємству. При великому виборі видів
інвестицій підприємство стикається із необхідністю обирати варіант
інвестиційного рішення. Прийняття інвестиційного рішення неможливе без
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урахування таких факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту,
обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик,
пов'язаний з прийняттям того чи іншого рішення тощо. В умовах інфляції,
розвитку фінансового ринку, появи можливостей для отримання економічних
вигод від здійснення фінансових вкладень зростає потреба в комплексних
дослідженнях власних інвестиційних можливостей, ефективності капітальних
і фінансових вкладень. Як наслідок, особливої актуальності набувають
методи аналізу та оцінки ефективності інвестиційних проектів, а також
дослідження впливу ефективності інвестицій на ефективність господарської
діяльності підприємства, що реалізує інвестиційний проект [2, с. 100]..
Результати економічного аналізу дають можливість вирішити наступні
завдання:
— правильно вибрати головні напрямки наукових досліджень;
— дати оцінку організації виробничого процесу, праці, рівня техніки й
технології, прогресивності виробів;
— оцінити ефективність використання виробничого потенціалу;
— дати порівняльну оцінку виробам за нефінансовими критеріями, які
характеризують споживчі властивості: якість, надійність, економічність в
експлуатації й впливають на попит і конкурентоспроможність продукції;
— виявити зовнішні й внутрішньогосподарські організаційно-технічні
резерви й знайти шляхи їхньої реалізації;
— виробити науково обґрунтовані напрямки інвестування.
Слід зазначити, що багато згаданих завдань вирішуються в
господарській практиці. Разом з тим, економічне обґрунтування залишається
слабкою ланкою процесу проектування й функціонування техніки.
У сучасних умовах зростає роль аналізу як власного фінансового стану
підприємства, так і його ділових партнерів. Головним джерелом інформації
для цього стає бухгалтерська (фінансова) звітність. Одночасно виникає
потреба в розвитку методичних положень її аналізу, спрямованого на
удосконалення аналітичних можливостей окремих звітних форм, створення
дієвих механізмів оцінки негативних факторів, що впливають на фінансовий
стан підприємств, і вживання своєчасних заходів щодо його оздоровлення. Із
розвитком ринкових відносин стає все більш очевидним, що так звані
матеріальні активи не є єдиним чинником забезпечення прибутковості
організації і що існують інші їх види, які не мають такої класичної ознаки, як
речовинна субстанція, але можуть відігравати важливу роль у процесі
отримання підприємством прибутку[1, с. 50].
В останні роки в Україні інтенсифікувався розвиток фінансовокредитних інститутів (лізингових, факторингових, консалтингових,
страхових компаній, фондових, товарних бірж, тощо). Для підвищення
ефективності їх функціонування також необхідно здійснювати розробку
комплексних методик аналізу їх діяльності. Децентралізація системи
управління економікою країни, зміщення економічних пріоритетів у бік
мікрорівня, посилення комерційної таємниці призвели до практично повної
відсутності досліджень в області галузевого аналізу. Деякі із розроблених на
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сьогодні методик комплексного аналізу діяльності підприємств претендують
на універсальний характер і найчастіше не враховують специфіку окремих
галузей, що в кінцевому підсумку може спотворити правильність
аналітичних висновків, отриманих на основі використання таких методичних
підходів. Вважаємо, що для підвищення обґрунтованості проведеної в країні
економічної політики потрібен розвиток даного, такого важливого виду
економічного аналізу.
Ще однією областю наукових і прикладних досліджень є перспективний
аналіз, спрямований на вивчення можливих варіантів розвитку підприємств,
вироблення
методів досягнення
найбільш
бажаних результатів,
обґрунтування планів розвитку організації в умовах невизначеності і ризику.
Для нього необхідно більш широке впровадження в практичну діяльність
економіко-математичних методів і сучасних технологій обробки економічної
інформації [4, с. 74].
Отже, подальший розвиток
економічного аналізу потребує
фундаментального перегляду низки методологічних підходів, збагачення
його концептуальних положень результатами вітчизняних і західних
наукових розробок, адаптованих до національних умов. Таким чином, окрім
фінансового, можна виділити багато видів економічного аналізу, серед яких
важливим є техніко-економічний аналіз. Економічний аналіз є ефективним
важелем ринкової економіки. Результати цього виду аналізу дають змогу
формувати уявлення у керівників підприємств яких балансів можна
очікувати при здійсненні управлінських рішень, спрямованих на
продовження ефективної фази життєвого циклу підприємства чи переходу
його на нову фазу розвитку. Такий підхід, на нашу думку, посилить
комплексність і дієвість економічного аналізу.
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ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
На даному етапі свого розвитку українська держава прагне створити
ефективну податкову систему. Податки перебувають на перехресті
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економічних ресурсів різних груп платників та споживачів державних
ресурсів. Задовольнити вимоги всіх можна тільки завдяки знайденому
компромісу.
Для виконання своїх функцій податкова система повинна відшліфувати
роботу кожного податку, а також встановити контроль за його справлянням.
Особливо це стосується податків, які забезпечують надходження значної
частки доходів до бюджету, і зокрема податку на прибуток підприємств.
Питанням щодо розкриття податку на прибуток та податкових різниць у
фінансовій звітності присвячені праці лише декількох вітчизняних науковців,
зокрема Єфіменко Т.І., Ловінської Л.Г., Малишкіна О.І. Тривалий час дана
тема не була цікавою широкому колу спеціалістів через специфіку і законодавчу віддаленість податкового обліку від бухгалтерського обліку та
фінансової звітності. Лише з набуттям чинності в 2011 році Податкового
кодексу України ця тема стала більш актуальною як для науковців, так і для
практиків через необхідність формувати в обліку інформацію щодо різниць
при обліку доходів і видатків за вимогами як податкового законодавства, так
і облікових норм і стандартів.
Податок на прибуток є важливим як для підприємств так і для держави,
що спрямовує здійснення фіскальної функції податків. Податок на прибуток,
який стягується в Україні, має дуже велике фіскальне значення, чим
відрізняється від аналогічних податків в економічно розвинутих країнах.
Податок на прибуток підприємств, крім великого фіскального значення, має
й широкі можливості для регулювання і стимулювання підприємницької
діяльності. Цей вплив може здійснюватися як завдяки диференціації ставок
оподаткування по різних видах діяльності, так і завдяки наданню пільг у
виробництві пріоритетних товарів.
У Податковому кодексі податок на прибуток підприємств зазнав
«революційних» змін, які пов'язані, насамперед, із необхідністю усунення
багатьох розбіжностей між правилами податкового обліку та положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку щодо визнання й оцінки доходів та
витрат.
Економічна філософія на зменшення ставки податку на прибуток
підприємств була покладена і в основу Податкового кодексу України до
внесених змін, які діють з 01.01.2015р. В розділі III якого, було передбачено
зниження податку на прибуток з 23% у 2011 році до 17% у 2015 році. Але,
опублікований Закон України від 28.12.2014 р. ғ 71-VIII, вніс багато
кардинальних змін у Податковий кодекс України та присвячений податковій
реформі. Ним, зокрема, викладено в новій редакції основні положення щодо
оподаткування прибутку підприємств, зокрема, особливості розрахунку
доходів та витрат для визначення об'єкта оподаткування, порядок
нарахування цього податку, застовування пільг тощо.
Базова ставка податку на прибуток, як і в 2014 році, так і після змін,
лишається 18% (п. 136.1 ПКУ).
Із 2015 року підприємства здійснюють перехід на зовсім інші правила
розрахунку податку на прибуток. Податок на прибуток обчислюватиметься
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виходячи із бухгалтерського фінансового результату (за П(С)БО чи МСФЗ),
відкоригованого на різниці, передбачені ПКУ. Різниці, які коригуватимуть
фінансовий результат, — це амортизаційні різниці, різниці, які виникають
при формуванні резервів (забезпечень), різниці, які виникають під час
здійснення фінансових операцій (пп. 134.1.1 ПКУ). Такі різниці
коригуватимуть бухгалтерський фінрезультат як у бік зменшення, так і в бік
збільшення бази.
Без коригувань (як у бік збільшення, так і в бік зменшення) визначається
прибуток до оподаткування, якщо річний дохід від будь-якої діяльності (за
вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського
обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн.
грн. При цьому прийняти таке рішення платник може лише раз упродовж
безперервної сукупності років, у яких дохід не перевищує 20 млн грн. Про
прийняте рішення зазначається в декларації, що подається за перший рік у
такій безперервній сукупності років. У подальші роки така сукупність
коригувань фінансового результату також не застосовується (крім від‘ємного
значення об‘єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).
Починаючи із податкового року в якому дохід становитиме понад 20 млн.
грн, підприємства повинні застосовувати коригування при визначенні об‘єкта
оподаткування.
Законом України від 28.12.2014 р. ғ 71-VIII скасовано більшість пільг із
податку на прибуток, які були в старій редакції ПКУ.
Отже, скасовано ставку 5% для суб‘єктів ІТ-індустрії. Без пільгової
ставки лишилися суб‘єкти з пріоритетних галузей економіки (п. 10 підрозділу
4 р. ХХ ПКУ). До 2016 року ще діятиме ставка 0% для тих, хто перебуває на
так званих «податкових канікулах» (п. 16 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ).
Щоправда, доходний критерій для 0% звучить зараз інакше — необхідно, аби
чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за даними
фінансової звітності за останній річний звітний період не перевищував 3 млн
грн. та нарахована за кожний місяць звітного періоду заробітнп плата (дохід)
працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є
не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено
законом, та які відповідають одному із таких критеріїв.
Податковий кодекс України доповнено пунктом 57.1, який повністю
присвячено дивідендним авансовим внескам.
Через те що податок на прибуток розраховуватиметься виходячи із
бухгалтерського фінрезультату, контролюючі органи вправі будуть:
проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку
відповідно до П(С)БО або МСФЗ;
проводити перевірку правильності й повноти визначення доходів,
витрат і фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським
обліком, керуючись П(С)БО або МСФЗ [3].
Беручи до уваги кардинально нову методику визначення податку на
прибуток у 2015 році, законотворець вирішив звільнити платників від
відповідальності за наслідками діяльності у 2015 році за:
280

порушення порядку обчислення податку на прибуток (ст. 123 ПКУ, пп.
129.1.2 ПКУ);
правильністю заповнення податкових декларацій із податку на
прибуток [2];
повнотою сплати податку на прибуток (п. 126.1 ПКУ).
Але мова йде про звільнення лише від відповідальності, тобто тільки
про штрафні санкції та пеню. І якщо за результатами перевірки виявиться, що
підприємство занизило податок на прибуток за 2015 рік, йому доведеться
доплатити суму заниження. Не буде послаблень і щодо своєчасності подання
декларації.
Отже, зміни, що заплановані кардинально перетворюють податкову
систему держави, є надзвичайно важливими та потребують подальшого
вивчення та дослідження.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Розвиток ринкових відносин в Україні підвищує рівень відповідальності
суб'єктів господарювання за результатами своєї діяльності, які значною
мірою залежать від забезпечення основними засобами, їх технічного стану та
ефективності використання. Тому актуальною проблемою є визначення
ефективності використання основних засобів виробництва з урахуванням
оцінки їх технічного стану, використання та виявлення резервів їх
підвищення, а також виявлення найбільш важливих чинників, які впливають
на зміну рівня використання основних засобів суб‘єктами господарювання.
Проблема ефективного використання основних засобів і підприємств
посідає чільне місце у дослідженнях таких українських економістів як
В. Мацибора, Н. Богацька, І. Чорна.
Ефективність діяльності будь-якого підприємства залежить від певних
чинників. Останніми роками збільшилось значення речових факторів
виробництва – основних засобів. Проблемою є їхнє збереження,
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переоснащення для подальшої роботи на підприємстві. Збільшення обсягу
виробництва відбувається завдяки ефективному використанню основних
засобів [3].
Основними напрямками підвищення ефективності використання
основних виробничих фондів підприємства є такі:
1)
екстенсивний, до якого належить в основному збільшення часу
роботи основних виробничих фондів;
2)
інтенсивний, до якого належить підвищення віддачі засобів праці
на одиницю часу.
Найважливіші шляхи підвищення ефективності використання основних
активів підприємства:
поліпшення складу, структури і стану основних засобів
підприємства;
удосконалення планування, управління і організації праці та
виробництва;
зниження фондомісткості, підвищення фондовіддачі та
продуктивності праці на підприємстві;
підвищення та розвиток матеріального та морального
стимулювання праці [4].
Однією з головних умов підвищення ефективності відтворювальних
процесів є оптимальність термінів експлуатації основних фондів, і передусім
активної їх частини, відповідно до первинного технологічного призначення.
При цьому як скорочення, так і подовження терміну експлуатації по-різному
впливають на ефективність відтворення та використання знарядь праці.
Скорочення термінів експлуатації основних засобів, з одного боку,
уможливлює прискорення їх оновлення, зменшення морального старіння,
зниження ремонтно-експлуатаційних витрат, а з іншого,
зумовлює
зростання собівартості продукції за рахунок амортизаційних сум, потребує
більших за обсягом інвестиційних ресурсів для нарощування виробничих
потужностей машинобудування.
Подовження періоду функціонування основних засобів дає змогу
зменшити обсяг щорічної заміни спрацьованих засобів праці й за рахунок
цього спрямовувати більше ресурсів на розширене відтворення, але при
цьому знижується загальна продуктивність діючих основних засобів.
Саме тому терміни експлуатації машин і устаткування мають бути
оптимальними, тобто такими, що забезпечують найменші витрати суспільної
праці на їх виготовлення і використання у виробничому процесі протягом
усього періоду їх функціонування.
Результати соціологічних досліджень свідчать, що найістотніше на
економічно доцільний термін експлуатації впливають щорічні амортизаційні
відрахування та середньорічні ремонтні витрати. Це дає можливість
застосувати на практиці дуже простий метод оптимізації термінів
експлуатації шляхом мінімізації сумарної величини цих економічних
показників використовуючи графічний спосіб.
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Розширити відтворення основних засобів можна за допомогою таких
заходів:
технічного переозброєння діючого підприємства;
реконструкції виробництва;
розширення виробничих потужностей підприємства;
нового будівництва технологічно завершених виробничих
потужностей та підрозділів підприємства.
Поліпшене використання основних виробничих фондів є важливим
резервом підвищення ефективності виробництва. Це обумовлено тим, що
значні частини витрат, які утворюють собівартість продукції (робіт),
пов'язане з використанням основних виробничих фондів. Так, у собівартості
продукції витрати на експлуатацію обладнання становлять біля 20%,
транспортні витрати 10-12%.
Доцільно підвищувати ефективність використання основних виробничих
фондів за рахунок:
1) підвищення ефективності використання (основних виробничих фондів
за рахунок) річного робочого часу;
2) підвищення ефективності використання внутрішнього часу;
3) підвищення ефективності збільшення змінності використання
основних виробничих фондів;
4) підвищення ефективності використання календарного часу [2].
Аналіз та узагальнення методів роботи колективів комунальних
підприємств дозволяє встановити основні шляхи поліпшення використання
основних виробничих фондів та підвищення фондовіддачі.
По-перше, технічне удосконалення і модернізація обладнання. Це
досягається за рахунок підвищення потужності верстатів, механізації та
автоматизації допоміжних і транспортних операцій.
По-друге, збільшення тривалості роботи, обладнання на протязі доби,
місяця, року. Досягається за рахунок збільшення змінності роботи,
скорочення часу на технічне обслуговування і капітальні ремонти,
зменшення простоїв.
По-третє, збільшення кількості та питомої ваги діючого обладнання в
складі всього обладнання на підприємстві.
Інтенсивний шлях поліпшення ефективності використання основних
виробничих фондів передбачає збільшення продуктивності роботи, тобто
кількості продукції (робіт), що виробляється за одиницю часу (робочий час,
зміна, доба) на одиницю обладнання.
Поліпшення використання основних виробничих фондів підприємства
пов‘язано та супроводжується покращенням умов праці, підвищенням в
виробничій діяльності функцій управління механізмами [1].
Отже, на сьогоднішній день спостерігається безліч проблем
використання основних засобів підприємств. Підвищення ефективності
використання основних засобів в даний час має величезне значення.
Підприємства, що мають в своєму розпорядженні основні засоби, повинні не
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тільки прагнути їх модернізувати, збільшувати час роботи обладнання,
поліпшувати склад, структуру і склад основних засобів, але і максимально
підвищувати ефективність використання того, що є із застосуванням
переважно інтенсивних методів. Тому, щоб використання основних фондів
було справді економічно вигідним та ефективним, необхідно стежити за його
технічним станом; залучати фахівців при проведенні складних ремонтів;
вивчати ринки виробництва; залучати спеціалістів маркетингового відділу;
підвищувати рівень спеціалізації виробництва; усувати простої;
модернізувати устаткування; поліпшувати склад, структуру й стан основних
фондів підприємства; удосконалювати планування, управління й організацію
праці та виробництва; знижувати фондомісткість; підвищувати фондовіддачу
та продуктивність праці на підприємстві.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ДОСТОВІРНОЇ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
У процесі еволюції людського суспільства поняття інвентаризації
трансформувалося з найпростішої форми здійснення дій з перерахунку,
переважування, метою яких було відображення фактичного стану обліку, до
дій з виявлення фактичної наявності майна з метою визначення фінансового
результату від господарської діяльності. Інвентаризація як один з елементів
методу бухгалтерського обліку та методичного прийому економічного
контролю виступає в якості обов‘язкового доповнення до поточної
документації господарських операцій і є способом перевірки в натурі
наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом
перерахування, зважування, обміру й оцінки всіх залишків господарських
засобів і співставлення з даними бухгалтерського обліку, що забезпечує
перевірку
і
документальне
підтвердження
достовірності
даних
бухгалтерського обліку.
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Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку, проблеми
проведення та відображення в обліку розглядається в роботах відомих
науковців таких як: Бардаш С.В., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Гольцова С.М.,
Кужельний М.В., Лінник В.Г., Лишиленко О.В., Шепітко Г.Ф. Шпіг О.А.
Метою дослідження є визначення сутності, змісту, ролі інвентаризації в
господарській діяльності підприємства.
Інвентаризація представляє собою перевірку відповідності об'єктів
обліку в натурі даним бухгалтерського обліку і підтвердження правильності
та достовірності бухгалтерського обліку та звітності [2]. Інвентаризаційний
процес дозволяє встановити розбіжність між даними обліку і фактичною
наявністю засобів, тобто надлишки або нестачі, які оформляють
відповідними документами і відображають в обліку.
В той же час, слід розрізняти інвентаризацію як елемент методу
бухгалтерського обліку і як технічний прийом (техніку) її проведення.
Порядок і строки проведення інвентаризації на підприємствах, в організаціях
і установах регламентуються ст. 10. Закону України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. ғ 996-ХІV, Порядком
надання фінансової звітності, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів
України від 28.02.2000р. ғ 419 та Положенням про інвентаризацію активів
та зобов'язань, затверджене наказом міністерства фінансів України від
02.09.2014р. ғ 879.
Відповідно до цих нормативних актів об'єкти і строки проведення
інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім
випадків, коли їх проведення є обов'язковим, а саме : перед складанням
річної фінансової звітності; при передачі майна державного підприємства в
оренду, приватизації державного підприємства, перетворення державного
підприємства в акціонерне товариство; при зміні матеріально-відповідальних
осіб (на день приймання-передачі справ); при встановленні фактів крадіжок
або зловживань, псування цінностей, а також за приписом судово-слідчих
органів; при пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії; при ліквідації
підприємства; при переході на складання фінансової звітності за
міжнародними стандартами (на дату такого переходу); також в інших
випадках, передбачених законодавством [3].
Інвентаризація проводиться, як правило, на перше число місяця, що
полегшує наступне порівняння її результатів з показниками обліку. До
початку інвентаризації матеріально відповідальні особи проводять певну
роботу щодо відображення всіх первинних документів з вибуття і
оприбуткування цінностей та коштів в книгах і регістрах.
Загальний
порядок
проведення
інвентаризації
затверджений
Положенням про інвентаризацію ғ 879. Процес проведення інвентаризації
можна умовно розподілити на такі етапи:
1) підготовчий етап;
2) визначення фактичної наявності матеріальних цінностей;
3) порівняльно-аналітична робота;
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4) підбиття підсумків інвентаризації та відображення її результатів
в обліку та звітності. Вимоги до кожного етапу інвентаризації описані
у відповідних розділах Положення [1].
У процесі інвентаризації шляхом підрахунку, зважування, обміру,
визначають фактичну наявність об'єктів інвентаризації, дані про які
записують в інвентаризаційному описі, який підписують усі члени комісії.
При проведенні інвентаризації неодмінно повинна бути присутня
матеріально відповідальна особа. Вона дає розписку, що всі документи, які
підтверджують оприбуткування і видачу матеріальних цінностей, здано до
бухгалтерії. На час проведення інвентаризації діяльність підрозділу (комори,
складу, сховища), як правило, припиняється. Інвентаризаційні описи
складають у декількох примірниках, з них один передають матеріальновідповідальній особі, при цьому матеріально відповідальна особа на кожному
примірнику інвентаризаційного опису ставить свій підпис про матеріальну
відповідальність за перелічені в описі цінності. Дані інвентаризаційних
описів порівнюють з даними бухгалтерського обліку і складають
інвентаризаційно-порівняльні
відомості,
де
визначають
результат
інвентаризації. Внаслідок такого порівняння і встановлюють відповідність
або невідповідність облікових і фактичних даних, тобто:
а) фактичний і бухгалтерський запис збігаються;
б) фактичний залишок менший від облікового - нестача;
в) фактичний залишок більший від облікового - надлишок. Матеріально
відповідальні особи повинні дати інвентаризаційній комісії письмові
пояснення щодо причин утворення нестач чи надлишків. Свої висновки і
пропозиції щодо врегулювання інвентаризаційних різниць комісія оформляє
протоколом і подає на затвердження керівнику підприємства, який у п'яти
денний термін розглядає і затверджує протокол [2].
Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю
активів і зобов‘язань і даними бухгалтерського обліку регулюються
підприємствами в порядку, визначеному пунктом 4 розділу ІV Положення ғ
879. Зокрема:
- основні засоби, нематеріальні активи, які виявлені в лишках,
підлягають оприбуткуванню зі збільшенням доходів майбутніх періодів;
- цінні папери, грошові кошти, їх еквіваленти та інші оборотні
матеріальні цінності, які виявлені в лишках, підлягають оприбуткуванню зі
збільшенням доходу звітного періоду підприємства;
- нестача запасів у межах установлених норм природного убутку,
виявлена під час інвентаризації, списується за розпорядженням керівника
підприємства на витрати.
- нестача цінностей понад норми природного убутку, а також втрати від
псування цінностей списуються з балансу та відносяться на рахунок винних
осіб у розмірі, визначеному відповідно до законодавства, у разі якщо винні
особи не встановлені, вони зараховуються на позабалансовий рахунок до
моменту встановлення винних осіб або закриття справи згідно із
законодавством [1].
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Результати інвентаризаційної роботи повинні відображатися у примітках
до річного фінансового (бухгалтерського) звіту, зокрема, зазначається
інформація за виявленими інвентаризаційними різницями та прийнятими
щодо них рішеннями (скільки зараховано за пересортицею, скільки списано в
межах норм природного убутку, віднесено на винних осіб чи на результати
діяльності) [2].
Таким чином, інвентаризація є важливим складником бухгалтерської
методології, оскільки формує облікову інформацію, яка належним чином
буде опрацьована і представлена у звітності підприємства внутрішнім і
зовнішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. Акт
інвентаризації обов'язково вивчається ревізорами під час проведення
перевірки господарської діяльності підприємства, в судовій практиці він є
документом справи і використовується експертом-бухгалтером для надання
висновку по справі.
Список використаних джерел:
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Науковий керівник: Майстер Л.А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЇХ СУТЬ ТА
ПРИЗНАЧЕННЯ
На кожному підприємстві здійснюється величезна кількість
різноманітних господарських операцій, кожна з яких відповідно впливає
на баланс, в якому наведені рахунки.
Рахунки, як і інші складові методу бухгалтерського обліку, мають
свою історію. Спочатку їх розглядали тільки як сам процес підрахунку
чогось: грошей, матеріалів і сировини, різних запасів тощо. Того, хто
підраховував, називали рахівником. Пізніше того, хто вів рахункові книги,
називали бухгалтером — від нім. «bush» — книга і «halten» — тримати. Про
рахунки писав Л. Пачолі в «Трактаті про рахунки і записи»
(1494). Особливості рахунків досліджували також Р. Антоні, Б. Нідлз,
Массеті.
Слово «бухгалтерія» має нині подвійне значення. Перше — це
рахівництво, звітність, уміння вести рахункові книги. Друге — це
структурний підрозділ підприємства, який повинен забезпечити всіх
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користувачів своєчасною і правдивою обліковою інформацією для
управління і прийняття рішень[1, c. 186].
Рахунки у систематизації та накопиченні облікової інформації
відіграють важливе значення у визначенні форми бухгалтерського обліку
на кожному підприємстві. Жодна інша складова методу не впливає на
вибір форми бухгалтерського обліку так, як це роблять рахунки.
Суть рахунків бухгалтерського обліку полягає в групуванні та
систематизації господарських операцій за відповідними ознаками та
видами господарських засобів і джерел їх утворення, що створює
налагоджену систему поточного бухгалтерського обліку на підприємстві.
Призначенням
рахунків — головний засіб відображення та
поточного контролю господарських операцій, що охоплюють наявність і
рух господарських засобів, власного капіталу й зобов'язань, а також
процесів, пов'язаних з використанням трудових ресурсів та фондів оплати
праці, використанням основних засобів, придбанням (заготівлею) предметів
праці та їх споживанням, обліком процесу виробництва та реалізації.
Як складова методу бухгалтерського обліку система рахунків
перебуває
в
тісному
взаємозв'язку
з іншими його складовими
(елементами), зокрема документацією, подвійним записом, оцінкою,
балансом, звітністю. Калькуляція та інвентаризація є обов'язковими, але
вони, носять епізодичний характер і використовуються в кінці
відповідних звітних періодів (місяць, квартал, півріччя, рік)[2, c. 45].
Рахунки бухгалтерського обліку — це спосіб поточного обліку,
контролю та групування за економічно однорідними видами господарських
засобів, їх джерел та операцій. Для обліку залишку і руху певного виду
господарських засобів використовують окремий рахунок. Система
рахунків бухгалтерського обліку використовується для врахуванням всіх
змін. Планом рахунків визначається кількість і назва рахунків. Від
об‘єктів, форми і організації обліку залежить побудова рахунків і їх
вигляд.
Рахунки мають вигляд двосторонніх таблиць, на яких окремо
обліковуються збільшення і зменшення об‘єктів обліку. Ліву частину
рахунка називають дебетом, праву — кредитом. Термін "дебет" походить
від лат. «debet», що означає "він винен", а "кредит" - від лат. «credit», що
означає "він вірить". Тепер дебет і кредит – це умовні технічні
позначення сторін рахунку. Таку форму застосовують і розуміють
однаково бухгалтери усього світу. У міру здійснення господарських
операцій рахунки реєструють за дебетом або кредитом рахунка. Підсумок
сум операцій за дебетом рахунка називають дебетовим оборотом, а
підсумок сум операцій за кредитом рахунка — кредитовим оборотом.
Кінцевий залишок засобів на рахунку — кінцеве сальдо, або залишкок на
кінець періоду.
Умовно всі рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні
та пасивні. Рахунки, які призначені для обліку активів підприємства —
активні. Рахунки, що відображують облік джерел формування активів —
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пасивні. При обчисленні кінцевого сальдо активних і пасивних рахунків
використовують такі правила:
— в активних рахунках початковий залишок (сальдо) і всі збільшення
реєструють за дебетом рахунка, а всі зменшення — за кредитом;
— в пасивних рахунках — навпаки. Початковий залишок (сальдо) і всі
збільшення показуються за кредитом рахунка, а всі зменшення — за
дебетом[3, c. 129].
Рахунки, включені у відповідні книги, журнали, відомості, виступають
як генератори облікової інформації, дають можливість отримувати
розгорнуту систематизовану інформацію, яка потім узагальнюється за
необхідними напрямами для ефективнішого її використання в управлінні.
Список використаних джерел:
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Науковий керівник : Майстер Л. А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Пошук нових шляхів покращення управління, контролю за якістю
облікової інформації, своєчасного складання та подання бухгалтерської
звітності, призвів до виникнення різних форм ведення бухгалтерського
обліку. Форма бухгалтерського обліку — це певна система регістрів
бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення
інформації в них з дотриманням єдиних засад бухгалтерського обліку.
На кожному етапі розвитку бухгалтерського обліку з‘являлися нові,
більш удосконалені форми обліку. Кожне підприємство має свої особливості,
тому самостійно обирає відповідну форму обліку, враховуючи конкретні
умови господарської діяльності й технології обробки облікових даних. Вибір
форми обліку зумовлюється також обсягами облікових робіт, їх складністю,
наявністю кваліфікованих кадрів бухгалтерів, можливостями використання
автоматизованих систем обробки даних, обчислювальної техніки. Тому для
підприємств є актуальним обрання найефективнішої форми обліку, як б
відповідала всім вимогам їх виробничої і господарської діяльності.
До найпоширеніших форм ведення обліку належать :
-меморіально-ордерна форма обліку;
-форма обліку Журнал-головна;
-журнально-ордерна форма обліку;
-комп‘ютерна форма обліку.
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Меморіально-ордерна форма характеризується простотою побудови
облікових регістрів. Поєднання синтетичного обліку в книгах з аналітичним
обліком на картках дає змогу використати їх переваги, зокрема на малих
підприємствах з невеликим обсягом облікової роботи. Використання
меморіальних ордерів сприяє упорядкуванню систематичного обліку, а
перевірка дебетових і кредитових оборотів за рахунками головної книги з
оборотом реєстраційного журналу дає можливість встановити повноту і
правильність записів та усунути помилки [1].
Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку характеризується
застосуванням книг для ведення синтетичного обліку і карток — для
аналітичного. Суть меморіально-ордерної форми полягає в тому, що на
підставі оформлених, перевірених документів (первинних або згрупованих за
певною ознакою) складають меморіальні ордери, в яких вказують короткий
зміст і підставу здійснення господарської операції, кореспондуючі рахунки за
даною операцією та суму. Меморіальні ордери складають на окремих
бланках або на самому документі, якщо на ньому в реквізитах відтворено
форму ордера. Меморіальні ордери реєструють у хронологічному регістрі
меморіальних ордерів (реєстраційному журналі). У цьому журналі
відображаються дані за кожним меморіальним ордером із зазначенням його
загальної суми. Загальний підсумок цього журналу відбиває обсяг
господарської діяльності підприємства і використовується для контролю
повноти відображення операцій на синтетичних рахунках. Він має
дорівнювати дебетовому й окремо кредитовому обороту за всіма
синтетичними рахунками і Головною книгою.
Форма
обліку
«журнал-головна» є
найпростішою
формою
бухгалтерського обліку. Переваги цієї форми в тому, що в одному регістрі
використовуються синтетичні та хронологічні записи. Це звільняє від
необхідності складання оборотної відомості на синтетичних рахунках. Звірка
синтетичного обліку з аналітичним виконуються безпосередньо за даними
журналу-головної. Журнал реєстрації операцій і Головну книгу. Кожна
господарська операція одночасно реєструється і відображається на
відповідних синтетичних рахунках, для кожного з яких відводиться подвійна
графа — для запису дебетових і кредитових оборотів. Досить легко можна
контролювати дотримання подвійного запису щодо кожної операції. ЖурналГоловну як основний регістр відкривають на поточний рік. Цю форма обліку
досить широко застосовувалася у сільськогосподарських підприємствах,
споживчій кооперації, бюджетних установах. Зараз її застосовують малі
підприємства, оскільки кількість використовуваних тут синтетичних рахунків
незначна. Проте при використанні великої кількості синтетичних рахунків
(більше 20) ця форма втрачає наочність записів.
Недоліками є те, що дана форма втрачає наочність записів, крім цього,
ведення обліку у книжкових регістрах ускладнює використання
обчислювальної техніки при опрацюванні облікової інформації.
Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку ґрунтується на
використанні журналів-ордерів. Для кожного рахунку у відповідному
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журналі відображаються всі господарські операції, а також номери рахунків,
дебет яких змінюються в результаті цієї операції, записи в журналі-ордері
ведуться за кредитовою ознакою. В цій формі поєднано хронологічний і
систематичний облік, що відповідає самій назві регістрів: вони одночасно
служать журналами (оскільки записи в них здійснюються в хронологічному
порядку) і ордерами (оскільки місячні підсумки журналів за
кореспондуючими рахунками замінюють собою меморіальні ордери) [2].
Комп‘ютерна форма обліку не залежить від якоїсь конкретної програми.
Дані первинних документів накопичуються у запам‘ятовувальному пристрої
ЕОМ. При цьому для кожного синтетичного та аналітичного рахунка
відводиться окреме місце зберігання інформації. До недоліків комп‘ютерної
форми можна віднести високу вартість програмного та технічного
забезпечення.
Використання автоматизованого обліку дає змогу повністю уникнути
помилок, оскільки при автоматизованому обліку ведеться тільки один
обліковий регістр, а всі інші формуються автоматично. Головними
перевагами цієї форми над механізованою є те, що послідовно виконуються
операції і збереження даних, перенесення даних з одного первинного
документа до іншого відбувається без помилок. При автоматизованій формі
процес введення вхідної інформації проводиться тільки один раз і частково
контролюється програмним забезпеченням – підвищується достовірність та
оперативність інформації. Перспективами подальших досліджень в цьому
напрямку можна вважати використання можливостей автоматизованої
діалогової журнальної форми обліку.
В Україні використовується значна кількість програмних продуктів для
автоматизації бухгалтерського обліку, найбільш популярні серед яких —
"Парус", "Фінанси без проблем", "1С : Бухгалтерія", "Fin Expert" та інші.
Система "Парус" призначена для підготовки й обліку фінансовогосподарських документів, накопичення інформації про здійснення
господарських операцій на бухгалтерських рахунках, одержання внутрішньої
і зовнішньої звітності підприємства. Використання даної системи дає змогу:
готувати платіжні документи; виписувати рахунки на оплату і накладні на
відпуск товарів; вести облік основних засобів, запасів, дебіторської і
кредиторської заборгованості, грошових коштів тощо; одержувати
щомісячну звітність щодо руху засобів за відповідними рахунками;
одержувати баланс підприємства та інші форми фінансової звітності.
Система "Fin Expert" — це професійна система реального часу для
комп'ютерних мереж, яка призначена для великих підприємств з великими
обсягами даних.
Система "1С — Бухгалтерія" є універсальною програмою. Основні її
можливості полягають у тому, що вона передбачає: ведення синтетичного й
аналітичного обліку стосовно потреб підприємства; ведення кількісного
багатоваріантного обліку; одержання всієї необхідної звітності та
різнорідних документів за синтетичним і аналітичним обліком; повну
настроюваність (можливість доповнювати і змінювати план рахунків
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бухгалтерського обліку, систему проводок, ведення аналітичного обліку,
форми первинних документів, форми звітності); автоматичний друк вихідних
(первинних) документів [3].
Отже, є різні форми ведення бухгалтерського обліку. Форма ведення
бухгалтерського обліку обирається кожним підприємством в залежності від
умов його господарської діяльності, технології обробки облікових даних, та
обсягів облікових робіт.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
ТАРИ І ТАРНИХ МАТЕРІАЛІВ
Пpaктичнo кoжнe пiдпpиємствo пpи здiйснeннi свoєї гoспoдapськoї
дiяльнoстi зустpiчaється iз тaким спeцифiчним видoм мaтepiaльних
цiннoстeй, як тapa, пpизнaчeння якoї пoлягaє в зaбeзпeчeннi збepeжeння i
oптимaльнoї opгaнiзaцiї тpaнспopтувaння тoвapнo-мaтepiaльних цiннoстeй.
Тapa та тарні матеріали в знaчнiй мipi визнaчaють piвeнь
кoнкуpeнтoспpoмoжнoстi пpoдукцiї нa вiтчизняних i зapубiжних pинкaх, яка
в умовах зростання конкуренції продукції стає однією з найважливіших
складових збуту товару на ринку тoму зapaз пoстaє питaння paцioнaльнoї
opгaнiзaцiї бухгaлтepськoгo oблiку тapи нa пiдпpиємствaх.
Тара – собливий вид промислових виробів, призначений для укладання і
упаковки різних матеріальних ресурсів. У тарі матеріали пред‘являються до
перевезень транспортним організаціям та зберігаються у ній при
транспортуванні і збереженні на складах.
Тарні матеріали – оборотні матеріальні активи, призначені для
виготовлення і ремонту тари 3, с. 127 .
Питaнням бухгaлтepськoгo oблiку тapи присвячено праці тaких
вiтчизняних тa зapубiжних вчених як В. Вишнeвeцькa, Ю. Гpaкoвський,
Н. П. Дpoбишeвський, O. Згуpський, Т. Лисиця, А. Кальченко, В. Н. Лeмeш,
М. I. Мoлдoвaнoвa, Т. Oнищeнкo, В. В. Сoпкo, К. С. Фeтiсoвa та інші. Не
применшуючи вагомий внесок зазначених дослідників в розвиток теорії та
методології бухгалтерського обліку тари і тарних матеріалів залишається ряд
невирішених проблемних питань.
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Основними завданнями обліку тари є: правильне і своєчасне
документальне оформлення руху тари; забезпечення контролю за збереженням
тари на всіх етапах її руху та зберігання; дотримання норм витрат тари і
пакувальних матеріалів та порядку їх обліку з урахуванням особливостей
упаковки та виду тари; своєчасне складання звітності про наявність та стан і
подання її керівництву для прийняття відповідних управлінських рішень;
контроль за витратами на ремонт тари, визначення ефективності її
використання та фінансових результатів від операцій з тарою 2, с. 19 .
У практичній діяльності використовують класифікації тари за різними
ознаками:
за призначенням: виробнича, транспортна, споживча, спеціальна;
за матеріалами виготовлення: скляна дерев‘яна, металева,
полімерна, паперова, картонна, тканинна. комбінована;
за технологією виготовлення: видувна, литна, пресована,
термоформована, зварна полімерна;
за кратністю виготовлення: одноразова, багаторазова (інвентарна,
поворотна заставна і незаставна, неповоротна) 2, с. 21 .
Синтетичний облік тари підприємства ведуть на різних рахунках:
10 «Основні засоби»:
субрахунок 109 «Інші основні засоби» інвентарна тара з терміном
використання понад один рік і первісною вартістю понад встановлену на
підприємстві межу (зазвичай понад 1000 грн);
11 «Інші необоротні матеріальні активи»
субрахунок 115 «Інвентарна і тара»
зі строком використання
більше одного року (крім багатооборотної тари-обладнання, що підлягає
поверненню постачальникам) і первісною вартістю до 1000 грн за одиницю;
20 «Виробничі запаси»:
субрахунок 204 «Тара і тарні матеріали» тара з-під матеріалів та
інших предметів матеріально-технічного оснащення;
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» інвентарна тара з
терміном використання до одного року;
28 «Товари»:
субрахунок 281 «Товари на складі»
склотара під товарами на
складі;
субрахунок 282 «Товари в торгівлі»
склотара під товарами і
порожня у пунктах продажу товарів;
субрахунок 284 «Тара під товарами» порожній посуд на тарних
складах, інша тара під товарами і порожня.
Аналітичний облік тари ведуть у кількісних і грошовому вимірниках за
окремими матеріально відповідальними особами, місцями її зберігання
(використання), видами і призначенням 4, с. 51 .
Облік тари ведуть за такою оцінкою:
інвентарна тара, що обліковується у складі необоротних активів, за
первісною вартістю згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби»;
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тара з тканини за вартістю, зазначеною у документа постачальника;
дерев‘яна і картонна тара за цінами придбання згідно з П(С)БО 9
«Запаси»;
тара власного виготовлення
за фактичною собівартістю
виготовлення згідно з П(С)БО 16 «Витрати»;
склотара за заставною вартістю 4, с. 52 .
Підставою вибуття тари з підприємства, крім її реалізації разом з
товаром, можуть бути: бій псування, недостача, виявлена при інвентаризації,
тощо. Результатами операцій з тарою можуть бути витрати, втрати і доходи.
До складу витрат з тари включають: амортизацію власної інвентарної
тари і тари обладнання; амортизацію багаторазової заставної тари, що
відшкодовується постачальнику відповідно до умов постачання; витрати на
ремонт тари; витрати на очищення і санітарну обробку тари; вартість тари,
списаної за непридатністю для подальшого використання.
Витрати і втрати за операціями з тарою відображають на рахунку 93
«Витрати на збут», крім втрат з вини матеріально відповідальних осіб та
недостач і псування тари понад встановлені норми. Вартість останніх
утримується з винуватців 1, с. 37 .
Основні проводки, пов‘язані з тарою наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Бухгалтерські проводки по операціях, пов’язаних з тарою 3, с. 128
Господарська операція
Інвентарна тара
Відображено капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні
активи у сумі вартості тари без ПДВ
Відображено належну до сплати постачальнику суму ПДВ
Оприбутковано інвентарну тару
Оплата заборгованості постачальнику з поточного рахунку
Щомісячне нарахування зносу після передачі інвентарної тари в
експлуатацію прийнятим методом
Тара у виробничих запасах
Оплачено постачальнику за тару (сума без ПДВ)
Відображено сплачену постачальнику суму ПДВ
Оприбутковано одержану тару по купівельній вартості без ПДВ
Списано заборгованість постачальників з ПДВ у зв‘язку з
поставкою товару
Виписана тара в цех
Списано тару на собівартість продукції

Дебет

Кредит

153

631

641
115
631
23
832

631
153
311
832
132

371
641
204
644

311
644
371
371

204
804
23

204
204
804

Таким чином, тара – це елемент і (або) різновид упаковки для
розміщення продукції, транспортування, складування та інших логістичних
операцій. Вона відіграє важливу роль як засіб збереження й захисту
продукції (товару) від шкідливого впливу зовнішнього середовища, тара
сприяє процесу товаропросування, полегшує транспортування, вантажнорозвантажувальні роботи, забезпечує якість продукції.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція переходу від
економіки, що базується на матеріальних активах до створення підприємств,
які зорієнтовані перш за все на нематеріальні активи.
Нематеріальні активи є однією із найменш досліджених категорій
бухгалтерського обліку, що пов‘язано із специфічними властивостями
економічної природи та особливостями їх вартісної оцінки. Проте
нематеріальні активи, якими володіють підприємства, – це основні чинники
інноваційного розвитку та конкурентоздатності на ринку. Саме наявність
нематеріальних активів, таких як торгівельні марки, комерційні
найменування, ноу-хау, бази даних (постачальників, клієнтів, партнерів
тощо) спричиняє виникнення розриву між балансовою та ринковою вартістю
підприємства при його ринковій капіталізації або при придбанні.
Протягом останніх років значний внесок у розвиток теорії і практики
обліку, оцінки використання нематеріальних активів зробили такі вітчизняні
та зарубіжні вчені, як: П. Атамас, О. Голенко, Л. Жилкін, Л. Ловінська,
Р. Джога, С. Свірко, Л. Сінельник, О. Короп, Л. Федулова, А. Козирєв,
В. Макаров, К. Ідріс та ін. Хоча й існує значна кількість наукових досліджень
в напрямі оцінки ефективності використання нематеріальних активів, але й
до цього часу ведуться дискусії щодо теоретичних положень і практичних
проблем обліку та оцінки нематеріальних активів [2, с. 99].
Згідно П(С)БО 8, нематеріальний актив – це немонетарний актив, який
не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.
До нематеріальних активів належать: права користування природними
ресурсами; права користування майном; права на комерційні позначення;
права на об‘єкти промислової власності; авторське право та суміжні з ним
права; інші нематеріальні активи [1].
Основними ознаками нематеріальних активів є:
- відсутність матеріально-речовинної форми;
- використання протягом тривалого часу;
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- реальна участь у виробничо-господарських та фінансово-економічних
процесах, яка виражається у функції впливу на підвищення ефективності
діяльності підприємства;
- наявність ризику вкладень у їх створення;
- значна міра невизначеності розмірів майбутнього прибутку від їх
використання;
- суттєва роль в інноваційних процесах [5, с. 40].
Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в
балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод,
пов‘язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно
визначена.
Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс
підприємства за первісною вартістю [4, с. 393].
Актуальною проблемою сучасного обліку є здатність достовірно
відображати інформацію про нематеріальні активи у фінансовій та інших видах
звітності. Запорукою цього є процес визначення реальної науковообґрунтованої цінності об‘єкта нематеріальних активів – оцінка. Особливістю
останньої є наявність цільового характеру та відсутність єдиного
універсального методу. Достовірна та науково-обґрунтована оцінка має
особливе значення при включенні об‘єктів інтелектуальної власності до
статутного капіталу, при злитті підприємств або поділу організації для
визначення майнових частин у статутному капіталі, при складанні фінансової
звітності, оцінці застави під отримуваний кредит, визначенні збитків при
виявленні порушення прав на об‘єкти інтелектуальної власності [3, с. 42].
Оцінка вартості нематеріальних активів проводиться в певній
послідовності і включає 6 етапів (рис. 1) [2, с. 107].
Оцінка вартості нематеріальних активів

Етап 1.
Обстеження
нематеріальних
активі (акт
обстеження)

Етап 4.
Формування
інформаційної бази
для проведення
оцінки

Етап 2.
Правова експертиза

Етап 5.
Розрахунки вартості
нематеріальних
активів за вибраними
підходами та методами

Етап 3.
Визначення типу
вартості та вибір
підходів і методів
оцінки вартості
нематеріальних
активів
Етап 6.
Результати оцінки
(підготовка звіту про
оцінку)

Рис. 1 Послідовність проведення оцінки вартості нематеріальних
активів
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В силу складності та неоднозначності економічної категорії «нематеріальні
активи» існує й безліч підходів до їх оцінки. Вивчення досвіду зарубіжних
країн свідчить про використання трьох підходів – затратного, порівняльного та
доходного. Кожний з цих підходів має свою методологію, тому при
одночасному їх використанні отримують різні значення вартості оцінюваного
об‘єкта, що в кінцевому результаті відображається на величині фінансового
результату підприємства та ускладнює аналіз стану та використання
нематеріальних активів як всередині конкретного підприємства, так і при
порівнянні фінансового стану двох і більше суб‘єктів господарювання. З метою
узгодження результатів оцінки варто застосовувати порівняльний аналіз оцінки
вартості нематеріальних активів на основі різних підходів і, таким чином, більш
достовірно визначається вартість об‘єкта оцінки. Окрім того, такі методи перш
за все стосуються оцінки об‘єктів, які можна ідентифікувати, а щодо не
ідентифікованих об‘єктів (наприклад, складові гудвілу) – виникає проблема їх
оцінки. Причиною списання багатьох унікальних об‘єктів на витрати
підприємства під час їх створення власними силами є відсутність методики
оцінки нематеріальних активів. Досить поширеною на практиці є ситуація,
коли вартість нематеріального активу визначається безпосередньо покупцем та
продавцем. Однак постає питання, наскільки обґрунтованою та достовірною є
така оцінка, та чи повною мірою відображає інтереси обох сторін: продавця –
отримати максимально можливий розмір прибутку, а покупця – у подальшому
після придбання та використання об‘єкту нематеріального активу – зайняти
сильну позицію у справах зі своїми інвесторами, партнерами, кредиторами
шляхом відображення реального стану нематеріальних активів підприємства
[3, с. 43].
Отже, тенденції розвитку світової економіки свідчать про активне
залучення до господарського обігу таких довгострокових економічних
ресурсів, як нематеріальні активи, що пов‘язано з їх здатністю приносити
значні прибутки за умов ефективного використання.
Неузгодженості в питаннях організації, обліку та оцінки нематеріальних
активів мають значний вплив на достовірність інформації про загальний стан
активів, що оприлюднюється суб‘єктами господарювання. Тому є необхідність
врахування в цих питаннях існуючого зарубіжного досвіду, однак з орієнтиром
на вітчизняні реалії, а також з максимальним наближенням теоретичних
надбань до діючої практики.
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Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОД ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Метод економічного аналізу, як і будь-якої іншої науки, визначається
змістом та особливостями предмета, які, у свою чергу, зумовлюються
конкретними цілями, вимогами та завданнями, що постали на даному етапі
розвитку економіки або проглядаються в перспективі. В процесі аналізу
будь-якого економічного об‘єкта необхідно враховувати дію економічних
законів і умов, у яких знаходиться об‘єкт; виявляти загальні тенденції
розвитку, характер взаємозв‘язку показників, внутрішні відхилення та їх
причини, об‘єктивні та суб‘єктивні фактори, кількісний та якісний вплив
кожного з них; опрацювати заходи по реалізації позитивних і ліквідації
негативних тенденцій.
Розв‘язання таких складних аналітичних задач здійснюють за
допомогою великої кількості прийомів і способів дослідження, що залежать
від мети та завдань аналізу. Але аналітикам необхідно орієнтуватись не лише
в прийомах та способах дослідження, а перш за все, знати методичні підходи
до вирішення тих чи інших аналітичних задач, тобто науковий метод
аналізу.[3]
Дослідженням данної проблеми займались такі дослідники та вчені як:
Білик М.С., Горбатюк М.І., Долинський В.П., Загородний А.Г., Кислиця О.Я.,
Науменко Г.О., Мельничук Г.М., Мниха Сопка В.В., Чумаченко М.Г. та
багато інших. Але на разі метод економічного аналізу не був досконало
вивчений на належному рівні й досі. Ігнорування досліджень в цьому
напряму приводить до неоднозначного тлумачення цього поняття.
Під методом економічного аналізу розуміють науково обґрунтовану
систему теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та
спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані
управлінські
рішення
і
базуються
на
діалектичному
методі
пізнання.Загальним науковим методом пізнання є діалектичний метод,
відповідно до якого явища і процеси розглядаються в розвитку, в їх
взаємозв‘язку та взаємозалежності, у переході від кількісних до якісних змін,
у боротьбі протилежностей. Економічний аналіз, як і будь-яка інша
сформована наука, має свій науковий метод, що випливає із законів
діалектики, але враховує особливості і зміст свого предмета. [2]
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Насамперед, варто зауважити, що в теорії економічного аналізу поряд з
поняттям «метод» використовують поняття «методологія» та «методика»,
часто ототожнюючи їх. Проте, методологія економічного аналізу більш
ширше поняття. Вона вивчає проблеми і структуру науки в цілому, її закони і
категорії. У методології містяться знання про методи та методики,
формування економічних явищ, їх структурні зв‘язки, шляхи подальшого
розвитку тощо. Методикою прийнято вважати сукупність методів,
алгоритмів та процедур, які використовуються в певній послідовності для
досягнення поставленої мети. Через застосування певної методики аналізу
реалізовується його науковий метод.
Так, на думку Баренгольца Я.М. та Долинського В.П. «метод
економічного аналізу - це спосіб комплексного, безперервного, органічно
взаємопов‘язаного дослідження господарської діяльності підприємства та
його підрозділів з метою вивчення досягнутого рівня і динаміки розвитку
економіки, порівняння показників виконання виробничо-фінансового плану,
визначення факторів та рівня їх впливу на раціональне використання
матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і внутрішніх виробничих
резервів. [1]
Методом економічного аналізу є науковий спосіб вивчення
господарської діяльності, що складається з прийомів та способів
дослідження, за допомогою яких визначають кількісні та якісні параметри
зміни господарської діяльності, вплив на неї внутрішніх і зовнішніх факторів,
що забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень.
Проте, у деяких випадках поняття «метод» використовується як синонім
з поняттями «прийом», «спосіб». У такому разі «метод» означає технічний
прийом (спосіб), за допомогою якого отримують значення певних
показників, що характеризують економічні процеси та причинно-наслідкові
зв‘язки.
Розглядаючи метод економічного аналізу, як метод науки, виділяють
його характерні особливості, якими визначається підхід до вивчення
економічних об‘єктів. В науковій літературі немає єдиних визначених
особливостей методу економічного аналізу. Але доцільно виділити та
розглянути наступні:
- діалектичний підхід до вивчення господарських процесів та явищ;
- системний підхід до аналізу економічних об‘єктів;
- використання системи показників;
- вимірювання ступеня впливу факторів на зміну параметрів економічної
системи та вивчення причин даних змін;
- виявлення та визначення взаємозв‘язків елементів досліджуваної
системи і причинно-наслідкових зв‘язків зміни їх параметрів.
В основу методу економічного аналізу покладено загальний підхід до
пізнання - діалектика. Тобто, дослідження об‘єктів здійснюється виходячи з
принципів, законів та категорій діалектики, які передбачають дослідження
економічних явищ у динаміці, русі і розвитку; вивчення всіх показників з
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урахуванням їх взаємозв‘язків та взаємозалежності, в чому полягає
діалектичний підхід в методі економічного аналізу. [4]
Системний підхід виявляється у комплексному вивченні елементів
системи (а в аналізі будь-який об‘єкт, явище чи процес розглядають як
систему), різноманітних зв‘язків та факторів, що пливають на результати
діяльності підприємства.
Однією з особливостей методу економічного аналізу є використання
системи показників, яка охоплює показники планів, обліку та звітності, що
мають числову характеристику. Зазначені показники існують об‘єктивно та
визначаються в залежності від вимог управління, видозмінюються і
вдосконалюються в процесі аналізу. Використання система показників у
процесі аналізу дає можливість глибоко та всебічно охарактеризувати
господарську діяльність
підприємства,
відобразити
комплексність
економічних явищ та процесів, і в той же час забезпечує самостійне логічне
відображення кожної зі складових. [2]
На господарську діяльність підприємства впливає велика кількість
факторів, які призводять до зміни параметрів системи. Вивчати всі фактори і
причини змін дуже складно та недоцільно. Тому метод економічного аналізу
направлений на те, щоб виявляти лише ті, які найбільш суттєво впливають на
досліджуваний об‘єкт. Від правильності визначення факторів та
встановлення причин зміни параметрів системи, залежить результативність
проведення аналізу та обґрунтованість прийнятих на його основі
управлінських рішень.
В аналізу будь-який об‘єкт, процес або явище не можуть розглядатись
ізольовано або на основі зміни одного робитись загальні висновки про
господарську діяльність підприємства. Метод економічного аналізу
передбачає визначення характеру та типу взаємозв‘язків між кожним
елементом досліджуваної системи, що забезпечує комплексність дослідження
та причинно-наслідкову залежність між ними. [3]
Отже, метод економічного аналізу розглядають у двох аспектах: як
метод науки та як прийом (спосіб) дослідження. Слід розрізняти ці два
поняття, так як вони різні за своєю природою та економічним змістом. За
допомогою методу, як прийому (способу), отримують значення певних
показників, що характеризують економічні процеси та причинно-наслідкові
зв‘язки. Метод економічного аналізу, як метод науки, полягає у вивченні та
дослідженні господарської діяльності; складається з прийомів і способів
дослідження; має характерні особливості, якими визначаються загальні
підходи до дослідження економічних об‘єктів.
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО
СЕКТОРУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Динамізм економічних процесів, які відбуваються в діяльності
суб‘єктів, що фінансуються за кошти бюджетів й пов‘язані з потребою в
підвищенні якості послуг і розвитком їх нових форм, вимагає формування
відповідної інформаційної бази не лише щодо фінансового та матеріальнотехнічного забезпечення, але й стосовно шляхів реалізації стратегії
розвитку. Облік, як найважливіша складова системи управління повинен
стати ефективним джерелом вихідної інформації, здатної забезпечувати
найбільш оптимальний та значимий результат здійснення діяльності з
організації та надання послуг.
Питанням удосконалення організації та ведення бухгалтерського обліку
в бюджетних установах приділяють значну увагу вітчизняні науковці:
І.Адамов, П.Й. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, Д.Бринзила, М.Грінчук, С.В. Свірко,
М.Г. Чумаченко та інші. Згідно з Законом України ғ 996 «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», облікова політика –
це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності [2]. Дане
визначення характеризує діяльність бюджетної установи щодо забезпечення
якісного, безперервного проходження інформації від етапу первинного
спостереження до узагальнюючого — складання звітності. Однак, у зв‘язку з
набуттям чинності Методичних рекомендацій щодо облікової політики
суб‘єкта державного сектору питання розробки облікової політики
потребують подальшого дослідження.
Метою дослідження є обґрунтування особливостей формування
облікової політики суб‘єктів державного сектору адекватно до умов
господарювання та вирішення проблем у формуванні облікової політики, а
також внесення пропозицій, які спрямовані на покращення формування
облікової політики шляхом її чіткішої регламентації.
На сучасному етапі інтеграції України у світовий економічний простір
посилилась увага до проблеми уніфікації бухгалтерського обліку і контролю.
Необхідність підвищення якості і достовірного обліку і контролю, прозорості
державних фінансів та повного відображення даних у звітності є головною
метою реформування бухгалтерського обліку в установах державного
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сектору економіки. Існує низка недопрацювань нормативно-законодавчої
бази, що регулює ведення бухгалтерського обліку у державному секторі
економіки [6].
В сучасних умовах високої фінансової нестабільності та відсутності
економічного розвитку національної економіки проблема формування
ефективної облікової політики суб‘єктів державного сектору набуває
особливої актуальності та потребує розробки науково-прикладних підходів.
Фундаментом організації всього облікового процесу виступає
розпорядчий документ про облікову політику. Ще до недавнього часу
формування наказу про облікову політику бюджетних установ мало
формальний характер і не існувало нормативного акту, який би
регламентував порядок його складання. З 01.01.15 р. набирають чинності ряд
стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, які корінним чином
змінюють методологію обліку бюджетних установ та на яких повинна
базуватися облікова політика. Так згідно Національному положенню
(стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання
фінансової звітності» суб‘єкт державного сектору має послідовно
застосовувати облікову політику таким чином, щоб фінансова звітність
відповідала
всім
вимогам
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі [3]. При складанні нового
наказу про облікову політику, чи внесення змін у вже існуючий документ
необхідно користуватися такими Національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку в державному секторі, які набирають чинності з
01.01.15 р.: 101 «Подання фінансової звітності», 123 «Запаси», 125 «Зміни
облікових оцінок та виправлення помилок», 121 «Основні засоби», 122
«Нематеріальні активи», 127 «Зменшення корисності активів», 128 «Забезпечення, непередбачені зобов‘язання та непередбачені активи», 132 «Виплати
працівникам», 133 «Фінансові інвестиції».
Існує велика кількість проблем, щодо формування ефективної облікової
політики суб‘єктів державного сектору. Найчастіше розробляючи нові,
найдосконаліші організаційні процеси обліку, до яких належить і облікова
політика, автори не одержують належних результатів та далеко не повністю
використовують можливості облікової політики [4] .
Основними недоліками, які виникли в обліковій системі установ
бюджетної сфери є: - існування двох методів ведення бухгалтерського
обліку – касового при виконанні бюджетів і методу нарахувань з певними
особливостями, при виконанні кошторисів розпорядників бюджетних коштів;
- відсутність єдиної методики відображення в бухгалтерському обліку
операцій державних цільових фондів; - звітність про виконання бюджетів
консолідується по вертикалі Державної казначейської служби і вертикалі
головних розпорядників бюджетних коштів паралельно;
- виконання
бюджетів за видатками здійснюється шляхом виділення асигнувань замість
погашення зобов‘язань; - відсутність єдиного програмного забезпечення
автоматизації облікових операцій у державному секторі і як наслідок,
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неможлива консолідація єдиної достовірної облікової інформації про
використання бюджетних коштів [1].
Для продовження реалізації реформ в обліку бюджетних установ,
наближенні його до міжнародної практики необхідно провести: розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в бюджетній сфері; - перегляд
нормативно-правового та методологічного забезпечення щодо здійснення
операцій з виконання бюджетів з урахуванням змін в системі
бухгалтерського обліку бюджетних установ; - забезпечення співпраці з
Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладу міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку для бюджетних установ та їх
оприлюднення [5].
На сьогодні, законодавча база в сфері бюджетного обліку перенасичена
кількістю прийнятих нормативно-правових актів та відповідних змін до них.
Саме, тому необхідно зуміти систематизувати сукупність нововведень,
враховуючи при цьому особливості економіки нашої країни та зарубіжний
досвід організації бухгалтерського обліку в державному секторі.
Таким чином, облікова політика визначає дії суб‘єкту господарювання
на тривалий період, дає змогу оперативно реагувати на зміни, що
відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі, ефективно
пристосовувати господарську систему до умов зовнішнього середовища,
знизити економічний ризик і досягти успіхів у конкурентній боротьбі. На
сучасному етапі наша країна перебуває у стані реформування, тому
управлінський персонал бюджетних установ повинен особливо уважно
слідкувати за змінами в законодавстві та оперативно їх впроваджувати в
діяльності суб‘єктів державного сектору. Отже, за умови дотримання
наведених рекомендацій установа зможе правильно та ефективно
здійснювати ведення бухгалтерського обліку та безпомилково складати
фінансову звітність.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
Для того щоб отримати певну інформацію нам необхідно провести
статистичне дослідження, до складу якого входить статистичне
спостереження зведення та групування зібраних матеріалів і аналіз
результатів зведення.
Статистичне спостереження виступає як один із головних методів
статистики і як одна з найважливіших стадій статистичного дослідження.
Дану тему досліджували такі вчені, як В. Вітлінський, А. Гальчинський, А.
Єріна, Ф.Гальтона, К. Пірсона, П. Чебишева, А. Маркова , О. Ляпунова, О. О.
Чупрова; Р. Фішера та інші.
Статистичне спостереження - це планомірний, науково організований
збір даних про явища і процеси суспільного життя шляхом реєстрації по
заздалегідь розробленій програмі спостереження. У процесі статистичного
спостереження одержують первинну статистичну інформацію, яка потрібна
для здійснення функцій статистики.
Для організації статистичного спостереження необхідно дотримуватися
таких вимог:
1. Явища, які підлягають спостереженню, повинні мати певне
народногосподарське значення, а також наукову чи практичну цінність.
2. Оскільки суспільні явища знаходяться у постійній зміні й розвитку
та мають різний якісний стан, статистичне спостереження повинне
забезпечувати збір масових даних в яких відбивається вся сукупність фактів.
Неповнота зведень про досліджувані процеси призведе до помилкових
висновків з результатів аналізу.
3. Складний взаємозв'язок і взаємопереплетіння економічних явищ
зумовлює орієнтацію статистичного спостереження на збирання не тільки
інформації, яка безпосередньо характеризує досліджуваний об'єкт, а й такої,
що сприяє зміні його стану. Отже, дані спостереження повинні бути
повними. Під повнотою даних розуміють повноту просторового охоплення
одиниць досліджуваної сукупності, істотних сторін явищ, а також повноту
охоплення у часі.
4. Інформація, одержувана за результатами статистичного
спостереження, повинна бути вірогідною. Тобто спостережувані дані
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підлягають ретельній і всебічній перевірці з боку їх якості. Особливість
зазначеної вимоги полягає у тому, що у разі одержання недостовірної
інформації, не можна усунути її дефекти в процесі подальшої обробки, що
ускладнює прийняття науково обґрунтованих рішень. Зрозуміло, що
статистична інформація вважається якісною, якщо вона правдива, вірогідна і
точна.
5. Статистичне спостереження здійснюється на науковій основі по
заздалегідь розробленій програмі, яка забезпечує науковий підхід до
вирішення методологічних і організаційних питань.
6. Дані статистичного спостереження повинні бути, порівнювані. Лише
в такому разі забезпечується їх узагальнення і зіставлення у просторі і
часі[1].
Кожне спостереження починається з розробки його програми, зміст
якої складають програмно-методологічні і організаційні питання.
Програмно-методологічний розділ містить:
визначення мети спостереження;
визначення об‘єкта спостереження;
визначення одиниці сукупності;
визначення звітної одиниці;
розробку програми спостереження, проектування статистичних
формулярів та складання інструкції.
Організаційні питання передбачають визначення джерел, способів
збору даних, встановлення термінів проведення спостереження тощо.
Мета спостереження – це пізнання змісту, яке випливає із задач, які
ставляться статистичним дослідженням у цілому.
Об‘єкт спостереження – це сукупність суспільних явищ, які підлягають
дослідженню.
Одиниця сукупності – це первинний елемент об‘єкта спостереження,
що є носієм ознак, які підлягають реєстрації.
Одиниця звітності – це первинний осередок, від якого можливо
отримати відомості про одиницю статистичної сукупності.
Інструкція – це зведення правил, пояснень щодо заповнення
статистичних бланків. Необхідність інструкції пояснюється вимогами
правильного розуміння питань програми (вони можуть бути не такими
однозначними як у наведеному вище прикладі).
І дотримавшись всіх вище зазначених умов можна отримати результат
з точними даними, що зможуть нам надати загальний стан, того що ми
досліджуємо[2].
Як
при будь-якій іншій діяльності під час статистичного
спостереження можуть виникати помилки, в результаті яких уся виконана
робота може бути не правдивою через неповне охоплення одиниць
спостереження, що підлягають реєстрації; пропуски окремих записів;
помилки поодиноких записів тощо.
Помилки в процесі спостереження призводять до зниження його
точності.
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Точністю статистичного
спостереження
називають
ступінь
відповідності величини будь-якого показника (ознаки), встановленої за
допомогою спостереження, дійсній величині. Вона вимірюється різницею або
співвідношенням цих величин.
Розбіжність між величиною будь-якого показника, встановленого
шляхом спостереження, і дійсним його розміром називають помилками
статистичного спостереження. Помилки спостереження поділяють на два
види: помилки реєстрації і помилки репрезентативності.
Помилки реєстрації виникають внаслідок неправильного встановлення
фактів або неправильного їх запису у формуляр.
Помилки репрезентативності мають місце лише при вибірковому
обстеженні і виникають внаслідок того, що вибіркова сукупність недостатньо
повно відтворює всю досліджувану сукупність.
Помилки репрезентативності можуть бути як при суцільному, так і при
несуцільному спостереженні. Вони можуть бути навмисними і
ненавмисними. Навмисні помилки є наслідком свідомого перекручення
дійсності у бік збільшення або зменшення дійсних розмірів досліджуваної
ознаки.
Ненавмисні помилки виникають незалежно від бажання осіб, які
повідомляють або реєструють дані.
Ненавмисні помилки реєстрації можуть мати випадковий або
систематичний характер.
Випадкові ненавмисні помилки реєстрації - це помилки, які виникають
внаслідок різних випадкових причин: описка, обмовка і т. ін. Вони
призводять до відхилень даних спостереження від фактичних розмірів ознаки
з однаковою ймовірністю як у бік збільшення, так і в бік зменшення даних.
При досить великій кількості одиниць спостережень випадкові помилки
можуть взаємно погашатися і не справляти істотного впливу на результати
спостереження.
Систематичні ненавмисні помилки реєстрації виникають з певних
невипадкових причин і призводять до відхилень даних спостереження від
фактичних розмірів ознаки в бік збільшення або зменшення. Причиною таких
помилок може бути несправність вимірювальних приладів, нечітке
формулювання питань, недосконалість статистичного інструментарію,
схильність людей до округлення цифр і т. ін.
Арифметичний контроль полягає у перевірці точності арифметичних
підрахунків і розрахунків: перевірка підсумкових показників у документах,
перевірка правильності підрахунків процентів, середніх величин і т. ін.
Логічний контроль полягав у зіставленні відповідей на запитання і
з'ясування їх логічної узгодженості. У процесі логічного контролю можуть
бути встановлені нереальні або мало правдоподібні відповіді[1].
Отже, статистичне спостереження це досить важка справа, яка потребує
правильного підходу, що заключається в її організації, обробці та аналізі. І
для уникнення таких помилок є система заходів для їх уникнення, а саме це
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якісний первинний облік; розробка наукових рекомендацій з питань
перевірки вірогідності даних; добір кваліфікованих кадрів-статистиків,
автоматизація статистичних робіт і т. д.
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Ірина Пилипишина, Анна Носковська
Науковий керівник: Майстер Л. А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС: ЙОГО СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ
В XIII столітті вагомий внесок у розвиток бухгалтерського обліку
зробила Італія. Саме там, на півночі країни зародилася система подвійного
запису або подвійної бухгалтерії. Її суть полягає у запровадженні в просту
бухгалтерію рахунків власних коштів, внаслідок чого всі факти
господарського життя стали відбиватися двічі. Подвійний запис більш зручно
і повно відображав господарські процеси, система рахунків простої
бухгалтерії доповнилася рахунками власних коштів, а матеріальні рахунки
отримали грошову оцінку [1].
Ґрунтовні дослідження щодо історії розвитку бухгалтерського обліку, в
тому числі виникнення і розвитку подвійної бухгалтерії, проведені
провідними вченими як вітчизняними так і зарубіжними, а саме: Л. М.
Васільєвою, Н. М. Ткаченко, Т. О. Токаревою, Т.Н. Мальковою, В.Г. Швецем
та ін. Однак, до теперішнього часу серед вчених немає єдиної думки про
необхідність виникнення подвійного запису та його передумов. Автори порізному дають відповіді на ці питання. Усе це свідчить про актуальність
теми.
Вперше суть подвійного запису було розкрито і логічно обґрунтовано у
праці італійського математика, людини унікальних знань зі світовим іменем Луки Пачолі, надрукованої у 1494 р. під назвою «Трактат о счетах и
записях». Звідси поняття «подвійна італійська бухгалтерія». Слід зазначити,
що у праці Л. Пачолі термін «подвійний запис» відсутній. Вперше він
згадується в працях Д. Тальенте (1525), однак природу виникнення цього
терміна не обґрунтовано [2].
Л. Пачолі називають батьком системи подвійної бухгалтерії. Першу
друковану працю з бухгалтерії було невдовзі видано іншими мовами, то ж
вона породила чимало наслідувачів у Німеччині, Франції, Англії. Одну з
таких робіт було перекладено російською мовою за правління Петра
Першого [3].
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Трактат містить формулювання основних принципів сучасного
бухгалтерського обліку (подвійний запис, дебет, кредит, баланс тощо). Він
мав величезний вплив на весь подальший розвиток облікової думки. З XVI і
до середини XIX сторіччя подвійна бухгалтерія поступово охопила всі сфери
економічного життя, переможно крокуючи по країнах і континентах.
Подвійну бухгалтерію В. Гете назвав «найбільшим винаходом людського
розуму» [1].
Причини виникнення бухгалтерського обліку поділяють на зовнішні та
внутрішні.
До зовнішніх факторів відносять:
- виникнення капіталістичних відносин у результаті економічного
розвитку суспільства;
- розвиток торгівлі та кредитних відносин.
До внутрішніх факторів відносять:
- технічну недосконалість простих записів, необхідність вдосконалення
контролю облікових записів;
- розуміння наявності подвійного характеру господарських явищ.
Подвійний запис – це технічний прийом, що випливає з необхідності
безперервно обліковувати господарчі засоби та їх джерела. Сутність
подвійного запису полягає у тому, що:
- кожна господарська операція відображається на двох рахунках;
- в одному рахунку операція відображається у дебеті, в іншому – у
кредиті;
- сума дебету кожної операції дорівнює сумі кредиту.
Значення подвійного запису поділяють на контрольне та економічне. З
контрольного значення – підсумок записів за дебетом усіх рахунків повинен
дорівнювати підсумку записів за їхнім кредитом, а за економічним –
допомагає забезпечити контроль за збереженням майна господарства.
Подвійний запис дозволяє перевірити економічний зміст господарських
операцій та правомірність їх здійснення, починаючи від окремої операції та
закінчуючи відображенням в балансі. Подвійний запис забезпечує виявлення
помилок в облікових записах. Кожна сума відображається за дебетом та
кредитом різних рахунків, тому оборот за дебетом всіх рахунків повинен
дорівнювати обороту за кредитом всіх рахунків.
Порушення подвійного запису, помилкове віднесення суми операції у
дебет або кредит рахунків приводить до виникнення принципових помилок у
бухгалтерському обліку: викривляються обороти та, відповідно, залишки
окремих рахунків, унаслідок чого сальдо на рахунках бухгалтерського обліку
не відповідають дійсності [4].
Контрольне значення подвійного запису полягає в забезпеченні
достовірності обліку, тотожності активу і пасиву, синтетичного й
аналітичного обліку, своєчасності та повноти оприбутковування товарноматеріальних цінностей, коштів, запобіганню зловживанням з боку
посадових та матеріально відповідальних осіб.
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За допомогою подвійного запису в обліку забезпечується відображення
господарських операцій в їхньому взаємозв‘язку і взаємозалежності. Такий
підхід забезпечує контроль за правильністю виконання і зумовлює рівність
оборотів за дебетом і кредитом рахунків.
Взаємозв‘язок між рахунками бухгалтерського обліку, що встановлюється подвійним записом кожної господарської операції, називається
кореспонденцією рахунків, а рахунки, за дебетом і кредитом яких
реєструється ця операція, – кореспондуючими рахунками [5].
Отже,
подвійним
записом називають
відображення
кожної
господарської операції двічі, за дебетом одного і за кредитом другого
рахунків в одній і тій же сумі. Подвійний запис – це не тільки принцип
однакового відображення операцій на рахунках, а й основний технічний
прийом бухгалтерського обліку, тому що забезпечує горизонтальний
взаємозв'язок між рахунками, а також важливий контрольний прийом,
оскільки очевидно, що скільки не було б операцій, загальна сума записів за
дебетом рахунків завжди дорівнюватиме загальній сумі записів за кредитом
рахунків.
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Інна Пилипчук
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ЗАПАСІВ
Наявність достатньої кількості виробничих запасів є необхідною умовою
підтримання виробничого процесу на підприємстві. Процес виробництва на
підприємстві неможливий без наявності необхідної кількості запасів
сировини, матеріалів, палива, будматеріалів, запасних частин, інших
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виробничих запасів тощо. Запаси є вагомою частиною активів
підприємства, і вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі
позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, а також при
визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при
висвітленні інформації про його фінансовий стан. Система бухгалтерського
обліку, яка генерує та інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану
різними ринковими системами для ефективного управління, в свою чергу,
вимагає повної, достовірної інформації про наявність та рух виробничих
запасів.
Обліку надходження запасів приділяли увагу такі вітчизняні вченні, як
Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Жилкіна Л.В., Гуцайлюк З.В.,
Кужельний М.В., Єфіменко В.І., Лінник В.Г., Рудницький В.С.,
Ткаченко Н.М., Смоленюк П.С, і зарубіжні вченні, такі як Бейгельзімер М.Г.,
Безруких П.С., Білозерський Л.С., Виноградов В.В., Марченко О.К.,
Кондраков В.Б., Ліберман Л.В., Левін В.С., Луговий В.А., Розенберг Н.Я.,
Тішков І.Е., Шеремет А.Д.
Бухгалтерський облік запасів з 01.01.2000 р. ведеться згідно з
національним П(С)БО 9 «Запаси». Це Положення (стандарт) визначає
методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
запаси і розкриття її у фінансовій звітності.
У стандарті 9 сформульовано визначення самого терміна. Запаси - це
активи, які:
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності;
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
продукту виробництва;
утримуються для споживання при виробництві продукції, виконанні
робіт та наданні послуг, а також управління підприємством [1].
Для цілей бухгалтерського обліку відповідно до стандарту 9 запаси
включають такі групи:
Існує класифікація запасів, що базується на плані рахунків
бухгалтерського обліку. При цьому запаси поділяють на: виробничі запаси,
поточні біологічні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети,
виробництво, брак у виробництві, напівфабрикати, готова продукція,
продукція сільськогосподарського виробництва, товари.
Матеріальні ресурси можуть
надходити
на
підприємства
від
постачальників, від підзвітних осіб і від власного виробництва.
Рух виробничих запасів оформляється первинними документами. Нижче
перераховані основні види надходження запасів і відповідні первинні
документи їх оформлення.
При організації обліку сировинних і товарних запасів має значення їхня
оцінка. Оцінка сировини і матеріалів, які є складовою виробничих запасів
підприємства, регулюється П(С)БО ғ 9 «Запаси». Поняття первісної вартості
значно змінилося і залежить від способу отримання (табл. 1) [2].
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Таблиця 1.
Формування первісної вартості запасів
Спосіб
отримання

Склад первісної вартості

Придбання за
плату

Собівартість запасів, що включає витрати:
вартість покупки;
вартість послуг посередників, інформаційних послуг та ін;
мито (при імпорті);
непрямі податки, які не відшкодовуються підприємству (акцизний
збір, ПДВ у вартості запасів, не відносяться до складу валових
витрат; ПДВ, що сплачується неплатниками);
вантаження-розвантаження, транспортування, страхування, відсотки
закомерційний кредит постачальника;
інші
витрати
(прямі витрати
на
оплату
праці,
прямі матеріальні витрати та ін)

Виготовлення
власними
силами

Собівартість виробництва, яка визначається згідно зі Стандартом 16
«Витрати»

Внесення до
статутного
капіталу

Узгоджена з засновниками справедлива вартість. Підстава для оцінки
- протокол зборів засновників, підстава для оприбуткування - акт
прийому-передачі або накладні; вартість запасів у накладній
повинна відповідати оцінці засновників.

Безоплатне
отримання

Справедлива
вартість. При
відсутності
іншої
інформації
справедливою вартістю можна вважати ціну, зазначену в документах
на передачу.

Обмін на
подібні активи

Балансова вартість переданих активів. Якщо балансова вартість
переданих
запасів
перевищує
їх
справедливу
вартість,
то первісною вартістю, отриманих активів є їх справедлива
вартість. Різниця у вартості включається у витрати періоду.

Обмін на
неподібні
активи

Справедлива вартість переданих активів, збільшена (зменшена) на
суму грошових коштів або їх еквівалентів, яка була передана
(отримана) в процесі обміну.

Серед вказаних вище складових первісної вартості придбаних
матеріальних запасів значну частку займають транспортно- заготівельні
витрати. Транспортно-заготiвельнi витрати – це витрати на заготівлю запасів,
оплату тарифів (фрахту) за вантажо- розвантажувальні роботи і
транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання,
включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів.
Транспортно-заготiвельнi витрати включаються до собівартості
придбаних сировинних і товарних запасів або загальною сумою
відображаються на окремому субрахунку рахунків обліку таких запасів. Сума
транспортно-заготiвельних витрат, що узагальнюються на окремому
субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою
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залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули
(використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць.
У зв‘язку з тим, що діючим планом рахунків з 10.01.2012 р. не
передбачено субрахунків, то доцільно кожному підприємству наказом про
облікову політику затвердити систему аналітичних рахунків залежно від
специфіки діяльності підприємства і важливості тих чи інших складових
транспортних витрат, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та
звітності [3].
Для синтетичного обліку запасів у Плані рахунків бухгалтерського
обліку призначені рахунки II класу. Усі матеріальні рахунки по відношенню
до балансу активні. Обороти за дебетом відображають надходження
цінностей
протягом
місяця
за
собівартістю. Обороти
по
кредиту відображають вибуття запасів на певні цілі за відповідною оцінкою в
перебігу місяця [4].
Отже, запаси являються невід‘ємним елементом функціонування
підприємств. Надходити запаси можуть як від постачальника, так і
виготовлятися на самому підприємстві, а їх оптимальний розмір забезпечує
безперервність діяльності та уникнення низки ризиків пов‘язаних з
відсутністю запасів.
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ГРАФІЧНИЙ МЕТОД В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ
В економічному аналізі велику роль відіграють так звані графічні
методи, відмітною рисою яких є їхня наочність, що значно спрощує процес
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доведення результатів аналітичних досліджень до широкого кола
користувачів. Для правильного відображення досліджуваних процесів і
явищ необхідно дотримуватись техніки та методики побудови графіків.
Велике значення має правильний вибір типу графіка, його масштабів і
виконання.
Дане питання розглядали такі вчені: Юрченко Т.І., Мочерний С.В.,
Чумаченко М.Г., Болюх М.А., Купалова Г.І., Мних Є.В., Грищенко О.В.,
Гутник В.П., Іващенко В.І., Маркин Ю.П., Грабовецький Б.Є., Попович П.Я.,
Савицька Г.В, Гринів Б.В.
Графічні методи економічного аналізу – методи, що базуються на
побудові графіків залежності між економічними параметрами з наступною
маніпуляцією цими графіками, яка імітує зміну економічних умов
функціонування економічних систем [1, с. 483].
Графіки - це масштабне зображення певних показників за допомогою
геометричних знаків (ліній, прямокутників, кіл) або умовно-художніх фігур.
Завдяки добре зробленим графікам досліджуваний матеріал стає більш
дохідливим і зрозумілим.
Графічна мова - самостійний, відокремлений засіб передачі інформації
тому, що вона здатна не тільки адекватно передавати числові та абстрактні
характеристики явищ, які в первинній інформації знаходяться у прихованій
формі. Тому графіки - це не є проста ілюстрація до текстової чи табличної
форми показу аналітичних даних.
Переваги графічної мови:
лаконічність (невелика кількість
знаків-символів), однозначність
тлумачення,
відносна
простота
кодування.
Специфічні особливості графічної мови:
двомірність запису (використання для передачі інформації два
виміри);
неперервність виразу (інформація подається за допомогою
взаємозв‘язку системи знаків, а не лінійно розташованими дискретними
знаками);
відокремленість викладу (графічну інформацію, що передається
графічною мовою, відокремлюють від безпосередньо зв‘язаної з нею за
змістом інформації, яку подають у словесній або письмовій формі).
Графік має п'ять основних елементів загальної конструкції: поле,
координатну сітку, графічні знаки та їх розміщення в полі графіка, масштаб
та експлікація.
Кожен з цих елементів має своє призначення і виконує відповідну роль у
побудові й інтерпретації. Поле графіка – це простір, на якому розміщуються
геометричні та інші знаки, що становлять графічне зображення.
Графічний образ – це сукупність різноманітних символічних знаків, за
допомогою яких відображаються статистичні дані. Ці знаки можуть
зображуватися у формах: ліній, крапок, геометричних, графічних, а інколи
негеометричних фігур.
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Координатна сітка – це прямокутна система координат, в якій на осі
абсцис відкладається час, а на осі ординат – кількісні показники за
масштабом.
Масштаб – умовна міра переводу числової величини статистичного
явища у графічну і навпаки. Він служить для встановлення числових значень
явищ, виражених на графіку.
Експлікація графіка – словесне пояснення його конкретного змісту, яке
зазвичай включає:
1. заголовок з необхідними додатковими поясненнями;
2. точне пояснення сутності, що умовно надається в даному графіку
його графічним знакам (геометричним, образотворчим, фоновим, суто
умовним);
3. інші пояснення, примітки тощо.
За допомогою графіків можна здійснювати оперативний контроль за
виробництвом, реалізацією продукції, виконанням договірних зобов'язань і
поставлених завдань, тощо. Таким чином, графіки призначені:
для узагальнення та аналізу даних;
зображення розподілу даних;
виявлення закономірностей розвитку досліджуваних явищ і процесів у
динаміці;
відображення взаємозв'язків показників;
здійснення контролю за виробництвом, виконанням договорів щодо
збуту продукції тощо [2, с. 63].
Графіки, які використовуються в економічному аналізі, можна розділити
на дві групи:
ілюстративні;
розрахункові (аналітичні).
Ілюстративні графіки використовуються для порівнювання результатів
економічного аналізу, які одержують за допомогою інших аналітичних
прийомів, а також для ілюстрації найважливіших результатів аналізу в
процесі прийняття рішень управлінським персоналом, для унаочнення
доповідей і повідомлень на нарадах, засіданнях, зборах.
Графіки мають також велике аналітичне значення. На відміну
від табличного матеріалу графік дає узагальнюючу характеристику стану
або розвитку досліджуваного явища, уможливлює наочне зображення
тих закономірностей, що їх містить числова інформація. На графіку
виразніше виявляються тенденції і взаємозалежності досліджуваних
показників.
За способом побудови графіки поділяють на діаграми, картограми і
картодіаграми.
За формою графічних образів розрізняють такі типи діаграм: лінійні,
площинні, об'ємні, фігурні, стовпчикові, смугові, кругові, квадратні, а
картограми і картодіаграми – точкові і фонові (рис.1) [3, с. 352].
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Класифікація графіків

За способом побудови
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За метою використання
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структури
Для порівняння за
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організаціями

Лінійні
Для оцінки динаміки і
виконання плану

Фігурні
Картограми

Точкові

Картодіаграми

Фонові

Для характеристики
варіацій
Для оцінки
взаємозв‘язків

Рис. 1. Класифікація графіків за способом побудови та метою
використання
Ефективність використання графічних методів в економічному
аналізі залежить від дотримання вимог, які пред'являються до побудови
графіків, насамперед від вибору розмірів графіка і відповідно масштабів
відображення досліджуваних величин залежно від призначення цього
графіка. Другою важливою вимогою є дотримання пропорцій. Практика
виробила правило "золотого перетину", згідно з яким відношення ширини
графіка до його висоти має становити приблизно 8:5. Важливо не
перевантажувати графік великою кількістю даних, окремо виділяючи
найістотніші.
Отже, графічний метод займає особливе місце в економічному аналізі,
тому що за його допомогою легко виявити і наглядно представити
закономірності, які важко побачити в аналітичних таблицях.
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ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ
ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇН
Європейський вибір жадає від України приведення бухгалтерського
законодавства й обліку до бухгалтерських норм і принципів економічно
розвинутих країн. В сучасних умовах нематеріальні активи (НМА) є досить
важливим об‘єктом бухгалтерського обліку на провідних підприємствах
світу,
адже
саме
їх
наявність
значною
мірою
визначає
конкурентоспроможність. Але, на відміну від підприємств розвинених країн,
в українській практиці існує безліч проблем, пов‘язаних із оцінкою та
відображенням в обліку даних активів. Відповідно, все більшої популярності
набуває питання удосконалення обліку необоротних активів в Україні на
основі економічно розвинутих країн.
На відміну від зарубіжного досвіду, повне відображення вітчизняними
підприємствами у своїй звітності нематеріальних активів є рідкісним
явищем, оскільки зазвичай дані активи хоча й використовуються в діяльності
підприємства, але в документації не наводяться в повній мірі. Так, як
свідчить звітність підприємств України, нематеріальні активи займають лише
2-5% у складі всіх активів. Натомість у провідних компаніях світу частка
НМА становить 30-40%, а в наукомістких компаніях цей показник досягає
70-80% [1].
У законодавстві з бухгалтерського обліку
більшості економічно
розвинутих країн необоротні активи поділяють за основними
функціональними видами або за статтями балансу. У зарубіжній обліковій
практиці поняття «необоротні активи» позначається різними термінами:
постійні активи; власність, споруди і обладнання; матеріальні активи тощо.
Так, у Швейцарії необоротні активи в активі балансу об‘єднані в одну групу
– основні засоби; в Росії – позаоборотні активи, які включають
нематеріальні активи, основні засоби, доходні вкладення в матеріальні
цінності; в Німеччині – основний капітал та фінансові активи; в країнах
англо-американської групи – це довгострокові активи, що об‘єднують у собі
основні засоби або власність; в Естонії – основний (основні засоби),
моральний (нематеріальні активи) та ресурсний капітал (природні багатства).
В країнах англо-американської системи обліку це довгострокові активи, що
об‘єднують в собі основні засоби або власність, будівлі та обладнання,
невідчутні (нематеріальні) активи.
Відповідно до концептуальної основи Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (далі – МСБО) будь-який актив для відображення в
обліку повинен відповідати таким критеріям: 1) у майбутньому бути
корисним підприємству; 2) його вартість можливо достовірно визначити.
Питання обліку та відображення довгострокових активів у фінансовій
звітності суб‘єктів господарювання на міжнародному рівні регулюється
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МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 36
«Зменшення корисності активів», МСФЗ 3 «Об‘єднання бізнесу» [2]. В
Україні - Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: П(С)БО 7 «Основні
засоби» та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 28 «Зменшення
корисності активів» [3].
Для того, щоб визначити цінність нематеріальних активів, у економічно
розвинутих країнах використовують наступні підходи оцінки їх вартості:
1) витратний – полягає у розрахунку витрат на відтворення нематеріального
активу; 2) дохідний – полягає у врахуванні економічних вигід, які планується
отримати від використання даного об‘єкта активу в майбутньому;
3) порівняльний (ринковий) – полягає в порівнянні об‘єкта нематеріального
активу, який оцінюється, з аналогічними об‘єктами на ринку. Кожний з цих
підходів має свою методологію, і тому внаслідок їх одночасного використання
підприємство отримує різні значення оцінки нематеріальних активів. В свою
чергу, це дає змогу більш достовірно визначити вартість об‘єкта НМА.
Розуміння поняття «нематеріальні активи» в різних країнах, загалом, не
відрізняється. Критеріями зарахування до такого виду активів є відсутність
матеріальної форми, довгостроковість використання і здатність приносити
дохід. Відмінності ж спостерігаються на рівні складу нематеріальних активів,
їх відображення в балансі, визначення терміну використання. Наприклад, в
обліку окремих країн, на відміну від українського обліку, до складу
нематеріальних активів відносяться організаційні витрати (витрати на
створення підприємства, на рекламу, випуск акцій). Із міжнародної практики
обліку нематеріальних активів в Україні найменше розповсюджений термін
«гудвіл», який, в основному, означає добру репутацію фірми. За кордоном
склалися три підходи до визначення вартості гудвілу: оцінка репутації фірми;
поточна дисконтована оцінка; оцінка за залишковою вартістю [4, c. 302].
Методологія визначення позитивного гудвілу, рекомендована в МСБО
22, виходить із визначення різниці між купівельною вартістю та оціночною
вартістю придбаних активів і зобов‘язань на час здійснення угоди. Гудвіл
підприємства підлягає амортизації впродовж строку його корисного
використання [2, с. 114]. Списання гудвілу безпосередньо за рахунок
власного капіталу дозволяється у Данії, Ірландії, Великій Британії,
Нідерландах та Португалії. Крім того, у Бельгії, Данії, Греції, Нідерландах,
Німеччині дозволяється списувати гудвіл на витрати звітного періоду.
Максимальний період амортизації гудвілу становить: в Іспанії – 10 років; у
Фінляндії, Португалії, Швеції, Великій Британії – 20 років; в інших державах
- він не визначений.
У країнах ЄС зберігаються значні розбіжності щодо капіталізації витрат
на нематеріальні активи, термінів амортизації капіталізованих витрат та
методів відображення гудвілу у фінансових звітах. Капіталізація
організаційних витрат дозволена у Данії, Швеції та Великій Британії.
Максимальний термін амортизації капіталізованих організаційних витрат у
всіх державах становить 5 років.
В Австрії, Бельгії, Німеччині, Греції, Люксембурзі та Іспанії
капіталізовані організаційні витрати відображаються окремою статтею
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балансу, а у Фінляндії, Франції, Італії, Нідерландах та Португалії такі
витрати включаються до складу статті «Нематеріальні активи». У Бельгії,
Фінляндії, Франції, Греції, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Іспанії,
Португалії, Швеції дозволяється капіталізація витрат на дослідження та
розробки, у Данії, Ірландії та Великій Британії - лише на розробки. А в
Австрії та Німеччині – ні один із аспектів не здійснюється [4, c. 309].
В Ірландії та Великій Британії максимальний термін амортизації
капіталізованих витрат не встановлено. У Португалії він залежить від витрат.
В інших державах він становить 5 років, у Фінляндії – 20 років у виняткових
випадках.
Нематеріальні активи постають рушійною силою економіки, що
забезпечує підприємствам унікальні конкурентні переваги для розвитку в
умовах гіперконкуренції. Наявність нематеріальних активів у складі ресурсів
підприємства збільшує ринкову вартість підприємств, підвищує інвестиційну
привабливість та забезпечує захист їхніх прав.
Серед перспектив удосконалення національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку на основі досвіду економічно розвинутих країн є
уніфікація правил бухгалтерського та податкового обліку нематеріальних
активів; надання можливості підприємствам обліковувати гудвіл як
нематеріальний актив; розширення спектру елементів нематеріальних
активів, але за умови, що вони матимуть чітку юридичну ідентифікацію.
Тому, підприємствам слід більш активно залучати, ефективніше
використовувати та обліковувати нематеріальні активи на основі запозичення
досвіду економічно розвинутих країн.
Список використаних джерел:
1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим
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Науковий керівник: Гладій І.О., к.е.н., доцент
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ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НАДХОДЖЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
За умов реформування економіки України саме питання обліку
необоротних активів набувають особливої актуальності у зв‘язку з потребою
отримати інвесторами та користувачами достовірної інформації про їх стан,
використання та ефективність формування.
Одним із найважливіших факторів виробництва є необоротні активи, а
питання їх надмірного старіння безпосередньо впливає на рівень економічної
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безпеки країни. Для підтримання необхідного рівня економічної безпеки
держави суб‘єкти господарювання зобов‘язані дбати про відновлення своєї
матеріально-технічної бази. Важливим чинником має бути створення умов
для ефективного використання виробничого потенціалу підприємств.
Вагомий внесок у дослідження та розробку теоретичних та практичних
аспектів бухгалтерського обліку необоротних активів зробили відомі
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Н.О.
Гура, І. К. Дрозд, М.Т. Білуха, В.В. Сопко, В.Г. Швець, Б.В. Шорт, Е
Хендріксен, Г. Мус та інші.
Розглянемо трактування поняття ―надходження‖, яке наведено в
економічній літературі. Цікаво, що у вітчизняних нормативних документах
існує деяка відмінність у трактуванні поняття ―надходження необоротних
активів‖. Наприклад, А.Н. Азрилиян розглядає поняття ―надходження
необоротних активів‖ та трактує їх як поповнення основних фондів в
підприємство в результаті здійснення капітальних вкладень, формування
основного складу і безоплатного отримання об‘єктів від інших підприємств.
Аналітичний облік необоротних активів по рахунку ведеться залежно від
типової їх класифікації, а В.А. Терехова розглядає поняття ―надходження‖ та
трактує його, як зарахування на баланс об‘єктів необоротних активів в
зв‘язку з закінченням будівництва, закінчення робіт з добудови і
дообладнання об‘єктів, збільшуючи їх первісну вартість: придбання окремих
об‘єктів. Порядок відображення надходження необоротних активів у
бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від
того, як і за яких умов вони придбані [1].
Необоротні активи можуть надходити на підприємство різними
шляхами, а саме можуть бути створені власними силами або внаслідок
отримання від юридичних або фізичних осіб. При надходженні необоротних
активів зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
Первісна вартість таких необоротних активів залежить від того, яким шляхом
надійшов об‘єкт необоротного активу (рис. 1)
Отримання
необоротних
активів у оренду
Придбання за
грошові кошти

Обмін на не
подібний об‘єкт

Безоплатне
отримання

Створення
об‘єкта
необоротних
активів

ШЛЯХИ
НАДХОДЖЕННЯ
НЕОБОРОТНИХ
АКТИВІВ

Внесення до статутного
капіталу

Зарахування на баланс
неохоплених обліком
об‘єктів (при
інвентаризації)

Обмін на подібний об‘єкт

Рис. 1. Шляхи надходження необоротних активів
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Особливості облікового відображення необоротних активів відповідно
до шляхів їх надходження узагальнено в табл. 1 [2].
Таблиця 1
Шляхи надходження необоротних активів та їх облік
ғ Шляхи
надходження
1 Придбання за
грошові кошти

2

3

4

5

Як обліковуються

Усі витрати, понесенні, при придбані передбачені п. 7 П(С)БО 7
―Основні засоби‖, обліковуються за дебетом 152 рахунку
―Придбання (виготовлення) основних засобів‖, після того, як
всі необхідні витрати понесені та основних засіб готовий до
експлуатації, вся накопичена сума зі 152 рахунку списується на
10 рахунок ―Основні засоби‖ з відповідними субрахунками
Безоплатне
Усі витрати, понесені при безоплатному отримані,
отримання
обліковуються за дебетом 152 рахунку ―Придбання
(виготовлення) основних засобів‖ та кредитом 424 рахунку
―Безоплатно одержані необоротні активи‖. Після того, як всі
необхідні витрати понесені та основних засіб готовий до
експлуатації, вся накопичена сума зі 152 рахунку списується на
10 рахунок ―Основні засоби‖ з відповідними субрахунками. В
першому місяці нарахування амортизації ми списуємо місячну
суму амортизації на доходи підприємства за дебетом 424
рахунку та кредитом 746 ―Інші доходи‖
Внесення
Усі витрати, понесені при внесені основного засобу до
засновниками до
статутного капіталу обліковуються за дебетом 152 рахунку
статутного капіталу ―Придбання (виготовлення) основних засобів‖; після того, як
всі необхідні витрати понесені та основних засіб готовий до
експлуатації, вся накопичена сума зі 152 рахунку списується на
10 рахунок ―Основні засоби‖ з відповідними субрахунками.
Заборгованість засновника по внескам закривається за кредитом
46 рахунку ―Неоплачений капітал‖.
Придбання
Залишкова вартість основного засобу списується з балансу
основного засобу
підприємства за кредитом 10 рахунку ―Основні засоби‖ з
обмін на інші
відповідними субрахунками на рахунок витрат. Знос
активи
переданого основного засобу списується за дебетом 131 ―Знос
основних засобів‖.
Самостійне
Усі витрати понесені при виготовленні передбачені п. 7 П(С)БО
виготовлення
7 обліковуються за дебетом 152 рахунку ―Придбання
(виготовлення) основних засобі‖; Після того, як виготовлення
основного засобу закінчено і об‘єкт готовий до експлуатації,
вся накопичена сума зі 152 рахунку списується на 10 рахунок
―Основні засоби‖ з відповідними субрахунками.

Слід зазначити, що операції з надходження необоротних активів
підлягають оподаткуванню податком на додану вартість у процесі їх
придбання, разом з тим оподаткування вказаних операцій податком на
прибуток реалізується нарахуванням амортизації на зазначені об‘єкти, розмір
якої надалі впливає на зменшення загальної суми прибутку від господарської
діяльності, що підлягає оподаткуванню.
Операції з надходження необоротних активів доволі різноманітні та
численні. Методика їх бухгалтерського обліку насамперед залежить як від
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обраної облікової політики, так і від шляху надходження на підприємство
необоротних активів. При цьому послідовність дій, якої потрібно
дотримуватися для правильного оприбутковування об‘єктів необоротних
активів, що надійшли, нарахування на них амортизації в бухгалтерському та
податковому обліку, має бути така: визначення виду активів, до якого
належить об‘єкт, що надійшов (основні засоби, малоцінні необоротні
матеріальні активи, нематеріальні активи); формування первісної вартості
об‘єкта; визначення вартості об‘єкта, яка амортизується, та ліквідаційної
вартості об‘єкта; визначення податкової групи необоротних активів, до якої
належить об‘єкт; встановлення терміну корисного використання об‘єкта та
фіксація його в наказі про зарахування об‘єкта на баланс; введення об‘єкта в
експлуатацію [3].
Отже, життєвий цикл бухгалтерського обліку необоротних активів
налічує декілька етапів: починаючи з надходження різними шляхами,
продовжуючи визнанням та оцінкою, експлуатацією, ремонтом та
поліпшенням та закінчуючи вибуттям. Основними шляхами надходження
необоротних активів на підприємство є придбання, безоплатне отримання,
внесок до статутного капіталу, обмін на подібний та неподібний актив, а
також самостійне виготовлення. Підприємство має право визнати актив як
необоротний актив, якщо дотримано таких критеріїв: строк корисного
використання активу понад рік, актив має матеріально-речову форму, в
процесі використання активу очікується отримання економічних вигід, актив
придбано не для перепродажу.
Список використаних джерел:
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МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА
ПЕНСІЙНИМИ ВИПЛАТАМИ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ
У процесі становлення ринкової економіки в державі виникає
необхідність створення низки ефективних механізмів соціального захисту
громадян. У цьому контексті одним з найважливіших загальнодержавних
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завдань є побудова ефективної системи соціального забезпечення населення,
націленої на забезпечення повноцінного рівня життя при виході на пенсію всім
категоріям громадян. У міжнародній практиці пенсійне страхування –
важлива складова економічного та соціального благополуччя населення країни.
Функції акумуляції внесків на загальнообов‘язкове державне пенсійне
страхування, виплати пенсій, інших соціальних виплат і контроль за цими
процесами в нашій державі покладено на Пенсійний фонд України (далі - ПФУ).
Результати досліджень питань застосування відповідних методичних
прийомів фінансового контролю розрахунків за пенсійними виплатами в
установах ПФУ представлено у працях таких науковців як: Адамик О.В.,
Александрова В.Т., Барабаш Н.С. Білуха М.Т., Германчук П.К.,
Каленський М.М., Крисюк В.І., Кумченко Т.А., Мних Є.В., Ткачук І.М.,
Толуб‘як В.С., Шевчук О.А. та інших. Проте, дане питання не є достатньо
вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду. Разом з тим,
існує об‘єктивна необхідність розробки методології контрольного процесу
саме в сфері руху коштів пенсійного забезпечення в установах ПФУ.
Метою даного дослідження є дослідження методики фінансового
контролю розрахунків за пенсійними виплатами в органах ПФУ.
В умовах реформування пенсійної системи важливого значення
набувають сучасні методи фінансового контролю за діяльністю пенсійних
фондів. Особливо важливо в сучасних умовах встановити особливості
організації, методики перевірки повноти і достовірності даних обліку і
звітності в пенсійних організаціях, виробити методичні рекомендації для їх
застосування.
Формування методики фінансового контролю розрахунків за пенсійними
виплатами засновується на низки завдань фінансового контролю:
за ефективним та цільовим використанням коштів ПФУ;
за своєчасним фінансуванням видатків на виплати грошової допомоги та
пенсій;
за веденням персоніфікованого обліку відомостей у системі державного
пенсійного страхування;
за роботою із зверненнями громадян;
контроль за дотриманням вимог чинного законодавства стосовно
пенсійного забезпечення, правильності призначення і виплати пенсій;
контроль за дотриманням чинних нормативно-правових актів стосовно
формування та виконання бюджету ПФУ [1, с. 88].
Проведення фінансового контролю розрахунків за пенсійними
виплатами має відбуватися з використанням відповідних методичних
прийомів та з урахуванням індивідуального підходу до кожного суб‘єкту та
об‘єкту обліку. Методика перевірки визначених ділянок обліку передбачає:
визначення основних законодавчо-нормативних актів щодо обліку
власних та держбюджетних коштів на відповідній ділянці;
опис вибраних облікових рішень які знайшли відображення в
обліковій політиці управління;
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визначення методичних прийомів;
первинні документи, регістри аналітичного і синтетичного обліку,
що формуються при здійсненні відповідних господарських операцій;
оцінка стану відповідності обліку і контролю законодавчим нормам;
формулювання попередніх висновків проведеного контролю;
узагальнення недоліків та формування пропозицій щодо їх усунення.
На методику фінансового контролю розрахунків за пенсійними
виплатами впливають такі фактори як об‘єкт та завдання контролю; рівень
внутрішнього методично-нормативного забезпечення; рівень автоматизації
облікового та контрольного процесу. Тому доцільним є виділення 4 етапів
контрольного процесу:
1. Організаційний етап. Визначається завдання та об‘єкти контролю,
вивчаються зміни які відбулися, складається робоча програма контролю. Для
даного етапу характерними є прийоми спостереження і моделювання.
2. Документально-аналітичний етап. Здійснюється перевірка облікових
даних, дослідження господарських фактів діяльності. При цьому
використовуються такі прийоми: аналіз, дослідження документів, групування
недоліків.
3. Узагальнюючий етап. Виконується групування та систематизація
даних проведеного дослідження, складання висновку. Використовуються такі
прийоми: систематизоване і аналітичне групування, конкретизація,
прийняття рішень.
4. Результативний етап. Проводиться розробка заходів за результатами
контролю. Характерними є прийоми конкретизації та прийняття рішень
[3, с. 87].
Потрібно зазначити, під час проведення
фінансового контролю
розрахунків за пенсійними виплатами в установах ПФУ, значне місце займає
процес перевірки персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового
державного соціального страхування. Вході здійснення перевірки даної
ділянки обліку використовуються методи документального та фактичного
контролю.
В процесі документального контролю перевіряються відомості, які
обов‘язково повинна містити персональна облікова картка застрахованої
особи:
умовно-постійна
частина
персональної
облікової
картки:
модифікований ідентифікаційний номер; прізвище, ім'я та по батькові на
поточний момент; прізвище при народженні; дата народження; місце
народження; стать; місце проживання із зазначенням адреси; унікальний
номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер
і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки;
громадянство; відомості про членів сім'ї, які знаходяться на утриманні
застрахованої особи, та її дітей; номер телефону (за згодою); відмітка про
смерть;
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частина персональної облікової картки, яка відображає страховий
стаж, заробітну плату (дохід) та розмір сплачених страхових внесків:
ідентифікаційний номер страхувальника; рік, за який внесено відомості;
розмір страхового внеску до Пенсійного фонду за відповідний місяць; сума
сплачених страхових внесків до Пенсійного фонду за відповідний місяць;
страховий стаж; ознака особливих умов праці, які дають право на пільги в
пенсійному забезпеченні; сума заробітної плати (грошового забезпечення,
доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; сума доходу
(прибутку) осіб, які провадять підприємницьку діяльність і обрали особливий
спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований
сільськогосподарський податок);
частина персональної облікової картки, яка відображає сплату за
рахунок коштів Пенсійного фонду пенсії застрахованій особі за місяцями;
відмітка про смерть застрахованої особи [2, с. 218].
Фактична перевірка застосовується
для контролю наявності
обов‘язкових реквізитів персональних облікових карток та правильності
присвоєння постійного ідентифікаційного номеру Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
Документальні та фактичні перевірки персональних облікових карток
проводиться суцільним або вибірковим методом. При вибірковій перевірці
вивчається частина документів за ревізійний період, якщо ж мають місце
певні скарги до органів Державної фінансової інспекції, то перевірка
здійснюються суцільним методом.
Таким чином, правильно визначена методика контролю розрахунків за
пенсійними виплатами є досить важливим елементом загального фінансового
контролю за рухом коштів соціального забезпечення в органах ПФУ.
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Вінницький торгово- економічний інститут КНТЕУ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Сучасна трансформація вітчизняної економіки, спрямована на розвиток
ринкових відносин та інтеграцію у світове співтовариство, визначає
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принципово нові задачі, щодо підвищення рівня управління суб‘єктами
підприємницької діяльності.
В останні роки в Україні набуває розвитку ресторанне господарство, як
таке, що має високу інвестиційну привабливість.
Важливим напрямом реформуванням бухгалтерського обліку в Україні в
умовах євроінтеграції є гармонізація фінансової звітності вітчизняних
підприємств з міжнародними стандартами, так як саме цим визначається
вплив інтеграційних процесів на облік.
Проблеми теорії та практики побудови бухгалтерського (фінансового)
обліку, контролю і управління діяльністю підприємств ресторанного
господарства у своїх працях розкривали: М.Т. Білуха, Ф,Ф. Бутинець,
Т.В. Калайтан. Облік та аналіз діяльності підприємств громадського
харчування досліджуються у роботах таких вітчизняних науковців, як
Ф.Ф. Бутинець, Я.Д. Крупка, А. Коваленко, І.Я. Романків, В.В. Сопко, та інші
[3, 4].
Питання інтеграції досліджували такі вчені: П.С. Боровиков,
Е.П. Бреслав, Н.В. Дацій та інші. Також дослідженням цього питання
займаються такі професійні установи, як, наприклад, Федерація професійних
бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) та Українська консалтингова
мережа [2].
Актуальність даної теми полягає в тому, що для успішного
функціонування і розвитку підприємств ресторанного господарства у
сучасних умовах ведення бізнесу необхідно мати ефективний механізм
стратегічного управління з охопленням усіх рівнів і напрямів діяльності
суб‘єктів господарювання. Крім того для Ефективного функціонування
сфери ресторанного бізнесу в умовах ринкової кон‘юнктури напряму
залежить від методології обліку діяльності, яка повинна бути адаптована до
сучасної економіки та відповідати цілям внутрішнього управління.
Метою є висвітлення впливу євроінтеграції на процес ведення
бухгалтерського облік на підприємствах ресторанного господарства.
Поняття «інтеграція» означає об‘єднання різних суб‘єктів в одне ціле. В
даному випадку розглядається інтеграція економіки, і значне місце займають
підприємства ресторанного господарства.
На сучасному етапі трансформація економіко-правового середовища,
курс на ринкові та інтеграційні перетворення супроводжуються
реформуванням бухгалтерського обліку. Проведенням заходів з
реформування обліку потребує перегляду і оновлення нормативнометодологічної бази[2].
Ресторанне
господарство
складається
із
підприємств,
що
характеризуються різними типами спеціалізації, поєднують функції
виробництва, торгівлі та організацію споживання[3].
Обліковому процесу підприємств харчування притаманні певні
особливості такі як: калькулювання страв власного виробництва;
встановлення цін та обчислення собівартості реалізованої продукції (товарів
та послуг); документування господарських операцій, зумовлених рухом
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товарно-матеріальних цінностей; відображення інформації у системі рахунків
бухгалтерського обліку. Таким чином нагальним завданням стала розробка й
адекватне застосування такої методології бухгалтерського обліку і звітності,
що відповідає міжнародним стандартам, які в свою чергу, є найбільш
уніфікованими вимогами до організації та ведення бухгалтерського обліку й
орієнтовані на зближення національних систем обліку. Бухгалтерський облік
поступово адаптується до реалій господарювання , чому сприяє гармонізація
з міжнародними стандартами[4].
Невідповідність вітчизняного бухгалтерського обліку світовій обліковій
практиці перешкоджає інтеграції економіки України у світову економічну
систему[2].
На сьогоднішній день облік діяльності підприємств громадського
харчування
регламентується
Методичними
рекомендаціями
щодо
впровадження національних П(С)БО у сфері громадського харчування і
побутових послуг, гармонізованих із міжнародними стандартами (наказ
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від
17.06.2003 р. ғ 157) та Методичними рекомендаціями з формування складу
витрат і порядку їхнього планування в торговій діяльності (наказ
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від
22.05.2002 р. ғ 145) [3]. Національні стандарти бухгалтерського обліку у цій
сфері не передбачені.
У результаті гармонізації традиційна назва громадське харчування була
замінена на ресторанне господарство, тобто вид економічної діяльності на
заміну галузі народного господарства. Узагальнення досвіду господарювання
та облікової практики приводить до висновку, що незважаючи на ринкові
перетворення в сфері ресторанного господарства застосовується традиційна
облікова модель.
Аналіз облікової практики закладів ресторанного господарства вказує на
відсутність єдиного методичного підходу до порядку відображення у системі
рахунків бухгалтерського обліку господарських процесів.
Діяльність підприємств і підрозділів ресторанного господарства
охоплює три взаємопов‘язані функції, а саме: виробництво, торгівлю,
організацію споживання. З цього питання у фаховій літературі представлені
виробничий, торговельний та тоговельно-виробничий підходи до побудови
обліку в ресторанному господарстві.
Підприємства ресторанного господарства можуть вибрати або
торговельний метод обліку, або виробничий, зазначивши його в наказі про
облікову політику. І той, і інший схвалено компетентними органами, такими
як Мінфін та Мінекономіки (див. лист ғ 741 і лист ғ 21009 у переліку
документів), при цьому рекомендовано застосовувати, як базовий
виробничий метод[1].
Щодо
вибору
методу
обліку
підприємством громадського
харчування також існує суперечність: лист Міністерства фінансів України від
11.11.2004 р. ғ 31-04200-30-29/21009 [3] рекомендує в якості базового
методу бухгалтерського обліку виробничий, а лист Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції від 05.11.2004 р. ғ 54-51/741 [3] 326

торговий, а ведення обліку згідно з виробничим методом вважає доцільним
для самостійних цехів з виробництва готової продукції, напівфабрикатів і
кулінарних виробів.
Отже, розвиток бухгалтерського обліку можна розглядати як його зміну,
удосконалення в порівнянні з існуючим його станом. Враховуючи
економічні, соціальні особливості розвитку ресторанного господарства варто
сформувати більш гармонізовану нормативну базу, яка б поєднала в собі
міжнародні стандарти якості та вимоги до продукції ресторанного
господарства з документацією, щодо проведення облікового процесу.
Основною проблемою процесу обліку на підприємствах ресторанного
господарства є узгодження нормативного регулювання, впровадження
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в сфері
громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з
міжнародними стандартами. Для цього потрібно переглянути існуючого
нормативного регулювання для усунення існуючих невідповідностей та
впровадити національного П(С)БО для сфери ресторанного господарства.
Організація бухгалтерського обліку у цій сфері також регламентується
загальними законодавчими і нормативними документами з бухгалтерського
обліку і фінансової звітності в Україні, нормативною базою щодо
торговельної діяльності та контролю якості продукції.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕРЕДНІХ ВЕЛИЧИН В СТАТИСТИЦІ
Розвиток ринкових відносин в країні, подальше просування економіки
по шляху реформ неможливе без обгрунтованого статистичного аналізу
економічних процесів. У цих умовах економічна робота вимагає спеціальних
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знань обробки вихідного цифрового матеріалу, визначення змісту тих чи
інших показників господарської діяльності підприємства, методів їх
розрахунку. І з достатньою підставою можна стверджувати, що ні один
розрахунок не обходиться без використання методу середніх [1].
Середні величини досліджували: О. Г. Кальман, І. О. Христич,
О. М. Джужа, Ю. В. Александров, В. В. Василевич, Г. Г. Трофімова.
Розрахунок середніх показників необхідний при складанні будь-якого
економічного звіту, пояснювальної записки до бухгалтерської звітності,
проведення експрес-аналізу звітності господарюючого суб'єкта, спеціального
дослідження, наприклад, розрахунок середньої вартості майна в
оподаткуванні, середньої вартості основних фондів, середньооблікової
чисельності працівників, середньої заробітної плати, середньої або модальної
ціни товару і т.д.
У сучасних умовах розвитку економіки нашої країни, її багатогранності
статистико-економічний аналіз набуває особливого значення. Тому
володіння методом середніх, сьогодні необхідно не тільки дослідникустатистику, але і бухгалтеру, економісту, керівнику підприємства.
Середні величини є одними з найбільш поширених узагальнюючих
статистичних показників. Вони мають за мету одним числом
охарактеризувати статистичну сукупність, що складається з меншості
одиниць [2].
Середня застосовується у статистичних дослідженнях для оцінки
сформованого рівня явища, для порівняння між собою кількох сукупностей
по одному і тому ж ознакою, для дослідження динаміки розвитку
досліджуваного явища в часі, для вивчення взаємозв'язків явищ. Середні
широко застосовуються в різних планових, прогнозних, фінансових
розрахунках.
Отже, середня величина - це узагальнююча величина досліджуваної
ознаки в досліджуваній сукупності, яка відображає його типовий рівень у
розрахунку на одиницю сукупності в конкретних умовах місця і часу.
Середня величина відображає те спільне, що характерно для всіх
одиниць досліджуваної сукупності. У той же час вона врівноважує вплив усіх
факторів, що діють на величину ознаки окремих одиниць сукупності, як би
взаємно погашаючи їх. Рівень (або розмір) будь-якого суспільного явища
обумовлений дією двох груп чинників. Одни з них є спільними і головними,
постійно діючими, тісно пов'язаними з природою досліджуваного явища чи
процесу, і формують те типове для всіх одиниць досліджуваної сукупності,
яке і відбивається в середній величині. Інші є індивідуальними, їх дія
виражена слабше і носить епізодичний, випадковий характер. Вони діють у
зворотному напрямку, обумовлюють відмінності між кількісними ознаками
окремих одиниць сукупності, прагнучи змінити постійну величину
досліджуваних ознак.
Однак для того, щоб середня величина відбивала найбільш типове
значення ознаки, вона повинна визначатися не для будь-яких сукупностей, а
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тільки для сукупностей, що складаються з якісно однорідних одиниць. Ця
вимога є основною умовою науково обгрунтованого застосування середніх
величин і передбачає тісний зв'язок методу середніх величин і методу
угруповань в аналізі соціально-економічних явищ.
При обчисленні середньої величини важливо встановити мету її
розрахунку і так званий визначальний показник (властивість), на який
вонаповинна бути орієнтована.
Здатність середніх величин зберігати властивості статистичних
сукупностей називають визначальною властивістю. Середня величина,
розрахована в цілому по сукупності, називається загальною середньою;
середні величини, розраховані для кожної групи, - груповими середніми.
Загальна середня відображає загальні риси досліджуваного явища, групова
середня дає характеристику явища, що складається в конкретних умовах
даної групи.
Середні величини діляться на 2 великих класи:
- статечні середні (середня гармонійна, середня геометрична, середня
арифметична та ін.) Для обчислення статечних середніх необхідно
використовувати всі наявні значення ознаки.
- структурні середні (мода, медіана). Мода і медіана визначаються лише
структурою розподілу. Тому їх називають «структурними позиційними
середніми» [3].
Середні величини.
Середня арифметична величина - це таке середнє значення ознаки, при
обчисленні якого загальний обсяг ознаки в сукупності зберігається
незмінним. Для того щоб обчислити середню арифметичну, необхідно
суму всіх значень ознак розділити на їх число.
Вона застосовується в тих випадках, коли обсяг ознаки для всієї
сукупності, що варіюється, є сумою значень ознак окремих її одиниць.
Визначальна властивість середньої гармонійної величини полягає в
тому, щоб при осередненні залишалася незмінною сума величин, зворотних
осередненою.
Середня геометрична величина застосовується в тих випадках, коли
індивідуальні значення ознаки являють собою відносні величини динаміки,
побудовані у вигляді ланцюгових величин, як ставлення до попереднього
рівня кожного рівня ряду динаміки, тобто характеризує середній коефіцієнт
зростання.
Разом з тим, у статистиці застосовують структурні середні величини,
описані вище, дають узагальнене уявлення про досліджувану сукупність, і з
цієї точки зору їх теоретичне, прикладне та пізнавальне значення безперечне.
Але буває, що величина середньої не збігається ні з одним з реально
існуючих варіантів, тому крім розглянутих середніх в статистичному аналізі
доцільно використовувати величини конкретних варіантів, які у
впорядкованому (ранжированном) ряду значень ознакимають цілком певне
положення. Серед таких величин найбільш вживаними є структурні, або
описові, середні мода і медіана [4].
Мода - значення ознаки, яка має найбільшу частоту в статистичному
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ряду розподілу. Відшукування моди проводиться по-різному, і це залежить
від того, чи представлена варіююча ознака у вигляді дискретного або
інтервального ряду. Пошук моди в дискретному ряду відбувається шляхом
простого проглядання стовпця частот. У цьому стовпці знаходиться
найбільше число, що характеризує найбільшу частоту. В інтервальному
варіаційному ряду модою наближено вважають центральний варіант
інтервалу з найбільшою частотою.
Медіана - це варіант, розташований в центрі рангового ряду. Медіана
ділить ряд на дві рівні (за кількістю одиниць) частини - зі значеннями ознаки
менше медіани і зі значеннями ознаки більше медіани. Щоб знайти медіану,
необхідно відшукати значення ознаки, яке знаходиться в середині
упорядкованого ряду.
Середні величини мають велике поширення в статистиці комерційної
діяльності. У середніх величинах відображаються найважливіші показники
товарообігу, товарних запасів, цін. Середніми величинами характеризуються
якісні показники комерційної діяльності: витрати обігу, прибуток,
рентабельність і ін.
В економічному аналізі використання середніх величин є основним
інструментом для оцінки результатів науково-технічного прогресу,
соціальних заходів, пошуку резервів розвитку економіки. У той же час слід
пам'ятати про те, що надмірне захоплення середніми показниками може
призвести до необ'єктивним висновків при проведенні економікостатистичного аналізу. Це пов'язано з тим, що середні величини, будучи
узагальнюючими показниками, погашають, ігнорують ті відмінності у
кількісних ознаках окремих одиниць сукупності, які реально існують [5].
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За умов ринкової економіки важливу роль у господарській діяльності
відіграє фінансовий аналіз діяльності підприємства. За допомогою якого
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дається об‘єктивна оцінка його фінансового стану та фінансових результатів,
змін в активах, власному капіталі і зобов‘язаннях, обгунтовується стратегія і
тактика розвитку, уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється
контроль за їх виконанням, виявляються фінансові резерви та вивчаються
шляхи їх мобілізації..
Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного
життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного
управління нею. Одним із способів вивчення діяльності є аналіз. Термін
«аналіз» іншомовного походження (від гр. analysis) і означає «розділяти»,
«розчленовувати». Щодо фінансового аналізу — це вичленовування окремих
показників господарської діяльності із загальних складових для наступного
їх вивчення [1, c.53].
Дослідженнями найважливіших питань сучасного фінансового стану
підприємства займається багато вчених, такі як, Митрофанов Г.В., Кравченко
Г.О., Барабаш Н.С., Гордієнко П.Л., Большакова О.Ю. та інші.
Метою дослідження є розкриття суті та обґрунтування змісту
фінансового аналізу як передумови і складової прийняття управлінських
рішень.
Відомо, що інформаційна система управління включає всі види обліку,
які створюють масив управлінської інформації, котрий характеризує стан
системи, що управляється, та виконання управлінських рішень. Уся
управлінська інформація аналізується, і відповідно до результатів аналізу
готуються проекти управлінських рішень, які передаються в систему
управління.
У системі, що управляє, проекти управлінських рішень разом з іншою
інформацією використовуються відповідно до загальних функцій управління
для формулювання управлінських рішень, які передаються на об‘єкт
управління (систему, що управляється).
В об‘єкті управління управлінські рішення передаються у відповідні
підрозділи та забезпечується контроль за їх виконанням. Щодо всіх операцій,
які здійснюються в підрозділах, формується відповідна первинна інформація,
котра в порядку зворотного зв‘язку направляється в інформаційну систему
управління.
Огляд циклу управління підприємством показує, що фінансовий аналіз
займає важливе місце в інформаційній підсистемі управління для
фінансового обґрунтування управлінських рішень і контролю за їх
виконанням.
Метою управлінської діяльності є знаходження таких форм, методів,
засобів та інструментів прийняття рішень, які б сприяли досягненню
оптимального результату в конкретних умовах.
Раціональна технологія прийняття і реалізації управлінського рішення
передбачає такі етапи: підготовку, прийняття, реалізацію рішення.
1. Етап підготовки - проведення фінансового аналізу ситуації на мікро- і
макрорівні; охоплює пошук, накопичення, опрацювання інформації,
виявлення і формулювання проблем, що потребують вирішення та
ретельного вивчення чинників, що їх обумовили.
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2. Етап прийняття- охоплює розроблення й оцінювання альтернативних
рішень, визначення критеріїв вибору оптимального рішення, вибір і
прийняття рішення. У межах існуючих ресурсних чи інституційних обмежень
з розроблених рішень вибирають те, що відповідає обумовленим критеріям
вирішення проблеми.
3. Етап реалізації - передбачає розроблення заходів для конкретизації
рішення і доведення його до виконавців; здійснення контролю за його
виконанням; внесення необхідних коректив; оцінювання результату,
отриманого внаслідок реалізації рішення.
Реалізація управлінських рішень - важлива ланка технології управління.
Поки рішення не втілене у життя - це не рішення, а лише наміри. Потрібна
велика організаторська робота, щоб досягти його реалізації. Часто справа
ускладнюється тим, що люди своєю діяльністю можуть вносити суттєві
корективи у початковий варіант рішення (поліпшувати його або
погіршувати), і здебільшого це викликає додаткові «шуми» в системі, які
потрібно долати. Тому в технологічному ланцюзі управлінських операцій,
спрямованих на розв'язання проблем, складним і відповідальним є етап
виконання прийнятих рішень.
Також після розгляду етапів прийняття управлінських рішень можна
проаналізувати аналітичну схему процесу прийняття рішень, за слідуючим
алгоритмом:
1. формування завдання;
2. формування мети розв‘язання проблемної ситуації;
3. вироблення та виявлення альтернатив досягнення мети;
4. характеристика можливого стану зовнішнього економічного
середовища;
5. виявлення можливих результатів дії;
6. характеристика та оцінка результатів реалізації альтернатив у
конкретних умовах зовнішнього економічного середовища;
7. добір критеріїв оцінки відповідності результатів дії поставленій меті;
8. оцінка очікуваного ефекту;
9. порівняння окремих альтернатив за очікуваним ефектом і вибір
найкращої;
10. прийняття рішення [2, c.130].
Вивчення етапів, схем, способів прийняття управлінських рішень
свідчить, що фінансовий аналіз займає суттєве місце в забезпеченні
виконання чи не найважливішої вимоги до управлінських рішень - наукового
обґрунтування варіантів таких рішень, досягнення максимальних результатів
за мінімальних витрат ресурсів.
Насамкінець можна назвати ті фактори, які впливають на процес
прийняття управлінських рішень:
1. особисті якості керівника;
2. поведінка керівника;
3. середовище прийняття рішень (визначеність та ризик);
4. інформаційні обмеження (зростання витрат на отримання додаткової
інформації);
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5. взаємозалежність рішень;
6. готовність до можливих негативних наслідків;
7. можливість застосування сучасних технічних засобів;
8. наявність ефективних комунікацій;
9. відповідність структури управління цілям та місії організації;
10. процедури реалізації функцій управління.
Слід відмітити, що розвиток у країні ринкових відносин веде до появи
конкуренції та збільшення економічного ризику, тобто до таких явищ, яких
ми не знали за колишньої адміністративно-командної системи.
Управління підприємством неможливе без прийняття управлінських
рішень. Саме від правильності прийняття таких рішень і залежить подальший
розвиток підприємства, його прибутковість. За допомогою методичних
прийомів фінансового аналізу аналітики та економісти проводять комплексну
оцінку фінансового стану та результатів діяльності підприємства.
Спираючись на результати фінансового аналізу керівники підприємства
приймають відповідні рішення [4, с.48].
Отже, прийняття оптимальних управлінських рішень неможливе без
застосування фінансового аналізу. За допомогою його методів і прийомів
проводиться комплексна оцінка діяльності підприємства, визначаються
сильні і слабкі сторони господарюючого суб‘єкта. Все це дає можливість
здійснювати ефективне управління підприємством та отримувати фінансові
вигоди від цього. Саме тому фінансовий аналіз є невід‘ємною складовою в
управлінні підприємством.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стратегія економічного та соціального розвитку України головним
чином направлена на запровадження інноваційної моделі структурної
побудови та зростання економіки. Саме тому дана тема є дуже актуальною.
Особливостями обліку інноваційної діяльності є відмінності в
відображенні саме витрат, що є основою управлінського обліку. Питанням
обліку інноваційної діяльності присвячені праці таких вітчизняних і
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зарубіжних вчених, як І. Бланка, О. Бродкіна, В. Василенко, О. Волкова,
А. Гречан, Л. Нападовської та ін.
Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність» [1] Інновація новостворені і (або) вдосконалені конкурентноспроможні технології,
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. Разом
з тим, у Законі України [1] відсутні складові «організаційно-технічних
рішень виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру», тобто витрат, які пов‘язані з підвищенням якості продукції,
подовженням експлуатаційних властивостей обладнання і т.д.
Інноваційна діяльність ‒ діяльність, що спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює
випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.
Протягом 2010-2012 рр. питома вага інноваційно активних підприємств
порівняно з попереднім періодом (2008-2010 рр.) зменшилася на 0,6% і
склала 20,4%. Від загальної кількості обстежених підприємств 5% займалися
тільки технологічними інноваціями, 10,4% – тільки організаційними та
маркетинговими і 5% – технологічними та нетехнологічними.
Найвищий рівень інноваційної активності відзначений серед
підприємств сфери інформації та телекомунікацій – 26,6%, а найнижчий,
лише 9,8%, – серед підприємств, які займаються водопостачанням та
каналізацією.
У 2012р. майже 70% загального обсягу витрат на інновації підприємства
витратили на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення,
близько 20% – на виконання внутрішніх НДР, 8,0% – на придбання інших
зовнішніх знань і лише 3,2% коштів було використано для придбання
зовнішніх НДР.
При цьому найвищий рівень інноваційної активності (понад 27%) був
зафіксований в Івано-Франківській, Рівненській, Миколаївській та Київській
областях, а найнижчий (13-16%) – в Одеській, Полтавській та Луганській.
Майже 15% українських підприємств з технологічними інноваціями в
2010-2012 рр. впроваджували нову для ринку продукцію і більше 48% –
продукцію нову для самого підприємства. Серед реалізованих у 2012 році
товарів і послуг 18,5% – інноваційні.
Відзначимо, що головними чинниками, що перешкоджають
впровадженню інноваційних проектів українськими підприємствами, є їхня
висока вартість і відсутність коштів [5].
Різноманітність і зміст процесів інноваційної діяльності роблять
практично неможливою її оцінку за натуральними або будь-якими іншими
показниками. Єдиним показником, що дає змогу звести воєдино та визначити
загальний обсяг цього виду діяльності, можуть бути тільки витрати - на
проект, продукт, процес, їх загальна величина.
Для вирішення проблеми обліку інноваційних витрат варто
використовувати синтетичний рахунок 941 «Витрати на дослідження і
розробки», який було б доцільно перейменувати на «Інноваційні витрати», а
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для забезпечення систематизації й аналізу інформації про витрати - вести
облік витрат на цьому рахунку в розрізі наступних груп інноваційних витрат:

941.1
маркетингові дослідження (раціонально відображати
витрати на маркетингові дослідження потреб ринку, відбір і вивчення якості
отриманих ідей, пошук потенційних замовників);

941.2 інноваційне проектування (витрати пов‘язані з розробкою
плану дій, розрахунком планових показників проекту, бюджетуванням);

941.3 інноваційне виробництво (витрати на виробництво
інноваційного продукту, вартість всіх спожитих матеріальних і
нематеріальних ресурсів);

941.4 комерціалізація продукту (витрати на рекламу та збут);

941.5 інші інноваційні витрати (непрямі загальновиробничі та
загальногосподарські витрати) [3].
На нашу думку, даний метод є зручним, тому що у процесі здійснення
інноваційної діяльності підприємство несе певні витрати, які впливають на
собівартість виготовленої продукції, а в подальшому мають важливу роль і
при визначенні фінансових результатів. Тому доцільніше відображувати
інноваційні витрати на рахунку 941 і закривати його рахунком 79 «Фінансові
результати» для визначення фінансового результату.
Також даний підхід дасть можливість відображати всі витрати
інноваційної діяльності на одному рахунку, що полегшить визначення
собівартості інноваційних проектів, так як відсутність методичних
рекомендацій з обліку витрат на інноваційні процеси призвела до
розпорошення витрат на різних рахунках витрат, що ускладнює визначення
собівартості кожного етапу робіт і формування загальної суми цих витрат.
Запропоновані субрахунки синтетичного рахунку «Інноваційні витрати»
дадуть змогу поступового накопичення інформації про витрати, понесені на
етапах виробництва та реалізації інновації.
Даний варіант обліку підвищить ефективність та правомірність
аналітичного обліку витрат інноваційної діяльності.
Перехід до інноваційної моделі розвитку для України є пріоритетним та
стратегічним напрямком розвитку, який передбачає реалізацію таких етапів:
1. На нормативному рівні розробити методичні рекомендації з
відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат на інноваційну
діяльність, запровадивши окремий рахунок «Інноваційні витрати» із
відповідними його субрахунками, а також розробити та затвердити окремий
стандарт бухгалтерського обліку, який би регулював облік саме інноваційної
діяльності.
2. Рекомендувати підприємствам найраціональніші підходи для
складання внутрішньої звітності, яка б надавала в систематизованому вигляді
інформацію для оперативного управління витратами на інноваційні процеси.
3. На державному рівні здійснити систему цілеспрямованих заходів для
створення економічних можливостей та передумов формування механізмів,
які стимулюють інноваційний процес, зокрема, покращити та
дебюрократизувати систему надання пільгових кредитів;
4. Запровадити механізм пільгового оподаткування з урахуванням
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повного звільнення від сплати податку на прибуток та ПДВ для підприємств,
що систематично здійснюють інноваційну діяльність [2, c.312-313].
Варто відзначити, що навіть часткове виконання перелічених пунктів
сприятиме значному зростанню інноваційної активності в нашій країні та
модернізації виробничих ресурсів України, а також вирішенню наукової
проблеми
створення
комплексної
обліково-аналітичної
системи,
підпорядкованої цілям стратегічного, тактичного та оперативного управління
інноваційним процесом підприємства.
На жаль, на даний момент при досить складній економічній ситуації
доцільність здійснення інноваційної діяльності відходить на другий план
через обмеженість вільних обігових коштів, але у перспективі цей напрямок
розвитку підприємств будь-якої галузі буде значно актуальнішим.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ТА
РЕВІЗІЇ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Запаси є значною частиною оборотних коштів підприємства, в цьому
аспекті набуває особливого значення порядок внутрішньогосподарського
контролю як засіб забезпечення ефективного їх використання.
Для
успішної
діяльності
підприємства,
підвищення
рівня
рентабельності, збільшення суми його активів необхідний налагоджений
механізм управління, найважливішим елементом якого виступає
внутрішньогосподарський (внутрішній) контроль.
Внутрішньогосподарський контроль є однією з основних функцій
управління і системою постійного спостереження і перевірки роботи
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організації з метою оцінки обґрунтованості і ефективності прийнятих
управлінських рішень, виявлення відхилень і несприятливих ситуацій,
своєчасного інформування керівництва для прийняття рішень щодо
усунення, зниження ризиків його діяльності і управління ними.
На практиці відсутність систематичного контролю призводить до того,
що з часом будь-яка робота та її результати зводяться нанівець. Відсутність
дієвої системи внутрішньогосподарського контролю не дозволяє відповідним
чином оцінювати результати роботи окремих підрозділів і працівників. Що в
свою чергу призводить до виявлення ревізором багатьох помилок та
накладання штрафів на керівництво підприємства.
Не зважаючи на дослідження організації внутрішнього контролю на
підприємстві вітчизняними та зарубіжними вченими досі невирішені окремі
питання організації внутрішнього контролю та ревізії на підприємствах.
Вагомий
внесок
у
вирішення
проблем
організації
внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємстві зробили
наступні вітчизняні вчені: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф.,
Завгородній В.П., Нападовська Л.В., Пушкар М.С., Сопко В.В., Шевчук В.О.
та інші [1, с. 145]. Питаннями ж ревізії запасів на виробництві займалися такі
вчені, як: Даценко Г. В., Хитрук Н. С., Ранюк А. В., Мурашко О. В [3, с. 92].
Внутрішній контроль – це процес, який забезпечує відповідність
конкретного об‘єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямований на
успішне досягнення поставленої мети. Основною його метою є об‘єктивне
вивчення фактичного стану справ у суб‘єкта господарювання, виявлення та
попередження тих чинників і умов, які негативно впливають на виконання
прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, та доведення цієї
інформації до органу управління.
В системі управління внутрішньогосподарський контроль не є
надзвичайним заходом, а невід‘ємною частиною управління, тому що не
можна здійснювати управління без систематичного контролю за
матеріальними цінностями, їх раціональним використанням, операціями і
процесами, пов‘язаними з виробництвом та реалізацією продукції і сировини.
У свою чергу, внутрішньогосподарський контроль є системою постійного
спостереження за ефективністю використання майна господарського
суб‘єкта, законністю і доцільністю господарських операцій та процесів,
збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей.
Впровадження і підтримка на належному рівні системи внутрішнього
контролю мають забезпечити виконання таких основних завдань: належне
санкціонування угод і операцій; реєстрація інформації шляхом ведення
системного бухгалтерського обліку; фактичний контроль доступу до активів;
періодичне проведення інвентаризації активів [1, с. 146].
Метою контролю операцій із запасами є встановлення достовірності
первинних даних, їх наявності і руху виробничих запасів; повноти і
своєчасності відображення первинних даних у первинних документах і
облікових регістрах; правильності ведення обліку запасів відповідно до
прийнятої облікової політики; достовірності відображення залишків записів в
звітності господарюючого суб‘єкта.
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Завдання контролю і ревізії полягають у перевірці забезпечення:
а) правильності та своєчасності оформлення операцій, пов‘язаних із
надходженням і використанням матеріалів;
б) збереження матеріальних цінностей за місцями зберігання та на всіх
стадіях їх руху;
в)
правильності
встановлення
номенклатурних
цінників
та
обґрунтованості визначення собівартості продукції;
г) дотримання договірно-розрахункової системи матеріально-технічного
постачання, правильності і своєчасності розрахунків із постачальниками;
д) витрачання матеріалів у процесі виробництва відповідно до
встановлених норм;
е) стану аналітичного (складського і бухгалтерського) обліку матеріалів
та правильність визначення їх собівартості.
Під час ревізії ревізор має керуватися законодавчими та нормативноправовими актами, які регулюють відносини між покупцями та
постачальниками, системи постачання, приймання та відпуску матеріалів. Це
дасть можливість перевірити систему нормативно-правового забезпечення,
тобто обґрунтувати перевірку дотримання на підприємстві законності
операцій з товарно-матеріальними цінностями.
У ході проведення внутрішнього контролю та зовнішніх перевірок
рекомендується дотримуватися такої послідовності: обстеження місць
зберігання матеріальних ресурсів та їх стану на складах, у бригадах, гаражах,
ангарах і т. д.; проведення контрольних інвентаризацій матеріальних
цінностей;
аналіз використання матеріальних ресурсів та їх структури;
документальна перевірка руху виробничих запасів – оприбуткування і
використання, а також списання матеріальних цінностей за цільовим
призначенням; аналіз й оцінка стану обліку і внутрішньгосподарського
контролю; вивчення матеріалів інвентаризації та організації роботи з
відшкодування матеріальних збитків; розробка заходів щодо збереження
майна та інших матеріальних ресурсів, ефективного їх використання.
Під час перевірки операцій з матеріальними цінностями ревізор може
натрапити на такі аномальні явища (відхилення від норм), як: завищення або
заниження норм витрачання матеріалів; недоліки в обліку; неповне
оприбуткування матеріалів, що надійшли; безпідставні претензії до
постачальників; відсутність оперативного контролю за виконанням договорів на
постачання і відпуск матеріальних цінностей; відсутність договорів про повну
матеріальну відповідальність матеріально-відповідальних осіб; недотримання
правил зберігання товарно-матеріальних цінностей і охорони [3, с. 92-93].
Варто зазначити, що ДФІ не належить до суб‘єктів оціночної діяльності та
не має права самостійно визначати розмір збитків від розкрадання, нестачі,
псування матеріальних цінностей. Зв‘язку з цим у ході ревізії інспектори
можуть лише оцінювати розраховані підприємством розміри збитку [1, с. 233].
Отже, можна зробити висновок, що ревізія запасів на підприємстві – це
досить трудомісткий процес, який потребує постійного дослідження та
нагляду з боку ДФІ. Саме тому ревізор, як представник Державної фінансової
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інспекції, повинен постійно вдосконалювати свої знання відносно запасів,
щоб з легкістю виявити порушення в діяльності бюджетної установи.
Основною проблемою в системі управління підприємством є
неефективна, а найчастіше взагалі відсутня система управлінського обліку,
яка дає спотворену або дуже узагальнену інформацію із затримкою.
Наслідком цієї проблеми є невикористання сучасних методів управління
запасами.
Таким чином, необхідною умовою ефективного і раціонального
управління матеріальними ресурсами в сучасних умовах господарювання є
створення взаємозв‘язаних узгоджених систем бухгалтерського обліку і
внутрішнього контролю за діяльністю на підприємстві. У зв‘язку з цим
внутрішній контроль – один із найефективніших при вмілому використанні
функцій контролю органами управління прийнятих рішень і досягнення
поставленої мети та доведення цієї інформації до органу управління. Що в
подальшому забезпечить також зменшення кількості порушень, що може
виявити ревізор під час ревізії.
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ТОРГІВЛІ ТА ЇЇ СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ
Життєве середовище роздрібних торговельних підприємств постійно
змінюється під впливом швидкого розвитку інноваційних процесів.
Прискорюються всі процеси, техніка та технології швидко старіють, зростає
рівень загроз та вплив небажаних факторів на конкурентоспроможність
підприємств роздрібної торгівлі. Для того щоб попередити та нейтралізувати
вплив небажаних факторів на конкурентоспроможність, роздрібні
торговельні підприємства повинні швидко приймати управлінські рішення,
пристосовуючись до умов, що склалися, і мати ефективні механізми протидії
загрозам. У зв‘язку з цим і виникає потреба постійного моніторингу та
діагностики фінансово-економічного стану роздрібного торговельного
підприємства та заміни чи вдосконалення нормативно-законодавчих актів,
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що його регулюють, з метою забезпечення відповідного рівня
конкурентоспроможності [2, с. 142].
Питанням оцінки конкурентоспроможності роздрібного торговельного
підприємства займалися такі вчені, як Магаc Н.В.[2], Мазур О.[3], Короткова
А.В.[1], Юрко І.В.[4] та інші.
В Україні не існує головного законодавчого документа (Закону чи
кодексу), який би концептуально визначав стратегію розвитку роздрібної
торгівлі та закладав основи державного регулювання торговельних відносин.
Єдиним адресним документом є державна Програма розвитку внутрішньої
торгівлі України на період до 2016 р. Контент-аналіз програми свідчить про
її декларативність і поверховість. Документ не містить наукового
обґрунтування запропонованих заходів, не зазначені конкретні механізми
виконання, висновки не спираються на фундаментальні прикладні
дослідження в сфері торгівлі, наведені цифри прогнозного стану торгівлі не
мають наукового підґрунтя.
Принциповою вадою Програми є хибна стратегічна орієнтація, яка
вказує на нерозуміння державою своєї ролі відносно приватного
підприємництва. Окремі пункти Програми містять обмеження у застосуванні
спрощеної системи оподаткування, вимагають додаткову звітність для
підприємців, пропонують нові, не завжди адекватні вимоги до різних видів
торгівлі, а також заходи, які містять корупційну складову. Відтак Програма
створює нові обмеження, які спрямовані на погіршення господарської
діяльності, послаблення конкурентних стимулів, згортання малого і
середнього бізнесу, підвищення витрат торгівлі та цін, закриття робочих
місць та ріст рівня корупції в країні [3, c.54].
На сучасному етапі гостроти набули проблеми територіальної
організації роздрібної торгівлі в Україні. Наведені на рисунку 1 дані свідчать,
що роздрібний товарооборот підприємств, що є одним з головних показників
господарської діяльності підприємств торгівлі та важливим чинником
забезпечення сталого економічного зростання країни в цілому, у 2008-2014
рр. нарощувався високими темпами.

Рис. 1. Динаміка обсягу обороту роздрібної торгівлі за 2008-2014 роки
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Після світової економічної кризи 2007-2008 років, можна яскраво
прослідкувати зростання товарообороту з 442,8 млрд. грн. у 2009 р. до
903,2 млрд. грн. у 2014 р.

Рис. 2 Наявність об’єктів роздрібної торгівлі (юридичних осіб) на кінець
року, тис. од.[1, с. 74]
За цей самий період кількість об‘єктів роздрібної торгівлі зменшилась з
62,2 тис. од. до 59,8 тис. од. Тобто на сучасному ринку функціонує значна
кількість великих торгівельних угрупувань (переважно супермаркети). А
малі підприємства зливаються, щоб бути більш стійкими на ринку.
На початок 2013 р. в Україні налічується близько 45 найбільших мереж
супермаркетів. Серед іноземних компаній на ринку працюють: Metro, Spar,
Billa, Cash&Carry, Novus та інші.
Перш за все, роздрібна торгівля сприяє розвитку ринкової конкуренції,
тому що саме в цій сфері зосереджена найбільша частка підприємств малого
бізнесу – від 90 до 99% підприємств усіх розмірів. Малі торговельні
підприємства забезпечують близько 50% зайнятості торговельного сектору. В
товарообороті продовольчої роздрібної торгівлі частка малих підприємств
становить: у Великобританії – 13%, Німеччині – 18%, Латвії – 26%, Чехії –
31%, Бельгії – 37%, Норвегії – 45%, Польщі – 48%, Росії – 58% [3, c.51].
Одні з головних причин зростання чи падіння роздрібного
підприємництва показує Індекс глобальної конкурентоспроможності (GCІ),
який порівнює країни за характеристиками сукупності інститутів, політик і
факторів, котрі визначають продуктивність економіки і здатність до
зростання у середньо- та довгостроковій перспективі. В Індексі глобальної
конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Україна
у 2014 р. посіла 76 місце зі 144 країн, піднявшись на 8 позицій. У 2013 р.
країна втратила 11 позицій, опустившись на 84 місце серед 148 країн.
Підйом у рейтингу може бути пов‘язаний з очікуваннями після зміни
влади. При цьому анексія Криму і конфлікт на Донбасі мало вплинули на
результати, оскільки до того часу дані вже були зібрані. Однак, можна з
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впевненістю сказати, що обидві ці події неодмінно вплинуть на
конкурентоспроможність країни в 2015 р.
Сучасний стан роздрібної торгівлі характеризується домінуванням
роздрібних торговців над постачальниками. З кожним роком зростає вклад
торгівлі у формування ВВП України. Основним гравцем у внутрішній
торгівлі стали торговельні мережі, що відповідає загальносвітовим
тенденціям глобалізації. Процеси глобалізації в роздрібній торгівлі України
призводять до того, що ринки стають усе більш консолідованими і
концентрованими. Завдяки бурхливому зростанню національних та
закордонних мереж стабільно збільшуються обсяги продажу товарів
населенню за рахунок більш високих стандартів обслуговування.
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РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ Й ПЛАТЕЖАМИ
Розрахунки з бюджетом за податками й платежами займають важливе
місце в системі управління будь-якого підприємства. Актуальність цього
питання зростає останнім часом, адже держава в особі наглядових і
контролюючих органів все більше уваги приділяє наповненню бюджетів усіх
рівнів за рахунок податкових платежів. Як результат, зростає податкове
навантаження на підприємства та фінансове навантаження на їх грошві
потоки. У цій ситуації аналізуються старі та постають нові завдання перед
системою обліково-аналітичного забезпечення кожного підприємства, адже
саме воно слугує інформаційною базою для побудови взаємовідносин із
наглядовими і контролюючими державними органами.
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Ця проблема досліджувалася у роботах відомих вітчизняних
та зарубіжних вчених, у тому числі Завгороднього В. П., Крисоватого А. І.,
Редзюка В. В., Редзюка В. В., Сопка В. В., Сударєва Л. О.,
Чернелевського Л. М. та інших. Проте, незважаючи на постійно зростаючий
інтерес вітчизняних підприємств до процесів обліково-аналітичного
забезпечення їх взаємовідносин із наглядовими і контролюючими
державними
органами,
певні
питання
потребують
подальшого
визначення.
Метою є обґрунтування необхідності створення системи обліковоаналітичного забезпечення підприємства як інформаційної бази для
регулювання взаємовідносин із наглядовими і контролюючими державними
органами, дослідження принципів управління податками і платежами на
підприємстві.
Податки – це обов‘язкові платежі підприємств та окремих осіб в
державний або місцевий бюджети. Обов‘язкові платежі – це система
встановлених законодавством внесків та відрахувань юридичних і фізичних
осіб, які формують доходи до державного бюджету.
Управління податками й платежами має здійснюватися постійно,
незалежно від рівня податкового навантаження. Основною метою такого
управління є законодавчо дозволена оптимізація сум податків та платежів,
що сплачуються до бюджетів усіх рівнів.
У сучасній економічній літературі існують різні підходи до визнання
поняття управління податками і платежами, причому більшість науковців
ототожнюють це визначення із податковим плануванням. Згідно визначення
Єріса Л., «податкове планування – це комплекс науково обґрунтованих і
практично доцільних організаційно – економічних заходів платників
податків, спрямованих на максимальне зменшення ризиків, пов‘язаних із
оподаткуванням господарської діяльності підприємств». [1, с. 76].
Власне визначення системи управління податками і платежами дає
Сухарева Л. О., Сухарев Л. М. та Глущенко Я. І. на їхню думку, «податкове
планування – це процес збору й обробки даних про ситуації, що виникають
на підприємстві під впливом податкової системи, і надання інформації для
прийняття управлінських рішень, адекватних до умов оподаткування та
положень обліково-економічної політики підприємства» [4, с. 40].
Цьому ж поняттю Петросянц К. В. дає таке визначення: «поняття
управління податковими платежами, під яким пропонується розуміти процес
управління
господарською
діяльністю
суб‘єкта
підприємництва,
спрямований на підвищення фінансових результатів за рахунок впливу на
окремі елементи податку в рамках чинного законодавства».
На нашу думку, в узагальненому вигляді комплекс управління
податками і платежами будь-якого підприємства складається з:
- обліково-податкової політики підприємства, що визначає можливі
варіативні нюанси організації та ведення бухгалтерського та податкового
обліку на підприємстві;
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- системи бухгалтерського та податкового обліку, що узагальнює та
надає інформацію про податки та платежі, платниками яких є суб‘єкт
господарювання;
- системи внутрішнього контролю, яка забезпечує аналіз правильності
нарахування та сплати податків і платежів.
На нашу думку, забезпечення злагодженого функціонування обліково аналітичних та контрольних підрозділів підприємства під час управління
податками та податковими платежами забезпечує ефективне податкове
планування, яке, за своєю суттю, є різновидом управлінської діяльності, зміст
якого полягає в одержанні інформації для прийняття управлінських
рішень з метою створення найбільш адекватних умов оподаткування
підприємства.
За умов постійних змін економічної ситуації в країні, зміни податкових
законів і цілого ряду підзаконних актів, введення нових і скасування старих
пільг із оподаткування дуже важливим є дотримання принципу
безперервності.
Створення системи обліково-аналітичного забезпечення підприємства
інформацією про нарахування та сплату податків є важливим елементом для
регулювання взаємовідносин із наглядовими і контролюючими державними
органами. Основними елементами цієї системи є затверджена
обліково-податкова політика підприємства, система бухгалтерського та
податкового обліку й система внутрішнього контролю, що містить елементи
аналізу.
Результатом забезпечення злагодженого функціонування обліковоаналітичних та контрольних підрозділів під час управління податками та
податковими платежами є ефективне податкове планування підприємства,
яке повинно здійснюватись із дотриманням ряду основних принципів:
системності, багатоваріантності, безперервності, гнучкості, оптимальності та
збалансованості.
Список використаних джерел:
1. Єріс Л. Податкове планування як засіб збільшення фінансових
ресурсів підприємства [Текст] / Л. Єріс // Актуальні проблеми економіки. –
2004. – ғ2. – С. 76-87.
2. Оліфіров, О. В. Контролінг інформаційної системи підприємства
[Текст] : монографія / О. В. Оліфіров. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. – 325 с.
3. Степанюк, О. Податкове планування як сфера юридичної практики
[Текст] / О. Степанюк // Світ фінансів. – 2005. – Вип. 1. – С. 72-78.
4. Сухарева, Л. О. Податкове планування в системі управління
підприємством [Текст] : монографія / Л. О. Сухарева, Л. М. Сухарев,
Я. І. Глущенко. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 209 с.
5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
[Електронний ресурс] : закон України від 16.07.99р. ғ 996-XIV / Верховна
Рада України. – Режим доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi=996
344

Марія Сташко
Науковий керівник: Майстер Л. A., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Не тільки для статистичного спостереження, а й для будь-якої сфери
діяльності першочерговою проблемою є інформаційне забезпечення.
Статистичне спостереження - планомірний, науково організований
процес
збирання
даних
щодо
масових
явищ
та
процесів,
які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя
України та її регіонів, шляхом їх реєстрації за спеціальною
програмою, розробленою на основі статистичної методології [1].
Вивченням статистики й, зокрема, різних видів статистичного
спостереження займалися такі вчені як B.C. Немчінова, С. Г. Струмиліна,
В. І. Хотинський, В. Н. Старовський, А. Я. Боярський, Б. С. Ястремський,
Л. В. Некраща, Сергєєва та ін.
Статистичне спостереження проводиться відповідно до плану
статистичного спостереження, що містить програмно-методологічні та
організаційні питання. Програмно-методологічна частина плану — це
визначення мети, встановлення об'єкта та одиниць спостереження, складання
програми спостереження. Мета спостереження — отримання статистичних
даних, які є підставою для узагальнення характеристики стану та розвитку
явища або процесу з визначенням відповідної закономірності. Об'єкт
спостереження — це сукупність явищ, що вивчається в процесі
спостереження. Одиниця статистичного спостереження — це складовий
елемент об'єкта спостереження, носій ознак, що підлягають реєстрації в
процесі даного спостереження. Програма спостереження — це перелік
питань, на які планують дістати відповіді в процесі спостереження відносно
кожної одиниці спостереження.
Організаційна частина плану статистичного спостереження являє собою
перелік заходів, які забезпечують успішне виконання роботи зі збирання й
обробки матеріалів. Місцем спостереження вважають пункт, де
безпосередньо реєструються ознаки окремих одиниць сукупності. Час
спостереження — це час, до якого належать дані спостереження [2].
Відповідно до Закону України «Про державну статистику» (ст. 9)
статистичні спостереження в нашій країні проводяться органами державної
статистики через збирання статистичної звітності, здійснення одноразових
обліків, переписів (опитувань), вибіркових та інших обстежень. Державні
статистичні спостереження виконуються за рахунок коштів Державного
бюджету України. Статистичні спостереження, не внесені до плану
державних статистичних спостережень, виконуються за наявності джерел
додаткового фінансування або за рахунок коштів замовників цих
спостережень.
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Спостереження є фундаментом статистичного дослідження. В процесі
спостереження формуються дані, які на наступних етапах підлягають обробці
і аналізу. Якщо статистичне спостереження проведено недбало, з
порушенням вимог статистичної методології, а одержані відомості
недостовірні, то, як би добре вони не були опрацьовані, результати
статистичного дослідження будуть низької якості, і не відображатимуть
дійсного стану явищ і процесів, оскільки недоліки первинних матеріалів не
можуть бути усунуті навіть найбільш досконалою їх обробкою. Тому
отримані дані мають відповідати наступним вимогам:
перша вимога — це вірогідність даних, тобто їх відповідність
реальному стану. Це компетентність працівника, який здійснює
спостереження, досконалість інструментарію (бланки, інструкції, система
оціночних показників), зацікавленість і готовність об'єкта та ін.;
друга вимога — це повнота даних як за їх обсягом, так і по суті.
Повнота забезпечується, по-перше, охопленням одиниць досліджуваної
сукупності, по-друге, системним добором кількох взаємозалежних ознак
явища, і по-третє, при вивченні явища у часі повнота передбачає отримання
даних за максимально тривалі періоди;
третя вимога — своєчасність даних. Інформація має дійти до
користувача перш ніж застаріє, інакше вона втрачає корисність;
четверта вимога — порівнянність даних у часі або у просторі. Дані
мають бути порівнянними: за складом сукупності; за одиницями
вимірювання; за методикою збирання даних та обчислення статистичних
показників; за територіальною належністю одиниць;
п'ятою вимогою є доступність даних. Доступ до статистичної
інформації забезпечується через: систематичну публікацію її в друкованих
виданнях; поширення її засобами масової інформації; безпосереднє її
надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування,
іншим юридичним і фізичним особам.
Саме статистичне спостереження здійснюється в три етапи:
1) підготовка спостереження — найвідповідальніший етап, оскільки тут
постають і вирішуються основні методологічні і а організаційні питання: хто,
де, коли проводить спостереження і що для цього необхідно. Тобто на
першому етапі складається докладний план статистичного спостереження.
2) Реєстрація статистичних даних. На цьому етапі здійснюється
безпосередній процес збирання даних, який потребує чіткої взаємодії,
координованості всіх виконавчих служб. Від якості збирання залежать
точність, повнота, вірогідність та своєчасність статистичної інформації.
3) Контроль за правильністю збору і реєстрації. Цей етап передбачає
контроль та накопичення даних спостереження, а також їх збереження. На
цьому етапі відпрацьовується система оперативного доступу та пошуку
необхідних даних [3].
З погляду організації статистичного спостереження розрізняють три
основні організаційні форми спостереження: звітність, спеціально
організоване статистичне спостереження та реєстри. Звітність — це форма
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спостереження, за якої кожний суб'єкт діяльності регулярно подає дані в
державні органи статистики та відомства у вигляді документів (звітів)
спеціально затвердженої форми. Спеціально організовані статистичні
спостереження охоплюють ті сторони суспільного життя, які не
відобразились у звітності. До них належать переписи, одноразові обліки,
спеціальні обстеження, опитування.
Статистичний реєстр — це список або перелік одиниць певного об'єкта
спостереження із зазначенням необхідних ознак, який складається та
оновлюється під час постійного відстежування.
При організації та проведенні статистичних досліджень також
виникають помилки, тому статистична інформація, яку одержують в процесі
статистичного спостереження, підлягає перевірці та контролю. Перевіряється
як повнота охоплення одиниць сукупності, так і повнота і правильність
заповнення формулярів. Розбіжність між записами у формулярі та реальними
значеннями ознак має назву помилки спостереження. Розрізняють помилки
реєстрації та помилки репрезентативності. Помилки реєстрації виникають в
наслідок неправильного встановлення факту або помилкового запису у
формулярі. Вони поділяються на випадкові та систематичні. Помилки
репрезентативності виникають лише при проведенні несуцільних
спостережень і зумовлюються тим, що обстежується тільки частина
сукупності. Такі помилки є об'єктивними, їх можна кількісно оцінити та
врахувати.
Помилки спостереження виявляються та усуваються після перевірки та
контролю формулярів. Контроль починається із зовнішнього огляду
формуляру на предмет повноти та якості його заповнення. Далі здійснюється
логічний та арифметичний контроль. Логічний контроль полягає у
зіставленні відповідей на питання, які пов'язані між собою. Арифметичний
контроль передбачає перевірку правильності підрахування сум та інших
розрахункових операцій. Для запобігання помилкам перш за все
здійснюється зовнішній контроль статистичного формуляру – правильність
заповнення, відповідність даних запитанням тощо. Потім здійснюється
логічний контроль – співставлення відповідей на взаємозв'язані питання.
Потім проводиться арифметичний контроль – він дозволяє перевірити
правильність кількості взаємозв'язаних одиниць сукупності.
Отже, статистичне спостереження є невід‘ємною й необхідною
складовою частиною нашого повсякденного життя, саме тому потрібно
правильно збирати дані, перевіряти їх, щоб отримати бажаний, правильний
та достовірний результат спостережень.
Список використаних джерел:
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ОРГАНІЗІЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Економічна діяльність суб‘єктів малого підприємництва (СМП) сприяє
структурній перебудові економіки, швидкому насиченню ринку товарами та
послугами, підвищенню зайнятості населення, втіленню інноваційних
технологій, розвитку конкурентного середовища т.і.
Відповідно до чинного законодавства України, всі підприємства, у тому
числі й малі, повинні вести бухгалтерський облік і складати фінансову
звітність. Обмежені ресурси малих підприємств ускладнюють дотримання
ними трудомістких нормативно-правових вимог. Для диференціації вимог
щодо обліку та звітності СМП наряду з розробкою підходів і напрямків
їхнього спрощення необхідним є визначення критеріїв виокремлення
суб‘єктів малого підприємництва.
Згідно з п.7 ст.63 Господарського кодексу України [1] малими
підприємствами (незалежно від форми власності) є підприємства, в яких за
звітний (фінансовий) рік середньооблікова чисельність робітників не
перевищує 50 чоловік; обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт,
послуг) не перевищує 70 млн. гривень.
Законом України ғ 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 року було
внесено зміни в Господарський кодекс України (ГКУ), зокрема, введена
категорія «суб‘єкти мікропідприємництва» [2]. Згідно з статтею 55 ГКУ до
суб‘єктів мікропідприємництва належать юридичні особи - суб‘єкти
господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності,
у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не
перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує
суму, еквівалентну 2 млн. євро.
Таким чином, критеріями для віднесення підприємства до малих або
мікропідприємств є чисельність працюючих і обсяг валового доходу від
реалізації продукції.
У той же час, в європейській практиці більш поширеними є три
критерії: обсяг доходу, валюта балансу та кількість працівників. Так,
Директивою 2013/34 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня
2013 р. «Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову
звітність та пов'язані з ними звіти певних типів компаній» [3] вводиться така
класифікація: мікропідприємства, малі підприємства, середні і великі
підприємства.
Мікропідприємствами вважаються підприємства, показники яких на
дату складання річної фінансової звітності відповідають щонайменше двом з
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наведених критеріїв: баланс - до 350 тис. євро; чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тис. євро; середня кількість
працівників - до 10 осіб.
Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для
мікропідприємств та показники яких на річну дату складання фінансової
звітності відповідають щонайменше двом з наведених критеріїв: баланс – до
4 млн. євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до
8 млн. євро; середня кількість працівників до 50 осіб.
Позитивним кроком у напрямку гармонізації вітчизняної нормативноправої бази з європейською можна вважати Закон України «Про внесення
змін до закону України «Про бухгалтерський облік і звітність в Україні»,
яким
передбачається внесення змін до статті 2 щодо класифікації
підприємств згідно з Директивою 2013/34 (проект).
Незважаючи на те, що Міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ) були основою для створення національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (П(С)БО), на даний час існують розбіжності між
П(С)БО та МСФЗ. Основною відмінністю МСФЗ та національних стандартів
є принцип превалювання сутності над формою. На жаль, не дивлячись на те,
що П(С)БО також декларують даний принцип, більшість українських
компаній відображають операції, виходячи з юридичної форми, а не
економічної сутності.
В Українському законодавстві малі та середні підприємства для
складання та подання звітності керуються нормами Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
«Фінансовий
звіт
суб'єкта малого
підприємництва» [4].
Складання звітності суб‘єктами малого та середнього бізнесу за
міжнародними нормами регулюється Міжнародним стандартом фінансової
звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП), виданим
Фондом міжнародних стандартів фінансової звітності [5].
Згідно П(С)БО 25 фінансовою звітністю малого підприємництва є
«Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва», що складається з двох
форм: балансу (форми ғ1-м, 1-мс) та звіту про фінансові результати (форми
ғ2-м, 2-мс). Зміст і оновлена форма Фінансового звіту СМП затверджена
Наказом Мінфіну від 24.01.2011 р. ғ25 «Про внесення змін до П(С)БО 25
«Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва».
Загальний комплект фінансової звітності за МСФЗ включає: звіт про
фінансовий стан на кінець періоду; звіт про сукупні доходи за період; звіт
про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за
період; примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та
інші пояснення.
МСФЗ, на відміну від національних стандартів, не регулює форму
складання звітів, а лише містить ряд мінімальних вимог до статей, які
обов'язково повинні бути включені до складу кожного звіту. Суб'єкт
господарювання також може використовувати інші назви для звітів, ніж ті,
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що використовуються у цьому Стандарті [5]. П(С)БО не допускають
відхилення від стандартів, у той же час у МСФЗ це можливо як виняток,
якщо застосування окремих позицій МСФЗ є недоречним.
На даний момент використання МСФЗ з метою підготовки фінансової
звітності та консолідованої фінансової звітності є обов‘язковим лише для
підприємств, визначених статтею 11 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» [6], інші підприємства можуть
самостійно визначати доцільність їхнього використання.
Таким чином, проведені дослідження показують, що введення
загальноприйнятої класифікації суб‘єктів малого підприємництва сприятиме
визначенню підходів і сфер спрощення ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності СМП і, в кінцевому підсумку, розвитку
малого підприємництва.
Хоча загальні принципи національного обліку та МСФЗ є подібними,
МСФЗ не так жорстко регламентують процес та порядок складання
фінансових звітів, що, безперечно, є перевагою. Але водночас,
загальноприйняті формати фінансових звітів є кращими з точки зору
забезпечення зрозумілості та зіставності звітності українських і європейських
компаній, що є важливим для підвищення інвестиційної привабливості як
окремих СМП, так і держави в цілому. Для переходу СМП на МСЗФ
необхідно адаптувати їх до української специфіки.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ – ШЛЯХ ДО
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Після підписання угоди про Асоціацію з Європейським Союзом
швидких змін зазнають чимало сфер функціонування держави. Значне
реформування стало потребою для успішного розвитку нашої держави серед
країн Європи. Серед інших, важливим залишається питання про
реформування бухгалтерського обліку.
За умови євроінтеграції перехід до більш досконалої форми звітності за
Європейським зразком є логічним і правильним кроком.
Важливим фактором в розвитку загальних правил введення
бухгалтерського обліку і складання звітності, є розвиток міжнародної
торгівлі і поява багатонаціональних компаній. З метою загального
взаєморозуміння бланки фінансової звітності було уніфіковано. Важливу
роль в цьому відіграли Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (далі
МСФЗ).
Згідно цими стандартами установлювались три важливі форми звітності,
дві з яких є обов‘язковими. Такими є «Звіт про фінансовий стан» «Звіт про
сукупний дохід» і «Звіт про рух грошових коштів». Якщо перші дві із
зазначених є загальними і обов‘язковими, то третю форму використовують
не усі країни Європи. Звичайно, це не уся звітність.
Такі країни як Бельгія, Франція, Німеччина та інші обов‘язково повинні
подавати так званий «Суспільний (соціальний) баланс». В даному звіті
зазначається: кількість працівників найманих на роботу; витрати на оплату
праці; охорону здоров'я і техніку безпеки; забезпечення умов роботи;
навчання кадрів; виробничі зв'язки; забезпечення соціальних умов праці.
Даний звіт є важливим з суспільної сторони, адже забезпечує умови праці і
дотримання законодавства про працю.
Також можуть бути представлені «Звіт про нерозподілений прибуток»,
«Звіт про зміни у власному капіталі» та примітки до звітності.
У розрізі безпосередньо самих звітів є суттєва різниця між українською і
європейською формами.
Спершу варто зазначити, що в Україні форма ғ1 «Звіт про фінансовий
стан» є незрозумілим, з європейського погляду, статті, які у практиці майже
не використовуються, наприклад «Відстрочені податкові активи». Також у
Європі прийнято не друкувати тих статей які не використовуються конкретно
на цьому підприємстві, і зазначення яких не є обов‘язковим.
Форма ғ2 «Звіт про сукупний дохід» є непрактичним європейцям вже
через застосування 4 розділів. Навіщо представляти 3 кінцевих розділів не є
ясним. Розділ 2 «Сукупний дохід» можна побачити у Формі ғ4 «Звіт про
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власний капітал» у набагато ширшому значені, до того ж малий і середній
бізнес, який в Україні в більшості, майже не заповнює його.
Розділ 3 « Елементи операційних витрат» є просто збором даних,
призначення яких, зовнішньому користувачеві, не зрозуміло.
Розділ 4 «Розрахунок показників прибутковості акцій» не заповнюється
більшістю підприємств, через відсутність операцій з акціями. Через несильно
розвитий бізнесовий простір в Україні, і погано розвинуту фондову біржу,
акційними операціями займається в основному великий бізнес, відповідно
цей розділ заповнюють лише вони.
І найголовніше всі ці показники, відображаються не у Розділі 1, де
визначається фінансовий результат підприємства і податок на прибуток,
відповідно це є просто додаткові показники.
Аналогічна форма, згідно європейських стандартів, поділу на розділи
немає, кінцевим є результат діяльності підприємства – податок або збиток.
Система розрахунків, звичайно, така ж: Доходи – Витрати – Податок на
прибуток = Чистий прибуток (збиток). Тут важливий є те, як цей звіт
розшифровується у примітках, де всі узагальнені показники знаходять своє
повне розкриття у розрізі всіх складових.
В Україні доволі багато показників «Інші відрахування» «Інші активи» і
просто «Інші». Проте бухгалтерський облік є точним і конкретним, його
призначення слідкувати за всіма матеріальними ресурсами, і конкретно
вказувати що, куди, і навіщо. Туманна категорія «Інші» створю прекрасну
можливість для прикриття всіх бухгалтерський помилок, а також для
процвітання тіньового ринку.
Погано продумана форма ғ2 «Звіт про сукупний дохід» укріплює думку
частки підприємців про непотрібність бухгалтерського обліку, хоча,
звичайно, ця думка існує через загальну недосконалість, і нерозвиненість
бухгалтерського обліку в Україні.
Дивлячись в цілому на Звіт про сукупний дохід, людині яка не вивчала
бухгалтерський облік, важко зрозуміти, що саме в ньому зазначено. А це є
важливо, тому що, це результат, це те на що було покладено багато зусиль,
грошей і часу. Це те що показує з чим ми йдемо в майбутнє, і чи воно є. Цей
документ показує що у нас працює, а що потрібно змінити, він показує
витрати які можна зменшити, а які можна взагалі не мати. Він відображає
доходи, і їх динаміку. Тим самим даючи знати, що потрібно зробити
пріоритетним.
Детальне розкриття сукупних показників у примітках, дозволяє точно і
детально зрозуміти потік ресурсів. Такий звіт, яким він ведеться у Європі,
може бути прочитаний, не лише людиною, що добре знається на
бухгалтерському обліку, а й особами, що опосередковано знаються в
економіці і фінансах, без сторонньої допомоги.
Важливо також, що у багатьох країнах Європи фінансова звітність
публікується разом з аудиторським висновком. Це пов‘язано з тим що
основний обов‘язок бухгалтерського обліку – достовірність. Аудиторський
висновок засвідчує правдивість даних і їх коректне подання.
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Потрібно не забувати, що бухгалтерський облік, створений для
контролю, і для покращення матеріального стану підприємства. Керівництво
повинне, читаючи результати обліку приймати управлінські рішення, які
ведуть до матеріального покращення. Саме для цього існує оперативний
облік, і фінансова звітність.
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ОБОВ’ЯЗКОВІ УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: СКЛАД,
РОЗМІР, ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ.
Зміни сучасності економіки України обумовили розробку та
впровадження Податкового кодексу України, що вніс корективи до
нормативно-правових актів з нарахування заробітної плати, нарахувань на неї
та утримань з окресленого доходу працівників підприємства, та зумовив
розробку нового методичного роз‘яснення, що уточнює в сукупності окремі
положення щодо складу заробітної плати, переліку утримань, їх розміру,
послідовність проведення та відображення в обліку.
Дослідженню питання ведення обліку розрахунків за заробітною платою
приділена достатня увага провідних українських вчених-економістів. Проте
остаточно проблему не вирішено щодо систематизованого розгляду порядку
здійснення утримання із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб,
єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування
(ЄСВ), військового збору (ВЗ), строків виплати зарплати, узагальнення в
інформаційній системі підприємства – на облікових рахунках.
Заробітна плата складається з двох частин: заробітна плата за першу
половину місяця (аванс) та за другу половину місяця (безпосередньо
заробітна плата). Необхідність виплати заробітної плати два рази на місяць
обумовлена вимогами статті 115 Кодексу законів про працю України та
статтею 24 Закону України ―Про оплату праці‖ ғ 108/95 – ВР від
24.03.1995 р., згідно яких:
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- заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у
строки, встановлені колективним договором або нормативним актом
роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не
перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після
закінчення періоду, за який здійснюється виплата;
- розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається
колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не менше
оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки
(посадового окладу) працівника [1, 2].
Міністерство праці та соціальної політики у Листі ғ 912/13/155-10 від
09.12.2010 р. здійснило роз‘яснення, що заробітна плата, за першу половину
місяця (15 календарних днів) має виплачуватись в період з 16 по 22 число, а
за другу – з 1 по 7 число [3].
Утримання із заробітної плати працівників підприємств виробничої
сфери здійснюються на загальних підставах відповідно до чинного
законодавства. Усі утримання поділяють на обов‘язкові та добровільні.
Останні здійснюють за заявами (згодою) працівників. Зосередимо увагу на
обов‘язкових утриманнях, до яких належать:
1) єдиний соціальний внесок на загальнообов‘язкове державне соціальне
страхування;
2) податок на доходи фізичних осіб - відраховується щомісячно із
загального оподатковуваного доходу як за місцем основної роботи, так і з
доходу, отриманого від роботи за сумісництвом;
3) військовий збір - це сума нарахованого доходу, зазначеного як об‘єкт
оподаткування. Тобто при визначенні бази обкладення ВЗ доходи, які є
об‘єктом обкладення ВЗ, не зменшують на суми утриманих із них ПДФО,
ЄСВ, інших платежів, а також ПСП (за наявності права на неї)
Згідно із законодавством загальна сума обов‘язкових відрахувань
(утримань) із заробітної плати працівників не повинна перевищувати 20 %, а
в окремих випадках – 50 % суми зарплати, що належить до виплати
працівникові.
Тож, роботодавець повинен утримувати із заробітної плати працівників
суму єдиного соціального внеску, яка складає 3,6 % від суми нарахованої
заробітної плати (п. 7 ч. 1 ст. 8 Закону України ғ 2464-VI від 08.07.2010 р.)
та податок на доходи фізичних осіб, який складає 15 % від суми нарахованої
заробітної плати, зменшеної на суму єдиного внеску на загальнообов‘язкове
державне соціальне страхування та податкової соціальної пільги (п. 164.6
Податкового кодексу України) [4].
Ставка військового збору установлена на рівні 1,5 % бази обкладення
ВЗ. Розмір ставки єдиний і не залежить від розміру нарахованого платнику
доходу.
Правом на податкову соціальну пільгу (ПСП) можуть скористатись
працівники, чия заробітна плата не перевищує граничного розміру доходу,
що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженому на
1,4 та округленому до найближчих 10 гривень (1710 грн.).
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Згідно пп. 169.2.3 ПКУ [4] податкова соціальна пільга не може бути
застосована до:
а) доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;
б) заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового
місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи
майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів,
ад‘юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;
в) доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької
діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.
Таким чином, дослідивши діючу систему здійснення утримань з
заробітної плати, її сплати та відображення в обліку, було виявлено, що: поперше, нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними
протягом звітного періоду, визнається поточним зобов‘язанням; по-друге,
роботодавець повинен проводити утримання із заробітної плати працівників
в певній черговості, тобто спочатку суму єдиного соціального внеску, потім –
податок на доходи фізичних осіб від суми нарахованої заробітної плати,
зменшеної на суму єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне
соціальне страхування, податкової соціальної пільги, яка починає
застосовуватись з дня отримання роботодавцем заяви працівника про
застосування податкової соціальної пільги (заява подається в довільній
формі) та військового збору. Під час нарахування заробітної плати (доходу) у
будь-якій не грошовій формі базою оподаткування ПДФО є вартість такого
доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на так званий
―натуральний коефіцієнт‖.
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РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТУ В УКРАЇНІ
Реалізація стратегічного курсу України на побудову соціально
орієнтованої економіки європейського типу і забезпечення її сталого
розвитку потребує суттєвого підвищення ефективності механізму управління
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аудиторською діяльністю та одного з його найважливіших елементів –
системи контролю якості аудиту (СКЯА). На сьогодні в Україні немає
достатнього законодавчого фундаменту і досвіду судових розглядів позовів
щодо аудиторських фірм (аудиторів), відпрацьованих методик оцінювання
розмірів збитку користувачів від неякісного аудиту, тому головним шляхом
підвищення якості аудиту в сучасних умовах поки що лишається
професійний контроль за якістю аудиторських перевірок.
Значний внесок у дослідження теоретичних і прикладних аспектів
проблеми контролю якості аудиту та аудиторських послуг зробили такі
вітчизняні спеціалісти, як М. Білуха, Ф. Бутинець, Г. Давидов, І. Дмитренко,
Н. Дорош, Г. Закружна, Л. Кулаковська, Л. Очерет, В. Пантелєєв, Ю. Піча,
О. Петрик, В. Савченко, О. Тігнян, Б. Усач та ін.
Метою дослідження є обґрунтування підходу щодо становлення
інституціональних складових розвитку системи контролю якості аудиту в
Україні.
Проблема якості аудиту в країнах – учасницях Євросоюзу та Україні
стала особливо актуальною останніми роками. Яскравим вираженням цієї
тенденції є введення Комісією Європейського Співтовариства відповідних
положень:
- рекомендації на основі таких умов Договору про ЄС, особливо ст.211
абз.2, а саме – Директиви Ради 84/253/ЕЕС ―Про порядок затвердження осіб,
які уповноважені проводити аудит бухгалтерських документів― затверджує
вимоги до осіб, яким дозволено займатись аудиторською діяльністю
(здійснювати аудит);
- інформаційного повідомлення ―Перспектива розвитку аудиту в
Європейському Союзі‖. Окрім цього було створено Комітет Євросоюзу з
питань аудиту, який вирішив вважати питання забезпечення контролю
пріоритетними у своїй діяльності і в процесі дискусій з цього питання дійшов
висновку, що кожна країна Євросоюзу повинна мати систему забезпечення
якості аудиту [1].
Високоякісний аудит не тільки гарантує достовірність оприлюдненої
фінансової звітності, а й захищає інтереси акціонерів, інвесторів, кредиторів
та інших власників цінних паперів. До цього варто додати, що після того як
Комісія
Європейського
співтовариства
випустила
інформаційне
повідомлення ―Перспектива розвитку аудиту в Європейському Союзі‖, було
створено Комітет Євросоюзу з питань аудиту, який вирішив вважати питання
забезпечення контролю пріоритетними у своїй діяльності і в процесі дискусій
з цього питання дійшов висновку, що кожна країна Євросоюзу повинна мати
систему забезпечення якості аудиту.
Відомо, що 27 травня 2004 року була створена Комісія Аудиторської
палати України з контролю якості та професійної етики. Головним завданням
цієї комісії є здійснення політики і процедур забезпечення високої якості
внутрішніх аудиторських послуг та відповідності їх вимогам Закону
України «Про аудиторську діяльність», стандартам аудиту та етики.
Аудиторська палата України оприлюднює стандарти та положення,
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порівняно з якими оцінюватимуться політика і процедури контролю якості
аудиторських фірм. Ці стандарти та положення визначають мету заходів
контролю якості. Обов'язком кожної фірми є запровадження політики і
процедур, що забезпечують достатню впевненість у досягненні цієї мети.
Обов'язком фірми також є довести політику і процедури до працівників
фірми у такий спосіб, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що
політика та процедури є зрозумілими.
На виконанні статті 12 Закону України «Про аудиторську діяльність»,а
також відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які застосовуються в
Україні в якості національних АПУ затвердила Положення щодо
національної практики контролю якості 1 «Організація аудиторськими
фірмами й аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг» (ПНП
КЯ 1) та Концептуальну основу контролю аудиторської діяльності в Україні.
Ці документи відображають в основному концептуальні положення
формування системи внутрішньо-фірмового контролю якості аудиторських
послуг, однак не розкриває методології оцінки якості і не відображають
реальний інструмент такої оцінки.
Цілком поділяємо підхід Дмитренко І. щодо оцінки якості аудиторської
діяльності, котрий полягає в тому, що результативним показником при такій
оцінці (як на рівні локальних завдань, так і на рівні самооцінки аудиторської
діяльності фірми) є інтегральний коефіцієнт якості, котрий формується на
основі локальних коефіцієнтів, котрі відображають стан відповідних об‘єктів
оцінювання щодо вибраних критеріїв. Коефіцієнти якості повинні
ґрунтуватися на єдиній методиці бальної оцінки із застосуванням
спеціальних опитувальників – контрольних листів [4].
Аудиторська палата України разом зі Спілкою аудиторів України і
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України
здійснюють внутрішній моніторинг аудиторських висновків. Важливим
аспектом в СКЯА є дотримання аудиторами принципу конфіденційності.
Зобов'язання аудитора додержувати умови конфіденційності не вважаються
порушеннями, коли конфіденційна інформація й документація його клієнтів
передаються (стають доступними) тим, хто здійснює перевірку якості його
аудиторської діяльності. Це означає, що передавання аудитором робочої
документації в руки тих, хто перевіряє якість аудиторського висновку, не є
порушенням принципу конфіденційності. Перевіряючий якість аудиту має
додержуватися тих самих правил конфіденційності, що й практикуючий
аудитор, який працює на замовлення клієнтів [1].
Таким чином, контроль якості аудиторських послуг – це система
контролю зовнішніх і внутрішніх органів управління з метою недопущення
аудиторами і аудиторськими фірмами порушень чинного законодавства та
аудиторської етики. Для аудиторів дуже важливо, щоб їх клієнти, а також
треті особи, що користуються фінансовою звітністю довіряли якості аудиту і
інших наданих їм послуг. Контроль за якістю аудиту повинен здійснювати
безпосередньо як сам суб‘єкт аудиторської діяльності в Україні, так і
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зовнішні суб‘єкти контролю, тобто Аудиторська палата України, Спілка
аудиторів України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
України та їх органи на місцях.
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БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Сьогодні, на практиці, бухгалтерський облік займає вагоме місце не
тільки в управлінні суб‘єктами господарювання, але і в прийнятті державних
рішень, рішень на ринку капіталу. Він виріс з інформаційної системи на рівні
підприємства і набув вершин важливої, невід‘ємної складової соціальноекономічного простору в межах держав та у всьому діловому світі.
Бухгалтерська спеціалізація значно посилила позиції у розбудові сучасних
економічних професій.
Натомість теорія бухгалтерського обліку не встигає за зростанням
практики. Обмежено декларуються функції, предмет і об‘єкти обліку.
Методологічні новації, наприклад у питаннях оцінки, звітності, обробки
інформації не мають фундаментальних обґрунтувань.
Спроби обґрунтування інституціональної теорії бухгалтерського обліку
(ІТБО) були зроблені О.М. Петруком і Л.А. Чайковською, С.Ф. Легенчуку, а
основи закладені В.М. Жуком.
Інституціональна теорія є вершиною сучасної економічної думки. Вона
здатна не тільки пояснити причини успішності чи неуспішності різного роду
економічних систем, але і визначити фактори і шляхи подолання проблем,
що створюють інститути. Вона орієнтує практику на зміну інститутів для
досягнення бажаних результатів. До того ж, інституціональна платформа для
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змін в теорії бухгалтерського обліку буде зрозумілою для широкого загалу
економічної науки.
За основоположниками інституціональної теорії інститути – це звички,
стереотипи думок і дій, що спираються на традиції, ментальність, що в
комплексі впливає на економічну діяльність. Інститути, одночасно з
неформальними мають і формальну ознаку – оформлення в закони («правила
гри») і далі в структури, професійні об‘єднання тощо. Бухгалтерська
діяльність, в усіх її складових, від правил побудови (гри) і до професійного
оформлення, має також, інституційні ознаки [1, с.100].
Держава стає найвищою організацією координації інституційних
відносин, що формує універсальні принципи поведінки для більшості
суб‘єктів. Будучи інститутом особливого роду, держава створює так званий
"інституційний корсет", що підтримує ринкове середовище в необхідній
формі. Такий корсет складається із спеціальних видів діяльності держави –
законодавчої, адміністративної, контрольної, наглядової, захисної, яким
відповідають інституційні інструменти й установчі структури, що
встановлюють для господарських агентів універсальний порядок дій [2, с. 78].
У інституційному середовищі бухгалтерський облік посідає важливе
місце як спрямовуючий, регулюючий та контролюючий механізм. Про це
свідчить присутність в обліку інституційного підходу як у практичній
площині, так і в теоретичному аспекті. У практичній площині підхід
присутній, по-перше, як інститут – набір положень, стандартів, законів, яких
потрібно дотримуватися суб‘єктам господарювання (зокрема, Міжнародні
стандарти фінансової звітності), на основі яких розробляються та
впроваджуються у економічне життя національні П(С)БО); по-друге – як
організація (бухгалтерський апарат, бухгалтерія), що реалізує ці норми:
обліковий апарат в умовах інституційного підходу розглядається як окрема
інституція (організація) в управлінській структурі підприємства, що регулює
усі його економічні процеси через принципи та методи обліку. При цьому
суб‘єктами, що регулюють усі ці процеси та виконують облікові роботи, є
бухгалтери. Їх поведінка підпорядковується інституційному підходу,
оскільки потребує організації та регулювання діяльності як кожного
працівника, щодо виконання ним посадових обов‘язків, так і колективу в
цілому.
Аналіз контролюючої складової інституціонального забезпечення
розвитку бухгалтерського обліку в Україні засвідчив:
- роль державних структур цієї складової в інституціональному
забезпеченні бухгалтерських реформ не визначений чинним законодавством;
- ця складова не забезпечує контроль дотримання суб‘єктами
господарювання визначеної методології та інших «правил» бухгалтерського
обліку в силу першочергової націленості на виконання функцій за прямим
призначенням діяльності (податки, фін послуги, використання бюджетних
коштів тощо);
- через відомчі інтереси блокується виключне визнання бухгалтерських
даних в провадженні звітної та податкової політики. Останнє принижує
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значення бухгалтерської інформації на всіх рівнях управління, додає роботи
бухгалтерським службам, не сприяє розвитку вищих за ієрархією складових
бухгалтерського інституту.
Щодо регуляторної складової розвитку бухгалтерського обліку
встановлено наступне:
- в діяльності всіх державних регуляторних органів бухгалтерські
проблеми є другорядними, що зумовлює необхідність створення в Україні
нового й окремого регуляторного органу з бухгалтерського обліку, куди
мають ввійти більше, ніж сьогодні, суб‘єктів методологічного впливу. До
нього слід обов‘язково включати державні органи, що відповідають за
управління стратегічно важливими галузями економіки та представників
об‘єднань бухгалтерської професії;
- новому регуляторному інституту, який об‘єднував би більше суб‘єктів
методологічного впливу на облік, потрібно визначитись із системою оцінок
ризиків виконання його вимог суб‘єктами господарювання. Останнє
дозволить регулятору зосередити свої обмежені методологічні ресурси на
власних суттєвих вимогах до частини звітності;
- необхідно зміцнювати контрольні функції регуляторних інститутів та
законодавчо надавати їм достатньо повноважень для вжиття оперативних та
дієвих заходів щодо дотримання «правил» бухгалтерського обліку.
Для того, щоб змінити або реформувати будь-який інститут, зазвичай
доводиться змінювати й інші інститути, особливо ті, які займають вище місце
в інституційній ієрархії. Ось чому реформи по створенню інституційного
забезпечення бухгалтерського обліку, зазвичай вимагають не поодиноких, а
комплексних зусиль, що в Україні не простежується [3,с. 102].
Найперші в інституційній ієрархії є формальні інститути – «правила
гри» за Нортом [4]. У наших дослідженнях це законодавство з
бухгалтерського обліку, П(С)БО та затверджені Мінфіном методичні
рекомендації, роз‘яснення стосовно П(С)БО. За інституціональною теорією,
що засвідчує і практика, формальні інститути забезпечення бухгалтерського
обліку змінюються швидко.
В Україні лише формується дієвість регуляторних інститутів.
Визначається їх структура, мета та функції в інституціональному
забезпеченні розвитку бухгалтерського обліку. Такий же стан і в
організаційних складових: професійних інститутах, інститутах освіти, науки і
інформатизації.
Отже, розвиток бухгалтерського обліку базується на складній системі
інституціонального забезпечення. Вона взаємопов‘язана та взаємозалежна. За
інституціональною теорією, можна реформувати яку-небудь одну складову
без врахування стану розвитку інших, особливо тих, які за ієрархією
займають вищий щабель. Тому головним завданням інституціональної теорії
бухгалтерського обліку є розробка фундаментальних основ зростання обліку
від «замкнутої» на практиці системи до вагомого інституту національних та
глобальних соціально-економічних просторів.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
АУДИТУ В УКРАЇНІ
Сьогодні в Україні сформувалась національна система аудиту,
регулювання якої здійснюють органи державної влади, міжнародні
організації та професійні об‘єднання відповідно до прийнятих законодавчих і
нормативних документів щодо організації та проведення аудиту в
господарюючих суб‘єктах.
Проблеми застосування міжнародних стандартів аудиту в практиці
українських аудиторів розглянуті в роботах таких науковців, як: Ф.Ф.
Бутинець, Н.І. Дорош, Т.В. Давидюк, В.П. Завгородній, С.В. Івахненко, І.І.
Матієнк, М.П. Войнаренко, Т.А. Писаревська та ін.
Метою дослідження є виявлення проблем у застосуванні міжнародних
стандартів аудиту в Україні та надання пропозицій щодо їх вирішення.
Аудиторська діяльність у нашій країні регулюється Господарським
кодексом України, Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та Законом України
«Про аудиторську діяльність», іншими нормативно-правовими актами,
Кодексом етики професійних бухгалтерів, а також нормативними
документами Аудиторської палати України.
На міжнародному рівні аудиторська діяльність регулюється Радою з
міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), яка
оприлюднює Міжнародні стандарти аудиту та положення про аудит і супутні
аудиту послуги з метою встановлення єдиних засад аудиторської практики на
міжнародному рівні.
Опубліковані в різних країнах світу національні нормативи
відрізняються за змістом і формою. Рада з міжнародних стандартів аудиту та
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надання впевненості вивчає їх, узагальнює і випускає нормативи з таким
розрахунком, що вони будуть прийняті міжнародним співтовариством [1].
Аудиторські стандарти повинні відповідати змінам економічних умов,
саме тому вони підлягають періодичному перегляду. Аудиторська палата
України за погодженням з Міжнародною федерацією бухгалтерів періодично
здійснює переклад та видання державною мовою стандартів аудиту й етики.
Метою Міжнародних стандартів аудиту є встановлення загальних
правил щодо організації і методики проведення аудиту. Значення МСА
полягає у визначенні методологічних засад проведення аудиту. У теперішній
час МСА містять такі тематичні частини: вступну частину, відповідальність,
планування, внутрішній контроль, аудиторські докази, використання роботи
інших фахівців, аудиторську думку та звітність аудитора, спеціалізовані
сфери, супутні послуги, використання комп‘ютерів в аудиті, вплив системи
електронного оброблення даних на бухгалтерський облік і внутрішній
контроль, оцінка властивого ризику і ризику невідповідності внутрішнього
контролю, їх вплив на висновки аудиторської перевірки, етичні вимоги до
аудитора [2].
Огляд досвіду впровадження МСА в Україні дозволив виявити
проблеми, які можуть привести до порушення деяких МСА. Так, звісно, що
для оцінювання фінансової звітності клієнта аудитору потрібна уся
інформація та пояснення до неї, тобто аудитор повинен мати певні
аудиторські докази. Разом з цим, аудитор у ході перевірки може нехтувати
збором достатньої кількості аудиторських доказів, зокрема, через велику
вартість шляхів отримання цих доказів, що може привести до порушення
вимог МСА 500 ―Аудиторські докази‖.
Одним з найважливіших напрямів аудиту є перевірка облікових оцінок.
Якщо аудитор висловлює думку про обґрунтованість облікових оцінок без
достатніх відповідних аудиторських доказів, а також якщо відсутні
документально оформлені докази, які підтверджують аудиторську думку про
обґрунтованість і правильність відображення у фінансовій звітності
облікових оцінок, то мають місце порушення МСА 540 ―Аудиторська
перевірка облікових оцінок".
В ході перевірки аудитор використовує певні, а також групи прийомів.
Якщо аудитор не використовує процедури підтвердження відповідності
облікової політики попереднього періоду політиці поточного періоду, не дає
в аудиторському висновку посилання на висновок попереднього аудитора, то
це є ознаками порушення МСА 710 ―Порівняльні дані‖.
Кожна аудиторська перевірка передбачає надання аудитором клієнту
аудиторського висновку певного виду, вимоги до якого викладені у МСА 700
«Аудиторський висновок про фінансову звітність». Разом з цим, якщо
відсутній хоча б один із основних елементів структури аудиторського
висновку; аудиторська думка недостатньо обґрунтована обставинами та
рівнем суттєвості; відсутня ясність думки аудитора щодо фінансової
звітності в цілому, то можна вважати вимоги до МСА 700 ―Аудиторський
висновок про фінансову звітність‖ порушеними.
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В процесі перевірки аудитор повинен впевнитися в достовірності
інформації, яка міститься у документах, підготовлених бухгалтером
підприємства, що перевіряється. Якщо аудитор використовує цю інформацію
без відповідних перевірок, то це може привести до підготовки фінансових
звітів, які містять викривлені дані, що є ознакою порушення МССП 4410
―Завдання з підготовки фінансової інформації‖.
В основі усіх зазначених порушень МСА - недостатня якість послуг з
перевірки підприємств, які надаються аудиторами клієнтам. Для покращення
якості аудиторських перевірок необхідна діюча система контролю цієї
діяльності.
Стандарти аудиту передбачають основні принципи виконання
аудиторами професійних дій, але не є методиками чи інструкціями до
застосування методичних прийомів та притаманних їм процедур аудиту.
МСА не мають законодавчого статусу, тому не є обов'язковими для
застосування у практиці аудиторської діяльності, хоч у міжнародному і
вітчизняному аудиті цих норм здебільшого дотримуються. Разом з тим до
стандартів аудиторськими фірмами (аудиторами) розробляються конкретні
методики, методичні рекомендації, які сприяють поглибленому дослідженню
питань, поставлених на вирішення аудиту [3].
Звісно, використання в українському аудиті міжнародних стандартів –
процес об'єктивний і невідворотний, проте Україна має активно включитися
у всесвітній процес гармонізації бухгалтерського обліку і вдосконалення
аудиторської діяльності.
Даний крок, принаймні, наблизить вітчизняного аудитора до розуміння
сучасного стану та вимог МСА до аудиту. Адже яким чином можуть
реалізовуватися такі загальноприйняті принципи аудиту, що передбачені
Кодексом професійної етики аудиторів, як чесність, справедливість,
компетентність,
конфіденційність,
незалежність,
об'єктивність,
у
корумпованому суспільстві. Реалізація цих принципів українськими
аудиторами дуже ускладнена, що знижує значущість аудиту. Нам слід
використати вітчизняні доробки у сфері удосконалення господарського
контролю, щоб побудувати ефективну систему аудиту власного зразка –
вітчизняного, з використання міжнародного досвіду.
Зважаючи на те що аудиторська діяльність в Україні знаходиться на
початковому етапі свого розвитку, у порівнянні зі світовим досвідом вона
має ряд суперечностей та невизначеностей. Саме тому досвід зарубіжних
країн має стати її своєрідним орієнтиром. Основні аспекти перспектив
розвитку аудиту полягають в орієнтації на Міжнародні стандарти аудиту, їх
детальне вивчення та впровадження в Україні.
Отже, аналізуючи зазначене, можна дійти висновку про недосконалість
діючого законодавства у сфері регулювання аудиторської діяльності в
Україні. Тому вкрай необхідне позитивне вирішення розглянутого кола
правових питань. Це, безумовно, сприятиме подальшому розвитку аудиту та
аудиторської діяльності в Україні. На особливу увагу заслуговують питання
подальшого розвитку та реформування законодавчо-правового регулювання
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аудиторської діяльності згідно з досвідом провідних країн світу, що є
запорукою динамічного та продуктивного розвитку аудиту України в
майбутньому.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВАХ
Олата праці – це одна з найскладніших економічних категорій та
важливих соціально-економічних явищ, а також найвагоміша складова всіх
видатків бюджетних установ, а їх облік є однією з найважливіших ділянок
або напрямів облікового процесу.
Ефективність діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання, зокрема і
бюджетної установи, значною мірою залежить від ефективності організації й
обліку оплати праці робітників і службовців. Вибір організаційних форм та
методів введення бухгалтерського обліку в бюджетній установі створює
досконалу нормативно-правову систему, яка здатна забезпечити ефективне
надходження та використання фінансових ресурсів, необхідних для
ефективного функціонування всієї установи.
Дана проблема розглядалась у працях таких вітчизняних вчених, як:
Бутинець Ф. Ф., Голов С. В., Івахненков С. В., Кужельний М. В.,
Мельник Т. Г., Свірко С. В., Труфен А. О., Шульга Н. В. та ін. Однак, окремі
питання щодо організації обліку оплати в бюджетних установах потребують
подальшого дослідження.
Мета дослідження полягає у розкритті сутності та організації оплати
праці в бюджетних установах та запропонуванні напрямів удосконалення
звітності з обліку праці в бюджетних установах.
Відповідно до змін в економічному та соціальному розвитку країни
суттєво змінюється й політика у сфері оплати праці. Визначення «заробітна
плата» доповнюється новим змістом та охоплює всі види заробітку, а також
різних видів премій, доплат, надбавок, нарахованих у грошовій та
натуральних формах, незалежно від джерел фінансування, включаючи
грошові суми, нараховані робітникам відповідно до чинного законодавства за
невідпрацьований час, – щорічні відпустки, святкові дні та ін.
364

Законодавче регулювання оплати праці, прав працівників на оплату
праці, їх захист визначаються Конституцією України, Кодексом законів про
працю України, законами України «Про оплату праці», «Про колективні
договори й угоди» та іншими законами. Особливістю правового регулювання
оплати праці є те, що воно здійснюється широкою системою нормативноправових актів, прийнятих органами різних рівнів, за участю трудових
колективів і профспілкових організацій.
Основними особливостями організації заробітної плати в бюджетних
установах є застосування Єдиної тарифної сітки. Єдина тарифна сітка
встановлює, що щороку розмір окладу (ставки) такого працівника
визначається на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної
заробітної плати, тарифна сітка включає в себе від 1 до 25 розрядів, за якими
здійснюється нарахування заробітної плати [5, с. 10].
Заробітна плата в більшості бюджетних установ виплачується два рази
на місяць: за першу половину місяця – аванс у розмірі 50 % заробітку за
винятком сум податків, належних до утримання в установленому порядку. За
другу половину місяця – фактичний місячний заробіток за вирахуванням
авансу та утримань [2, с. 159].
Але із прийняттям Закону України «Про єдиний соціальний внесок»
змінилася методика розрахунку нарахувань і утримань із заробітної плати.
Ставка утримання для кожного працівника Єдиного соціального внеску
складає – 3,6 %, податок на доходи фізичних осіб – 15 %, військовий збір 1,5
%. Бюджетні установи та організації нараховують від фактичного фонду
оплати праці та сплачують до бюджету єдиний внесок у розмірі 36,3 % [4].
Запровадження єдиного соціального внеску призвело до відповідних
позитивних і негативних наслідків для бухгалтерів бюджетних установ. Так,
до негативних наслідків слід віднести: збільшення відповідальності за
несвоєчасний перерахунок внеску; збільшення випадків несвоєчасної
виплати лікарняних та допомоги у зв‘язку з безробіттям. До позитивних
наслідків для бухгалтерів бюджетної організації слід віднести: зменшення
кількості звітних форм з оплати праці; скорочення часу бухгалтера на
проведення утримання та нарахування оплати праці .
Також платник податку має право на зменшення суми загального
місячного оподаткування доходу, отримуваного від одного роботодавця у
вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги(ПСП).
Загальний розмір ПСП становить 100% від прожиткового мінімуму. Якщо
платник податків має право на отримання ПСП за двома і більше підставами,
то до його заробітної плати застосовується лише одна ПСП за підставою, що
передбачає її найбільший розмір. Виняток робиться тільки для осіб, які
утримують двох і більше дітей віком до 18 років, у тому числі дитинуінваліда (дітей-інвалідів). У цьому випадку ПСП у розмірі 100 % звичайної
ПСП у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років та ПСП у розмірі 150
% звичайної ПСП у розрахунку на кожну дитину-інваліда віком до 18 років
підсумовуються.
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Враховуючи прожитковий мінімум з 01.01.2015 для працездатної осои,
який становить 1218 грн.,податкова соціальна пільга (ПСП) надається в таких
розмірах: 100 % = 609 грн.; 150 % ПCП = 913,50 гpн.; 200 % ПCП = 1218 гpн..
Tаким чином, максимальний розмір доходу фізособи, при оподаткуванні
якогo може застосовуватися податкова соціальна пільга у 2015 рoці
= 1218 * 1,4 ≈ 1710 грн. [3].
Основними завданнями організації обліку праці та її оплати є: контроль
за дотриманням затвердженого штатного розкладу; точний облік
відпрацьованого часу, кількості та якості праці кожного працівника;
своєчасне і правильне нарахування заробітної плати та премій кожному
працівникові; забезпечення своєчасної видачі оплати за працю, точний облік
усіх розрахунків з оплати праці і контроль за правильним утриманням із
заробітної плати, а також складання необхідної звітності.
Вирішенням цих завдань можуть бути: наявність і використання
нормативних документів з оплати праці, вдосконалення техніки та методики
обліку на основі застосування сучасних форм обліку і обчислювальної
техніки. Одним із основних шляхів удосконалення обліку є автоматизація,
що дасть змогу точніше, якісніше та швидше обробляти велику кількість
інформації.
Основні переваги комп‘ютерної форми бухгалтерського обліку такі:
одному журналу хронологічного запису відповідає багато регістрів
систематичного запису; накопичення та багаторазове використання
облікових даних; кількість рахунків аналітичного обліку залежить від цілей,
поставлених керівництвом перед обліком, і нічим не обмежуються [1, с. 65].
Для вдосконалення процесу обліку оплати праці необхідно здійснити
автоматизацію обробки інформації в бюджетних установах, що дозволить
підняти рівень організації праці в сфері управління, дасть можливість значно
зменшити витрати часу на обчислення та розрахунки; сприятиме
впровадженню раціональних форм первинних документів, та підвищенню
оперативності та достовірності інформації.
Отже, наявність змін в чинному законодавстві потребує постійного
відстежування, щоб уникнути розбіжностей при нарахуванні та утриманні із
заробітної плати. Основними напрямами організації обліку праці та її оплати
мають бути: правильна організація обліку особового складу, обліку робочого
часу, виробітку та нарахування заробітної плати, суворе дотримання
законодавства про оплату праці, точні та своєчасні розрахунки з оплати
праці. Для підвищення оперативності нарахування заробітної плати та
утримань з неї, запобіганню арифметичних помилок, доцільно
впроваджувати новітні інформаційні технології і системи.
Список використаних джерел:
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Основою ринкового механізму є економічні показники, необхідні для
планування і об'єктивної оцінки виробничо-господарської діяльності
підприємства, порівняння витрат і результатів на окремих стадіях
відтворювального процесу. В умовах переходу до ринкової економіки
головну роль в системі економічних показників відіграє прибуток.
Прибуток – це грошове вираження основної частини грошових
накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності.
Як економічна категорія вона характеризує фінансовий результат
підприємницької діяльності підприємства. Прибуток є показником, що
найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість
виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості.
Вагомий внесок до вивчення сутності прибутку внесли вітчизняні вчені
А.Ф. Балкін, Ф.Ф. Бутинець, З.В. Задорожний, Н.П. Кондраков, П.А. Костюк,
В.Г. Лінник, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та інші. Головною метою створення
та подальшого розвитку будь-якого суб'єкту господарської діяльності, не
залежно від виду його діяльності чи форми власності, є отримання кінцевого
фінансового результату, тобто прибутку.
Прибуток – це особливий систематично відтворений ресурс комерційної
організації, кінцева мета розвитку бізнесу. Сутність даної економічної
категорії полягає в тому, що необхідний рівень прибутку – це:
1) основне внутрішнє джерело поточного та довгострокового розвитку
організації;
2) головне джерело зростання ринкової вартості організації;
3) індикатор кредитоспроможності організації;
4) головний інтерес власника, оскільки він забезпечує можливість
зростання капіталу та бізнесу;
5) індикатор конкурентоспроможності організації за наявності
стабільного і стійкого рівня прибутку;
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6) гарант виконання організацією своїх зобов'язань перед державою,
джерело задоволення соціальних потреб суспільства [3].
Зростання прибутку визначає зростання потенційних можливостей
підприємства, підвищує ступінь його ділової активності, створює фінансову
базу для самофінансування, розширеного відтворення, рішення проблем
соціальних і матеріальних потреб трудових колективів. Вона дозволяє
здійснювати капітальні вкладення у виробництво (тим самим, розширюючи і
оновлюючи його), впроваджувати нововведення, вирішувати соціальні
проблеми на підприємстві, фінансувати заходи щодо його науковотехнічного розвитку.
Як найважливіша категорія ринкових відносин прибуток виконує певні
функції, серед яких найважливішими є:
1) прибуток є показником, що найбільш повно відображає ефективність
виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці,
рівень собівартості;
2) прибуток має стимулюючу функцію. Її зміст полягає у тому, що
прибуток одночасно є фінансовим результатом і основним елементом
фінансових ресурсів підприємства;
3) прибуток є одним із джерел формування бюджетів різних рівнів.
Таблиця 1
Види прибутку за різними класифікаційними ознаками [1]
Класифікаційна ознака
За звітом про фінансові
результати
За характером
оподаткування

Види прибутку
валовий прибуток (збиток);
фінансовий результат від операційної діяльності;
чистий прибуток (збиток).
прибуток до оподаткування;
прибуток, який не підлягає оподаткуванню.

За впливом інфляційних
процесів

прибуток номінальний;
прибуток реальний.

За періодом формування

прибуток попереднього періоду;
прибуток звітного періоду;
планований прибуток.

За характером
використання

нерозподілений прибуток;
розподілений прибуток.

За обсягом

мінімальний прибуток;
максимальний прибуток;
цільовий прибуток.

За галуззю діяльності

прибуток від торговельної діяльності;
прибуток ресторанного господарства;
прибуток заготівельної організації;
прибуток промислового підприємства;
прибуток будівельної організації;
прибуток автотранспортного підприємства;
прибуток сільськогосподарського підприємства.
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Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку, прибуток
поділяється на: валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, а
також чистий прибуток.
Прибуток від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума
валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат,
витрат на збут та інших операційних витрат.
Маржинальний (валовий) прибуток визначається як різниця між чистою
виручкою від реалізації продукції та собівартістю цієї продукції (змінними
витратами)
Валовий прибуток залишається ключовим показником з позицій того,
що саме його обсяг в подальшому значною мірою визначає абсолютні
розміри інших видів прибутку підприємства. Він є результатом основної
діяльності, яка визначає спеціалізацію підприємства.
Чистий прибуток – це сума, яка залишилася в розпорядженні
підприємства після сплати податків, надзвичайних збитків і підлягає
перерозподілу за напрямами використання.
Наявність чистого прибутку як результату поточної діяльності
підприємства дає змогу підприємству дотримуватися стратегії розвитку, а не
виживання на ринку. Маючи власне гарантоване джерело фінансування хоча
б частини необхідних коштів для реалізації певного проекту, керівництво
підприємства може формувати свою генеральну стратегію, акцентуючи увагу
на завоюванні нових сегментів ринку, тим самим розширюючи свої позиції і
спеціалізацію загалом [2].
Численні дослідження на предмет вивчення відповідності прибутку,
обчисленого в бухгалтерському обліку, його економічним змістом, призвели
до розмежування таких понять як «бухгалтерський» та «економічний»
прибуток. Прибуток як економічна категорія відбиває чистий дохід,
створений у сфері матеріального виробництва в процесі підприємницької
діяльності. З економічної точки зору, прибуток – це різниця між грошовими
надходженнями і виплатами, а з господарською – між майновим станом
підприємства на кінець і початок періоду. Прибуток, обчислений для цілей
бухгалтерського обліку, не відображає дійсного результату господарської
діяльності, що призводить до розмежування понять бухгалтерської та
економічного прибутку. Перший – результат реалізації товарів і послуг,
другий – результат роботи капіталу. За рахунок прибутку здійснюються
фінансування заходів з науково-технічному і соціально-економічному
розвитку підприємств, збільшення фонду оплати праці їх працівників. Воно є
не тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб
підприємств, але набуває все більшого значення у формуванні бюджетних
ресурсів, позабюджетних і благодійних фондів. Головна мета управління
прибутком максимізація добробуту власників у поточному та
перспективному періоді.
Отже, прибуток – одне з основних джерел фінансових ресурсів
підприємств, формування централізованих і децентралізованих фондів
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грошових коштів. За рахунок прибутку відбувається формування в значному
обсязі бюджетних ресурсів держави, здійснюється фінансування розширення
підприємств, матеріальне стимулювання робітників, вирішення соціальнокультурних заходів тощо. У зв'язку з цим в плануванні та формуванні
прибутку повинні бути зацікавлені не лише трудові колективи підприємств,
але й держава в цілому.
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АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Платоспроможність та ліквідність підприємства безпосередньо залежить
від його спроможності своєчасно та в необхідному розмірі генерувати
грошові потоки. Ця залежність потребує реалізації цілісної системи обліку,
аналізу, прогнозування, планування та контролю грошових потоків що
формуються в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства,
тобто управління грошовими потоками [1].
Увага до управління грошовими потоками пояснюється тим, що в
ринкових умовах господарювання потенційний власник повинен дати
відповідь на три стратегічні питання: якими повинні бути величина та
оптимальний склад активів підприємства; де знайти джерела фінансування та
якою повинна бути їх оптимальна структура; як організувати поточне та
перспективне управління діяльністю, щоб забезпечити платоспроможність та
фінансову стійкість підприємства[2].
Теоретичному обґрунтуванню й практичному вирішенню питань
аналізу грошових потоків підприємства присвятили значну кількість
наукових праць зарубіжні й вітчизняні економісти : І. А. Бланк, Т. Райс,
А. Кінг, Ф. Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, Л. О. Лігоненко, А. М. Поддерьогін,
О. О. Терещенко, В. В. Ясишена та інші.
Під аналізом грошових потоків підприємства розуміють процес
дослідження системи показників, їх формування на підприємстві, виявлення
основних тенденцій та закономірностей з метою з‘ясування резервів
подальшого підвищення ефективності управління ними.
Згідно П(С)БО 1 у звіті про рух грошових коштів наводяться дані про
рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної,
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інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та
консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб
складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом
із застосуванням відповідної форми звіту [3].
За допомогою Звіту про рух грошових коштів можна встановити:
—
рівень фінансування операційної і інвестиційної діяльності за
рахунок власних джерел;
—
залежність підприємства від зовнішнього позикового капіталу;
—
дивідендну політику в звітному періоді і прогноз на майбутнє;
—
здатність підприємства створювати грошові резерви;
—
реальний стан платоспроможності підприємства та її прогноз на
майбутній звітний період.
Аналіз руху грошових коштів дає можливість зробити більш
обґрунтовані висновки про те, в якому обсязі та з яких джерел були отримані
грошові кошти, що надійшли; які основні напрями їх використання; чим
пояснюється розбіжність величини отриманого прибутку і наявності
грошових коштів. Дані можуть порівнюватися в динаміці за ряд періодів на
основі одного або декількох звітів [4].
Таким чином, складання Звіту про рух грошових коштів з відповідними
аналітичними висновками фактично і є аналізом руху грошових потоків на
підприємстві.
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Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
4. Ясишена В.В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків
підприємств // Економічний простір. 2008. - ғ 16. - с. 321-324.
Наталія Чорнокозинська
Науковий керівник: Патраманська Л.Ю., асист.
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО
АУДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В умовах сучасних загальносвітових інтеграційних процесів система
управління комерційними організаціями – планування, облік та контроль
вибірково-господарської діяльності – дуже змінилася, водночас необхідність
врахування інтересів власників комерційних структур, їх акціонерів,
працівників вимагає застосування інноваційних методів. Практика свідчить,
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що на сьогодні найкращим інструментом ринкових змін у комерційній
діяльності є впровадження системи внутрішнього аудиту [1].
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.
Значний внесок у розвиток наукової думки про внутрішній контроль
належить вченим: Б. Усач, Л. Нападовська, А. Богомолов, М. Білуха,
Ю.Воропаєв, Є. Калюга, В.Сопко, Ф. Бутинець, І. Дмитренко та інші. У
дослідження проблем сутності, функцій та змісту внутрішнього аудиту, його
місця у системі наук внесли такі відомі зарубіжні вчені як Е. Аренс, Р. Адамс,
Р.Додж, Дж. Лоббек, Дж. Робертсон, А. Роджер [5].
В економічно розвинутих державах внутрішньому аудиту приділяється
така ж сама пильна увага, як і зовнішньому (аудиторські комітети зобов‘язані
створювати всі компанії, акції яких котуються на біржі). Але, якщо
становлення зовнішнього аудиту в Україні вже відбулося, то вітчизняний
внутрішній аудит і в професіональному, і в законодавчому, і в
інституціональному аспектах знаходиться ще в початковому стані розвитку.
Внутрішній аудит – це незалежна експертна діяльність аудиторської
служби (відділу внутрішнього аудиту, аудитора) суб‘єкта господарювання
для перевірки і оцінки адекватності, ефективності системи внутрішнього
контролю та якості виконання призначених обов‘язків працівниками.
Відповідальність за організацію внутрішнього аудиту несе керівник
підприємства, який зобов‘язаний організувати безперервний процес
ефективного контролю в усіх підрозділах підприємства, а також організувати
взаємовідносини зі всіма підрозділами і зовнішніми компетентними
організаціями з питань контролю фінансово-господарської діяльності [4].
Внутрішній аудит є частиною внутрішнього контролю, метою якого є
забезпечення достатньої впевненості щодо досягнення наступних базових
цілей:
а)достовірність та правдивість інформації;
б) виконання правил, планів, процедур, законів, положень та контрактів;
в) забезпечення захисту активів;
г) економне та ефективне використання ресурсів;
д) досягнення поставлених цілей діяльності та окремих програм [2].
Функціонування служби внутрішнього аудиту на підприємстві, за умови
додержання вимог до її організації, є надійною гарантією недопущення в
майбутньому необґрунтованих і незаконних дій працівників підприємства,
неправильних та неефективних управлінських рішень.
Наявність ефективного внутрішнього аудиту стає невід‘ємною
складовою успішного розвитку господарської діяльності в умовах швидких
змін зовнішнього середовища, ускладнення процесів управління, розподілу
функцій володіння та управління бізнесом. Наскільки при цьому внутрішній
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аудит стане корисним, залежить від завдань, які будуть перед ним
поставлені.
До проблемних аспектів внутрішнього аудиту слід віднести:
- недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю;
- неефективність діючої нормативно-правової бази в питанні
внутрішнього аудиту;
- брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;
- недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів;
- відсутність типових форм документів з аудиту в цілому та
внутрішнього аудиту.
Отже, внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського
контролю суб‘єктів підприємницької діяльності. Разом з тим, слід
підкреслити, що вітчизняний внутрішній аудит значно відрізняється від
зарубіжного, а саме: відсутністю професійних стандартів та єдиних вимог до
професійного рівня внутрішніх аудиторів, умовністю незалежності
внутрішнього аудиту.
Список використаних джерел:
1. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. – К.:
АПУ, 2006. – 1144 с.
2. Давидов Г.М. Аудит:[Підручник]/Г.М.Давидов. – К.: Знання, 2008. –
511 с.
3. «Про аудиторську діяльність» Закон Украіни від 14.09.2006 р. ғ 140 :
[електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
4. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту: [Підручник] /
В.В.Немченко, В.П.Хомутенко, А.В.Хомутенко. – К.: Центр учбової
літератури, 2008.– 240 с.
5. Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія: [Монографія] /
О.Ю.Редько. – К.: ДП «Інформ-аналіт. агентство». – 2008. – 493 с.
Аліна Шапаренко
Науковий керівник: Куришко О.О., к.е.н., ст.викладач
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської
справи Національного банку України»
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЯЛТІ
Стрімкий розвиток науково-технічної сфери зумовив трансформацію
діяльності суб‘єктів господарювання та відносин, що складаються між ними.
Все більша увага приділяється питанням впровадження наукових досягнень у
функціонування підприємств.
Одним із актуальних напрямів є реалізація прав на використання
об‘єктами інтелектуальної власності. У такому разі найбільш часто
доводиться застосовувати платежі роялті.
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При цьому виникає ряд питань із приводу відображення таких платежів
в обліку ліцензіара й ліцензіата, зокрема: обґрунтування розміру й
періодичності сплати роялті, порядок оподаткування роялті та ін. Достатньо
велику роль у цьому випадку відіграють суперечності законодавства, що
регулює відповідну сферу відносин.
Згідно з Податковим кодексом, роялті – це платежі за використання або
за надання права на використання об‘єкта права інтелектуальної власності[1].
Також платежі за передання прав на використання такого об‘єкта вважаються
роялті. З 01.01.15 р. конкретизує віднесення платежів до роялті Закон
України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи "[4]. Згідно із
вказаним актом, не вважаються роялті:
- платежі кінцевих користувачів за використання комп‘ютерних програм
(наприклад, купівля бухгалтерських програм);
- платежі кінцевих споживачів за придбання примірників об‘єкта права
інтелектуальної власності в електронному вигляді (наприклад, купівля
електронних примірників файлів);
- платежі за придбання речей, у яких втілюються об‘єкти права
інтелектуальної власності (наприклад, купівля примірників таких об‘єктів на
матеріальних носіях);
- платежі за передання прав на такий об‘єкт (наприклад, купівля
виключної ліцензії).
Раніше до роялті законодавчо не відносилася лише купівля-продаж
таких об‘єктів. Це визначало обмеженість регулювання вказаних відносин,
що призводило до проблем із відображення роялті в обліку. Для вирішення
можливих непорозумінь з цього питання, законодавець вкотре підкреслив
право, реалізація якого здійснюється за використання платежів роялті. Вони
виникають при передачі лише однієї складової «тріади власності» - права
користування. У разі, коли мають місце й інші її елементи – право володіння
та розпорядження, платежі за них вже не будуть вважатися роялті.
Відповідно до зазначеного, в обліку ліцензіата роялті відображатимуться
у складі витрат. Суми роялті можуть включатися до собівартості продукції у
разі, якщо їх можна прямо віднести на конкретний об‘єкт витрат. В іншому
випадку вони відносяться до інших витрат (наприклад, адміністративні,
витрати на збут). Загальні правила щодо відображення роялті в обліку
ліцензіата зазначені в П(С)БО16 «Витрати»[3].
Відповідно, в обліку ліцензіара роялті знаходитимуть відображення у
складі доходу[2].
Ряд змін торкнулися порядку оподаткування роялті.
Відповідно до ст.196 Податкового кодексу, операції зі сплати роялті у
грошовій формі чи у вигляді цінних паперів емітентом не є об‘єктом
оподаткування ПДВ. Тобто, у такому разі у покупця не виникає податковий
кредит, а в продавця – податкове зобов‘язання, податкова накладна не
виписується.
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У випадку, коли роялті виплачуються юридичній особі-нерезиденту, з
неї має утримуватися податок з доходів нерезидента за ставкою 15%.
Згідно зі ст.167 Податкового кодексу, роялті є пасивними доходами, які
з 01.01.15 р. підлягають оподаткуванню з податку на доходи фізичних осіб за
ставкою 20%. Роялті, нараховані до вказаної дати оподатковуються за
ставкою 15 (17%). Терміни сплати ПДФО можуть бути наступними:
- у випадку, коли роялті виплачуються готівкою, що знята з рахунку, чи
перераховуються на банківський рахунок фізичної особи, податок
сплачується в день їх виплати;
- у випадку, коли роялті виплачуються готівкою з каси, податок
сплачується упродовж банківського дня, наступним за днем виплати;
- у випадку, якщо роялті було нараховано, однак не виплачено протягом
тривалого часу, ПДФО перераховується упродовж 30 календарних днів, що
настають за останнім днем їх нарахування.
Відповідно, вони включаються до Податкового розрахунку за формою
ғ1ДФ, де відображаються за ознакою доходу «103».
Також із 01.01.15 р. із роялті як доходів, що обкладаються ПДФО, має
сплачуватися військовий збір. Ця вимога стосується виключно роялті,
нарахованих після вказаної дати.
При цьому роялті не оподатковуються єдиним соціальним внеском,
оскільки вони не мають ознак правовідносин, таких що здійснюють
регулюваня виконання робіт чи надання послуг. Однак, у разі укладення
договору про створення на замовлення об‘єкта права інтелектуальної
власності, виплата за ними буде оподатковуватися і ЄСВ як за звичайним
цивільно-правовим договором.
Зміни щодо визначення величини податку на прибуток у 2015 році
торкнулися й оподаткування платежів роялті, у першу чергу, для
підприємств, річний дохід яких перевищує 20 млн. грн., адже вони мають
коригувати бухгалтерський фінансовий результат. Так, вони збільшують
фінансовий результат, що оподатковується:
- на суму витрат із нарахування роялті нерезиденту, що перевищує суму
доходів від роялті, збільшену на 4% чистого доходу від реалізації товарів
(робіт, послуг) за попередній рік;
- на загальну суму витрат після роялті, нарахованих на користь
нерезидентів, зазначених у ст.140 Податкового кодексу; осіб, які виплачують
податок на прибуток у складі інших податків (наприклад, юридичні особи –
платники єдиного податку); юридичних осіб, звільнених від сплати податку
на прибуток чи таких, що сплачують його за ставкою, відмінною від
основної.
Однак, вказані різниці можуть не розраховуватися у випадку, якщо
операція контрольована або неконтрольована, але витрати за нею будуть
відображатися з урахуванням звичайних цін.
Отже, трансформація податкового законодавства визначила ряд змін
щодо відображення в обліку та оподаткування платежів роялті.
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Нововведення більш широко розкривають зміст поняття роялті, вказують на
операції, що не вважаються роялті. Водночас, зросла актуальність роялті як
бази оподаткування та підвищилися податкові ставки за такими операціями.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ СТВОРЕННЯ ТА
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ
В сучасних умовах функціонування економіки розвиток інформаційних
технологій та поширення мережі Інтернет сприяє активному розвитку такої
форми дистанційної торгівлі, як інтернет-торгівля. Актуальність обраної
теми зумовлює необхідність дослідження організації та методики ведення
обліку операцій в сфері інтернет-торгівлі, а саме дослідження обліку витрат
на створення і функціонування інтернет-магазинів, обліку розрахунків з
покупцями, визнання доходів та визначення фінансових результатів.
Метою дослідження є визначення особливостей відображення в обліку
операцій з створення та функціонування інтернет-магазину.
Проблеми розвитку та функціонування електронної комерції являються
об‘єктом розгляду багатьох вчених, в основному, з позиції менеджменту,
права, інформаційних систем і технологій. З облікової точки дане питання
досліджувалось такими вченами, як: Н. Бузак, М. Гончарук, М. Корольова, С.
Легенчук, І. Солодченко, В. Туржанський та інші.
Інтернет-магазин – це сучасний спосіб ефективного повідомлення
покупцю про вироблений продукт, поліпшення існуючого продажу
і підкорення нових ринків. Перевага торгівлі через інтернет-магазин
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для продавця полягає у першу чергу в зниженні збутових витрат,
які за торгівлі через Інтернет вже не включають витрати на заробітну
плату персоналу магазину та пов‘язані з нею витрати на сплату в соціальні
фонди, також повністю відсутніми за такого виду торгівлі є витрати
на утримання приміщення магазину. Крім названого, безумовними
перевагами інтерактивного продажу є простота та низька вартість створення
інтернет-магазину в порівнянні з традиційною торгівлею, економія
на зовнішній рекламі та вивісках, влаштування офісу дома та
встановлення зручного режиму обслуговування клієнтів, враховуючи
власні потреби.
Створення інтернет-магазину передбачає виконання наступних
кроків:
створення Web-сайту, що можливо або ж шляхом самостійного
створення, або через замовлення розробки сайту спеціалізованою
організацією, або оренда сайту.
розміщення сайту в Інтернеті, що здійснюється, як правило, на
обладнанні провайдера.
затвердження і реєстрація доменного ім‘я сайту. Порядок реєстрації
залежить від вигляду імені.
забезпечення роботи зареєстрованого домену [1, с.157].
Безперечно, Web-сайт є об‘єктом нематеріального активу, створення
якого повинно бути належним чином відображене в обліку. Відображення
витрат на виготовлення Web-сайту в обліку підприємства капіталізуються.
Сума
всіх
витрат,
понесених
підприємством
на
створення
Web-сайту, акумулюється на субрахунку 154 «Придбання (створення)
нематеріальних активів», а потім при введенні в експлуатацію списується на
субрахунок 125 «Авторське право та суміжні з ним права».
Введення нематеріального активу в експлуатацію здійснюється на
підставі «Акту введення в господарський оборот об‘єкта права
інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів» за формою
НА-1. Нарахування амортизації нематеріального активу здійснюється
протягом строку корисного використання. Витрати на подальше
утримання Web-сайту підприємство списує на рахунок 93 «Витрати на збут».
Підставою
для
відображення
у
фінансовому
обліку
витрат
на функціонування інтернет-магазину є належним чином оформлені
первинні документи, що надходять від провайдера (оренда доменного
імені, сервера, плата за розміщення сайту тощо) або компанії, яка
спеціалізується на наданні послуг хостингу. Після обробки документів у
бухгалтерії відображають витрати у розрізі елементів, з наступним
включенням до витрат діяльності.
Обслуговування споживачів через Інтернет-магазин включає декілька
складових бізнес-процесу, а саме здійснення замовлення, проведення оплати
та доставка товару, що відображено на рис. 1.
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Рис. 1 Схема продажу товарів через інтернет-магазини [2, c.204]
Отже, при здійсненні торгівлі через інтернет-магазини можливими є три
типи розрахункових операцій: оплата готівкою, банківський переказ або ж
електронні гроші. Усі зазначені види розрахункових операцій мають свої
особливості відображення в обліку. На сьогодні в умовах економічної кризи
найбільш поширеною формою все ж є безготівкові розрахунки або оплата
електронними грошима за передоплатою.
При розрахунках банківським переказом, покупець, роздрукувавши
документ з сайту сплачує рахунок шляхом банківського переказу на
поточний рахунок підприємства.
Під час розрахунку електронними грошима, можуть використати такі
платіжні системи, як webmoney, rupay та ін. Сфера розрахунків електронними
грошима регулюється «Положенням про електронні гроші», затвердженим
Постановою НБУ від 25.06.2008 р. ғ 178.
Для забезпечення інформаційних потреб системи управління
підприємства у кінці звітного періоду необхідно формувати «Накопичувальну
відомість обліку доходів і витрат в системі електронної (он-лайн) комерції», в
якій наводитиметься величина даних доходів і витрат, передбачена бюджетом,
їх фактичне значення за кожен відповідний проміжок часу та наростаючим
підсумком з початку періоду, що дозволить аналізувати відхилення фактичних
витрат від запланованих та їх динаміку. Окрім цього, доцільним є формування
відповідної форми внутрішньої звітності підприємства, а саме «Звіту про
електронну комерційну діяльність», що міститиме цифрову й текстову
інформацію про показники, особливості та проблеми діяльності підприємства
при здійсненні електронної комерції [3, c.26].
Отже, інтернет-магазини відносяться до сектору бізнесу, який активно
розвивається, оскільки його основу складає роздрібна торгівля, орієнтована
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на досить широку аудиторію кінцевих споживачів. Характерною особливістю
віртуального магазину є прямий маркетинг, створення електронного образу
відвідування традиційного супермаркету, а за рахунок комп‘ютерних
технологій формується індивідуальний підхід до кожного клієнта-замовника,
налагоджується підтримка постійних зв‘язків. Web-сайт визнається
нематеріальним активом, а витрати на оплату послуг хостінгу, плата за домен
доцільно включати до складу загальновиробничих витрат або витрат на збут.
Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями ведеться залежно від типу
розрахункових операцій.
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА
В наш час аудит являє собою самостійний напрям комерційної
діяльності і є комплексом професійних послуг. У наданні аудиторських
послуг найважливішу роль відіграє питання якості. Дане питання набуває
актуальності у зв‘язку з тим, що лише в разі якісного виконання
аудиторських перевірок користувачі інформації будуть упевнені в реальності
перевіреної фінансової звітності. Крім того, в умовах інтеграції України до
Європейського співтовариства особливо важливим постає питання
співставлення вітчизняної практики контролю якості аудиторських послуг з
міжнародним досвідом.
Питанням якості аудиторських послуг присвячено багато наукових
праць таких вітчизняних авторів, як Білуха М. Т., Василюк М. М.,
Коваленко В. П., Козак В. Є., Мороз Л. А., Проскуріна Н. М. та ін.
Метою дослідження є визначення особливостей міжнародного досвіду
контролю якості аудиторських послуг та порівняння їх з вітчизняною
практикою.
Якість аудиторських послуг – це системне дотримання реальної
професійної незалежності, вимог чинного законодавства та стандартів
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аудиту, дотримання Кодексу професійної етики і професійна діяльність в
сфері аудиту.
Впровадження аудиторами систем контролю якості аудиторських послуг
в Україні повинно здійснюватися відповідно до Закону України «Про
аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, Положення з
національної практики контролю якості аудиторських послуг, що визначає
доцільність систематизації його певних організаційних аспектів.
Проблему підвищення якості і створення системи контролю за наданням
аудиторських послуг в Україні загострює ситуація, яка склалася на світовому
ринку аудиту, а саме, аудиторські фірми виживають здебільшого не за
рахунок якості послуг, а за рахунок їх кількості. Кількість скарг на якість
проведення аудиторських перевірок доволі значна як на території України,
так і за кордоном. Відомий випадок, коли велика аудиторська фірма
Delotte&Toche LLP заплатила $50 млн. штрафних санкцій за порушення, що
допущені при перевірці фінансової звітності корпорації Adelphia
Communications. В Україні виділяють такі основні скарги на аудиторські
фірми:
низька якість послуг (55% від загальної кількості) – неправильно
складені висновки, документи або дії не відповідають нормам МСА;
втрата аудиторською фірмою незалежності (25%) – це такі
випадки, коли аудитори надають висновки, що є необ‘єктивними і вигідними
для клієнта, причому у дуже короткі строки;
неетичні висловлювання аудитора в офіційних документах;
упущення фактів помилок у податковому обліку;
відсутність належного планування перевірки та оцінки ризиків
перевірки [1, с. 76].
МСА 220 вказує на певні складові якості аудиторських послуг (рис.1.)
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Рис. 1. Складові якості аудиторських послуг за МСА
220
[2, c.265]
та Кодексу професійної
етики
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Узагальнивши наведені складові, доцільно визначити критерії, за якими
замовник аудиторських послуг обґрунтовує якість їх надання, а саме:
- максимальна точність, обґрунтованість аудиторських висновків та
консультацій;
- встановлення аудиторами максимальної кількості помилок чи будьяких інших невідповідностей, викривлень тощо;
- унеможливлення (після аудиторської перевірки) накладення на
суб‘єкта господарювання штрафних санкцій з боку фіскальних органів;
- виявлення фактів шахрайства з боку персоналу;
- повна
конфіденційність
щодо
виявлених
недоліків
або
невідповідностей у роботі замовника та його управлінського персоналу,
захист інтересів замовника в судових органах тощо [3, с. 238].
Система контролю якості аудиторських послуг в Україні формується
Аудиторською палатою України і містить у собі регулярну звітність суб'єктів
аудиторської діяльності за затвердженою АПУ формою, моніторинг з питань
якості аудиторських послуг, перевірки якості аудиторських послуг, додаткові
процедури із забезпечення контролю якості та дисциплінарні заходи за
наслідками контролю. Фактично система контролю якості нині побудована
таким чином, що, відповідно до Положення про зовнішні перевірки, зовнішні
контролери переважно перевіряють лише документальне підтвердження
власне процесу здійснення аудиторських послуг, а не якісне наповнення
результату від їх надання.
Для порівняння в усіх країнах Європи існують спеціальні інституції, які
на постійній основі здійснюють моніторинг роботи аудиторських фірм
(аудиторів). Існує навіть практика, коли до перевірок аудиторських фірм
залучають на платній основі «волонтерів» – досвідчених фахівців з аудиту,
які здійснюють перевірки. Подібні системи контролю за якістю аудиторських
послуг існують у Великій Британії, Ірландії, Іспанії, Швеції та Швейцарії.
Загалом, у світі відомо кілька моделей побудови системи нагляду за
якістю роботи аудитора:
нагляд здійснює приватна суспільна організація за дорученням
держави. Прикладом є Комітет з нагляду за звітністю публічних компаній
(РСАОВ), який діє у США.
нагляд здійснює державний орган, який є елементом фінансової
інституції, та контролює роботу біржових структур (Австралія, Нідерланди,
Італія).
змішана модель, яка застосована в Німеччині, передбачає, що
існуюча суспільна організація аудиторів, Аудиторська палата, і надалі
здійснює нагляд за професією, однак Аудиторську палату контролює
незалежний державний орган – АПАК [2, c.262].
Таким чином, контроль якості є важливим елементом надання
висококваліфікованої
аудиторської
перевірки.
Для
подальшого
функціонування ринку аудиторських послуг повинна бути створена система
забезпечення якості, яка розглядається як реалізація сукупності елементів
регулювання аудиторської діяльності: системи професійних стандартів
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аудиту, зовнішнього та внутрішнього контролю якості, сертифікації і
підвищення кваліфікації аудиторів та нормативно-правового регулювання.
Створення ефективної системи контролю якості аудиторських послуг
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності суб‘єктів господарювання
та забезпечить розвиток ринку аудиторських послуг в цілому.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ
РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах економічної кризи власний капітал є запорукою захисту
підприємства від несприятливих коливань на зовнішньому ринку. Власний
капітал підприємства складається зі статутного, додаткового та резервного
капіталів, а також нерозподіленого прибутку. Велична власного капіталу
залежить від внесків учасників, результатів господарської діяльності
підприємства в частині одержаної суми прибутку та його розподілу, а також
деякою мірою залежить від організаційно-правової форми підприємства.
Необхідність та особливості створення резервного капіталу в
акціонерних товариствах розглядаються в роботі І.В. Каплі; питання
бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю процесу
резервування на великих промислових підприємствах розглянуто
М.О. Козловою; можливі види резервів розглянули В.Д. Зелікман, В.О.
Богомолова та інші автори. Однак ряд питань залишаються нерозкритими до
кінця, і зокрема, створення та облік резервного капіталу на середніх та малих
підприємствах, для яких не встановлено мінімальних розмірів та
обов‘язковість створення цього виду капіталу.
Резервний капітал поряд з нерозподіленим прибутком є складовими
власного капіталу. Однак якщо прибуток утворюється в результаті
господарської діяльності підприємства, то резервний капітал створюється
відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок
саме нерозподіленого прибутку підприємства згідно з Методичними
рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності [4]. Створення
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резервного капіталу не впливає на загальну величину власного капіталу, а
лише на зміну його структури. Тоді постає питання, чи необхідно створювати
резервний капітал, якщо прибуток, одержаний після всіх обов‘язкових
відрахувань, все одно залишається у розпорядженні підприємства, яке
визначає напрями його використання відповідно до установчих документів.
Розглянемо відмінності у створенні та використанні нерозподіленого
прибутку та резервного капіталу. Відповідно до Цивільного кодексу України
прибуток суб'єкта господарювання є показником фінансових результатів його
господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового
доходу суб'єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та
суму амортизаційних відрахувань. Порядок використання прибутку суб'єкта
господарювання визначає власник (власники) або уповноважений ним орган
відповідно до законодавства та установчих документів [3]. Тобто, на вимогу
власників підприємства, весь прибуток звітного періоду може бути
скерований на виплату дивідендів, не залишаючи коштів на подальший
розвиток чи розширення діяльності підприємства, або можливого покриття
майбутніх збитків, якщо інше не передбачене законодавством чи статутними
документами.
Відсутність деталізованої інформації щодо частини власного капіталу
підприємства, яка має бути спрямована на формування резервного капіталу
дає свободу власникам підприємства. Під резервним капіталом відповідно до
національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку ғ1 ―Загальні
вимоги до фінансової звітності‖ розуміється сума резервів, створених
відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок
нерозподіленого прибутку підприємства. Цей резервний капітал призначений
для покриття непередбачених витрат, збитків, на сплату боргів на випадок
ліквідації підприємства [2].
На сьогодні облік резервного капіталу ведеться на рахунку 43
―Резервний капітал‖, на якому узагальнюється інформація про стан та рух
резервних коштів підприємства. Однак інформація щодо того, на які потреби
керівництвом підприємства планується використання коштів з резервного
капіталу, враховується тільки в аналітичному обліку і у фінансовій звітності
підприємства не відображається.
Для надання як керівництву підприємства, так і зовнішнім користувачам
фінансової звітності можливості відстеження руху резервних коштів з метою
детального аналізу власного капіталу підприємства було б доцільно
розділити резервний капітал за типами з веденням обліку його складових на
окремих субрахунках та відображенні отриманої інформації в примітках до
фінансової звітності.
У складі резервного капіталу, відповідно до цілей його використання
доцільно виділити окремі субрахунки: 431 «Резерв на виплату дивідендів за
привілейованими акціями» та 432 «Резерв на інші виплати». Виділення
окремого субрахунку 431 «Резерв на виплату дивідендів за привілейованими
акціями», на нашу думку, є доцільним, оскільки розмір дивідендів за цим
видом акцій не залежить від результатів господарської діяльності
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підприємства.
Акціонерне
товариство
виплачує
дивіденди
за
привілейованими акціями в установленому статутом розмірі. У разі
відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та
нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за
привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу
товариства. Резерв на виплату дивідендів за привілейованими акціями в
складі загального резервного капіталу доцільно створювати щорічно в
розмірі суми дивідендів, які необхідно сплатити за цим видом акцій.
Використання іншої частини резервного капіталу забезпечить підприємство
від негативних наслідків можливих збитків у майбутньому.
Створення резервного капіталу та інших резервів передбачається також
законодавством зарубіжних країн: Великобританії, Естонії, Польщі, Росії,
США, Франції та інших. У Німеччині встановлена мінімальна межа
сукупного обсягу резервів: капітальних і тих, що створені за рахунок
прибутку. Згідно із Законом про акціонерні товариства німецьким
підприємствам для формування обов‘язкових резервів слід спрямовувати
двадцяту частину чистого прибутку. Такі відрахування потрібно
здійснювати, поки обсяг сукупних резервів не досягне 10 % номінального
капіталу товариства. Аналогічний порядок формування резервів діє у
Швейцарії, з однією відмінністю, що мінімальний розмір обов‘язкових
резервів становить 20% номінального капіталу [1, с. 301]. Тобто щорічні
мінімальні відрахування, встановлені законодавством цих країн,
відповідають нормам, що діють в Україні.
Одним з видів резервів, які використовуються в обліку власного
капіталу в зарубіжних країнах (Польща, Естонія), є резерв на переоцінку
активів та резерв на прострочену дебіторську заборгованість та сумнівні
борги. Крім резерву на переоцінку активів, пропонується створювати резерв з
прискореної амортизації та відображати їх на додаткових субрахунках
рахунку 43 «Резервний капітал». Однак економічний зміст цих видів резервів
вже відображається на рахунках бухгалтерського обліку, зокрема, резерв на
переоцінку активів – на субрахунку 423 «Дооцінка активів», резерв на
прострочену дебіторську заборгованість та сумнівні борги – на рахунку 38
«Резерв сумнівних боргів», нарахування ж амортизації, зокрема і
прискореної, за бухгалтерськими методами відбувається на рахунку 13 «Знос
(амортизація) необоротних активів».
Таким чином, сьогодні на практиці доволі незначна частина підприємств
створює резервний капітал, що проявляється певним нерозумінням власників
ролі резервного капіталу в управлінні активами підприємства. При отриманні
збитків такі підприємства позбавляються своєрідного «буфера», що
зменшував би їх негативний вплив. Розмір резервного капіталу необхідно
коригувати, враховуючи інфляційні процеси, а також не обмежуватися
законодавчо встановленим рівнем резервного капіталу, а розраховувати його
із можливих реальних потреб. Надалі залишаються не вирішеними до кінця
питання, що стосуються розміру та складових резервного капіталу під різні
події, а також потреби та визначення величини резервного капіталу для
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підприємств, стосовно яких законодавчо не визначена обов‘язковість
створення такого капіталу. Ці питання можуть стати предметом подальших
наукових досліджень.
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МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ
ЗМІН БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Демократичний розвиток країни передбачає ефективне функціонування
територіальних громад, здатних вирішувати питання саморозвитку. Така
здатність потребує відповідного фінансового забезпечення, що реалізується
через формування доходів місцевих бюджетів.
Роль місцевих податків та зборів у формуванні доходів територіальних
громад активно досліджують такі вчені, як Бартчук Ю. А., Городецька Т. Є.,
Дулік Т. О., Мельник П. В., Огородник М. М. та інші. Як відмічає Кузьменко
О.А., однією з проблем органів місцевого самоврядування є недостатній
обсяг дохідної частини місцевих бюджетів та високий рівень дотаційності
місцевих бюджетів [1, с. 74].
Тому актуальним є питання формування доходної частини місцевих
бюджетів за рахунок джерел, надходження від яких є фінансово значимими,
стабільними, і витрати по адмініструванню яких є набагато меншими від
надходжень. Цю актуальність посилює ситуація, яка склалась в нашій країні
на сьогоднішній день. Військові дії на Сході України вимагають значних
витрат бюджету. Економічна ситуація в Україні на початок 2015 не сприяє
зростанню бізнес активності, проте саме український бізнес є головним
джерелом надходження коштів до бюджету.
Виходом у цій ситуації стало внесення Законом України від 28.12.2014
(закон ғ71) низки змін до Податкового кодексу України. Зокрема, з 1 січня
2015 року до місцевих податків належать податок на майно та єдиний
податок, до місцевих зборів – збір за місця для паркування транспортних
засобів, туристичний збір. Податок на майно складається з податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та
плати за землю [3].
Податок на нерухоме майно є привабливим на роль засобу, покликаного
задовольнити потреби місцевих органів влади в наповненні доходів місцевих
бюджетів, з кількох причин. Як свідчить досвід країн, таких як Велика
Британія, Франція, Німеччина, Голландія, база податку на нерухоме майно є
відносно мало мобільною, а тому ухилятися від сплати цього податку важко,
навіть за умов різних ставок податку на нерухоме майно у різних місцях.
Податок на нерухоме майно може також бути ефективним засобом
оподаткування доходів, одержаних у тіньовій економіці. Також, цей податок
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є відносно стабільним, попри коливання в економічному циклі, і, якщо він
буде правильно побудований, то адмініструвати його буде неважко, потрібно
буде лише чітко визначити інституційні вимоги до запровадження цього
податку.
Також Законом ғ 71 від 28.12.2014 скасовано збір за провадження
деяких видів підприємницької діяльності, фіксований сільськогосподарський
податок трансформовано в єдиний податок (виділено в окрему четверту
групу), введено третю групу платників єдиного податку - юридичних осіб
взамін четвертої та шостої груп [3].
Відповідно до п. 12.3 ст. 12 Кодексу сільські, селищні і міські ради у
межах повноважень та з урахуванням граничних розмірів ставок
встановлюють своїми рішеннями місцеві податки і збори, які є обов'язковими
до сплати на території відповідних територіальних громад. Оскільки плату за
землю віднесено до місцевих податків і зборів, місцеві ради на виконання
вимог чинного законодавства повинні прийняти рішення про встановлення
податку на майно в частині плати за землю і, зокрема, визначити ставки
земельного податку та перелік пільг зі сплати податку [2].
Також, з 1 січня 2015 року відповідно до Закону України ғ 71 від
28.12.2014 запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу
підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби,
нафтопродукти та інше паливо) у розмірі 5% та одночасно скасовано збір на
розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
Платниками цього податку є суб‘єкти роздрібної торгівлі, які реалізують
безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого
некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому
числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб‘єктах господарювання
громадського харчування, такі підакцизні товари: пиво, алкогольні напої,
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари, зазначені
у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, зокрема нафтопродукти,
насамперед бензин та дизельне пальне, паливо моторне альтернативне,
біодизель, скраплений газ тощо [3].
Щодо транспортного податку, то його платниками є фізичні та юридичні
особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з
чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до
підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Кодексу є об'єктами
оподаткування.
Об‘єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до
5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. Проте з цього
приводу містяться певні недоліки та суперечності, що потребують
доопрацювання.
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у
розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом
оподаткування, а базовий податковий (звітний) період дорівнює
календарному року [3].
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають
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контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування
декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Сплачується податок юридичними особами авансовими внесками
щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, які
відображаються в річній податковій декларації
Розглядаючи нововведення щодо місцевих зборів, зазначимо, що
рішення про встановлення збору за місця для паркування транспортних
засобів і туристичного збору, прийняті органами місцевого самоврядування
до 2015 року, є чинними і обов‘язкового перегляду не потребують, оскільки
норми Кодексу, що регламентують порядок справляння цих зборів, не
змінювались.
Слід наголосити, що місцевим радам необхідно невідкладно прийняти
рішення про скасування збору за провадження деяких видів підприємницької
діяльності, оскільки відповідно до Закону ғ71 від 28.12.2014 з 1 січня
2015 року такий місцевий збір не справляється [3].
Отже, запровадженні нововведення до Податкового кодексу України,
покликані збільшити податкові доходи до державного бюджети, що сприяло
б покращенню економічної ситуації в Україні. Провідну роль у реалізації
цього механізму відіграють місцеві податки до відповідних бюджетів.
Підходи щодо удосконалення оподаткування нерухомого майна, відмінного
від земельної ділянки, дадуть змогу, по-перше, розширити коло платників
податку, дотримуючись принципу рівності та справедливості оподаткування,
по-друге, збільшити надходження коштів до місцевих бюджетів, по-третє,
покращити фінансування суспільних потреб територіальних громад, почетверте, попередити ухилення від оподаткування об‘єктів нерухомості.
Список використаних джерел:
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
У наші дні банківська система є дуже важливою складовою
економічної системи держави. Для виявлення наявних проблем банківської
системи України охарактеризуємо загальний стан банківської системи
України [1].
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Світова фінансово-економічна криза та перші роки посткризового
відновлення вітчизняної економіки черговий раз поставили питання про
скорочення кількості банків в Україні, їх укрупнення, оптимізацію
діяльності, дефіцитності інших кредитно-фінансових інститутів та
нерозвиненості банківського та фондового сегментів фінансового ринку [3].
Кількість банків у останні роки постійно зменшувалися, окрім
2014 року. Динаміку загальних показників покажемо у таблиці 1 [4].
Таблиця 1
Загальні показники, що характеризують структуру банківської
системи України, 2009-2015р.р.
Показник
Кількість банків, які мають
банківську ліцензію
з них:
з інозем-ним капіталом
у т.ч. зі 100% інозем-ним
капіталом
Частка інозем-ного капіталу у
статут-ному капіталі банків, %

01.01.
2010

01.01.
2011

01.01.
2012

01.01.
2013

01.01.
2014

01.01.
2015

01.03.
2015

182

176

176

176

180

163

151

51

55

53

53

49

51

49

18

20

22

22

19

19

19

35,8

40,6

41,9

35,9

34,0

32,5

32,3

Джерело: [5]
Проаналізувавши загальні показники, що характеризують структуру
банківської системи України можна зробити певні висновки щодо стану
банківської системи України. Так, показник кількості банків має загальну
тенденцію до зменшення, окрім 2013 року. Особливу увагу, на нашу думку,
слід звернути на останні два показники. У січні 2015 року кількість банків,
які мають банківську ліцензію, відносно 2014 року, скоротилися на 17. А у
березні – ще на 12. Це є відбраженням негативної економічної ситуації в
країні, так як багато банків не може забезпечити нормальне функціонування
свого банку.
Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків в Україні має
тенденцію до збільшення у період 2009-2011р.р., а от наступні періоди
характеризуються зменшенням цього показника. Це також є проблемою для
сучасної економічної системи України, оскільки свідчить про те, що іноземні
інвестори намагаються вивести свої грошові ресурси з економіки України [2].
Далі розглянемо структуру та показники активів банків України у 20122014 роках (табл. 2) [4].
Таблиця 2
Динаміка обсягу та структури активів банків України
в 2012-2014 рр.
2012

2013

Відхилення
2014/2012

2014

Показники
Високоліквід
ні активи

млн.
грн.

%

млн.
грн.

%

136713

13,02

163 558

15,21

389

млн.гр
н.
161
718

%

млн.грн.

%

13,4

25 005

18,3

Кредитний
825320
портфель
Вкладення у
87719
цінні папери
Всього
1211540
активів

78,62

815327

75,83

8,36

96340

8,96

100

1267 892

100

911402
138
287
140868
8

75,2

86082

10,4

11,4

50568

57,7

100

197148

16,3

Найбільшу частку в структурі займає кредитний портфель. Частка
високоліквідних активів у 2013 році «зробила серйозний скачок», а в 2014
році цей показник знову зменшився. Кредитний портфель, навпаки, у 2013
році зменшився, а в 2014 році різко зріс. Тобто немає чіткої стабільної
динаміки.
Для повної оцінки ситуації розглянемо також пасиви банків України
(рис. 1).
Серед пасивів суттєву частку займають зобов‘язання банку. Їх частка з
кожним роком постійно збільшується.
Відтак, можна зазначити, що якість ресурсної бази та активів банків
України є досить низькою, що посилює їх чутливість до кризових і
посткризових проявів, послаблює стан операційного середовища. Дані табл. 3
відображають динаміку зміни результатів діяльності банків України
впродовж 2012-2015 років [4].

Рис. 1. Динаміка обсягу та складу пасивів банків України,
2012-2015рр.
Отже, на сьогодні актуальними є вирішення проблем банківської
системи України, продовження процесів реорганізації та ліквідації
неплатоспроможних установ, подовження подальшої капіталізації банків.
Адже кількість банків та участь в них іноземного капіталу в останні роки
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зменшується. Так, у порівнянні з 2012-2013 роком, у 2014-2015
спостерігається зменшення кількості банків зі 100% іноземним капіталом.
Також збільшується сума зобов‘язань банку, що є наслідком інфляції,
негативних політичних та економічних подій в країні.
Тож у довгостроковій перспективі реформування банківського сектору
має бути направлене на зниження вартості капіталу для вітчизняних
суб‘єктів, забезпечення стійкого економічного розвитку.
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ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Податки відіграють важливу роль в податковій системі держави, він є
основним джерелом надходжень до Держаного бюджету України. Адже дані
надходження займають велику частку та поступаються лише податку на
додану вартість.
У законодавстві поняття «податок з доходів фізичних осіб» (далі –
ПДФО) визначено як плата фізичної особи за послуги, які надаються їй
територіальною громадою, на території якої така фізична особа має
податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок [3, с.47].
ПДФО у більшості зарубіжних країн відігравав досить суттєву роль не
лише, як джерела формування доходу до Державного бюджету, але й як
механізму перерозподілу доходів між різними верствами населення. Але така
тенденція, на жаль, не спостерігається в Україні [2, с.69].
Виділимо основні тенденції розвитку сфери оподаткування доходів
населення у різних країнах:
зменшення податкового навантаження на платників податків, що
досягається за рахунок зменшення граничних ставок та прогресивності
прибуткового податку;
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включення системи соціальних зборів і внесків у загальну систему
оподаткування, а також орієнтування на демографічну ситуацію в світі,
існуючі зміни;
розширення бази оподаткування шляхом усунення розгалуженої
системи вирахувань і податкових пільг, але зі збереженням для
широких верств населення величини неоподатковуваного доходу,
прив‘язаного у різних пропорціях до прожиткового мінімуму [4, с.46].
Щодо України, то в системі оподаткування постійно здійснюються
реформації, зміни. Так, в Україні була запроваджена єдина ставка
оподаткування доходів громадян. Ця подія мала позитивні наслідки, такі як
«спрощення адміністрування», створення умов для зменшення кількості
фізичних осіб, які ухиляються від сплати ПДФО та запровадження дієвої
системи соціального захисту найбідніших верств населення, забезпечення
горизонтальної справедливості оподаткування [2, с.69].
Також запровадження єдиної ставки оподаткування має свої негативні
сторони. До них можна віднести те, що через оподаткування прожиткового
мінімуму доходів незаможних громадян здійснює високе податкове
навантаження на дану верству населення та вищий рівень їх оподаткування
порівняно з прибутковим податком з громадян; оподаткування високих і
надвисоких доходів громадян за єдиною ставкою та відсутність елемента
прогресії на них [3, с.49].
Також змінилася кількість груп платників єдиного податку в Україні.
Згідно останніх змін у законодавстві з 6 груп зараз виділяють лише 4. До
першої групи відносять платників, які працюють без найманих працівників та
дохід яких не перевищує 300 000 грн. в рік. До другої – фізичні особипідприємці (надалі – ФОП), які мають не більше 10 найманих працівників та
річний дохід не вищий 1 500 000 грн. Щодо третьої групи, то до цієї категорії
віднесемо фізичні та юридичні особи, дохід яких не перевищує 20 000 000
грн.
В четверту групу платників єдиного податку входять
сільськогосподарські товаровиробники. Порівнявши новий поділ на групи
платників єдиного податку, можна зробити такий загальний висновок, що
тепер ця інформація стала більш укрупненою, але водночас уточненою. На
наш погляд, це позитивна зміна.
Фіскальна ефективність ПДФО, на жаль, в Україні є недостатньо
високою. Це відбувається завдяки нерівномірності розподілу податкового
навантаження як за шкалою доходів, так і за їхніми джерелами. Ці фактори є
взаємозалежними та взаємодоповнюючими, що в підсумку призводить не
лише до значних втрат фіскальної ефективності ПДФО, а і порушення
фундаментального принципу принципу оподаткування – рівності і
справедливості [5, с.37].
Отже, для реалізації справедливого оподаткування виступає процес
легалізації доходів фізичних осіб. Залучення до оподаткування прихованих
доходів у подальшому дозволить розширити кількісний вимірник об‘єкта
оподаткування та реалізувати спрямованість механізму пільгового
оподаткування доходів фізичних осіб. Тому для України є доцільним
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використання зарубіжного досвіду: врахування сімейного стану, кількість
працюючих у сім‘ї, наявність дітей та утриманців та інше [1, с.75].
У наші дні все частіше підіймається питання «повернення до
прогресивної шкали оподаткування доходів», обговорюється питання щодо
відмови від перерозподільних властивостей індивідуального (персонального)
прибуткового податку, хоча саме подібну практику ми сьогодні
спостерігаємо в масовому порядку в більшості зарубіжних країн [4, с. 53].
Також одним з «болючих питань» для суспільства є питання розміру
загальної податкової соціальної пільги. Прив‘язавши до величини
прожиткового мінімуму, зменшеного на суму утриманих із заробітної плати
податків та обов‘язкових внесків до цільових фондів.
Взагалі право на податкову соціальну пільгу має кожен платник
податку, розмір доходу яких не перевищує граничного доходу, що дорівнює
1710 грн.
Також розмір податкової соціальної пільги залежить від кількості дітей,
граничного доходу, прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на
1 число звітного року.
Тож встановлення податкової соціальної пільги має багато факторів, які
впливають на її наявність та визначення розміру.
Аналогічно цікавим є питання щодо відмови від обмеження права
платників податку на застосування податкової соціальної пільги при
перевищенні їхніми доходами штучної величини, визначеної як добуток суми
місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Отже, для ефективного функціонування як загалом економіки, так і
податкової та бюджетної системи необхідно звертати значну увагу на
податки. Так як значну частку серед податків займає ПДФО, то науковці та
фахівці повинні детально вивчати світовий досвід оподаткування доходів
населення та, зважаючи на це, адаптувати податкову систему України до
загальних тенденцій світової системи оподаткування.
Україна робить кроки щодо покращення податкового клімату в країні,
зміцнення податкової системи. Так була введена єдина ставка оподаткування.
Згідно з останніми змінами в законі, зменшилася кількість груп платників. З
однієї сторони це є позитивним, так як норми стали більш чіткими, а з іншої
– більша кількість фізичних осіб з різними доходами, умовами праці будуть
прирівнюватися до однієї категорії. Що з боку платників податків є
несправедливим.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»,
ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

У сучасних умовах господарювання аналіз фінансового стану –
необхідна складова процесу управління підприємством. Головним
напрямком його практичної реалізації є виявлення можливостей
підвищення ефективності функціонування підприємства, визначення
перспектив його розвитку.
Аналіз економічної літератури свідчить про наявність
різноманітних тлумачень сутності фінансового стану та визначень
фінансового стану, фінансового положення підприємства, про
відсутність єдиної думки щодо групування та способу обчислення
показників оцінки фінансового стану, саме тому віддаючи належне
науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених, слід
відзначити, що проблема пошуку нових шляхів удосконалення
фінансової діяльності підприємства в умовах стрімких ринкових
перетворень потребує подальшого науково-практичного дослідження.
У науковій літературі немає єдиного підходу до визначення змісту
поняття «фінансовий стан підприємства», тож доцільно навести
визначення, яке сформулював автор Поддєрьогін А.М., з його точки
зору фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин
підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських
факторів і характеризується системою показників, що відображають
наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [3, с. 258].
ПАТ «Укртелеком» одна з найбільших компаній України, яка надає
повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни.
Аналізуючи майновий стан підприємства за період 2012-2014 рр.
можна робити наступні висновки: коефіцієнт зносу основних засобів, який
характеризує стан та ступінь зносу, мав тенденцію до зростання. Це явище є
негативним, так як характеризує погіршення матеріально-технічної бази
підприємства. Коефіцієнт оновлення основних фондів основного виду
діяльності на протязі трьох років мав тенденцію до незначних змін. У 2012
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році він знизився з 0,04 до 0,02, але вже у 2013 році він знову виріс до 0,04.
Негативним є те, що у 2014 році коефіцієнт вибуття перевищує коефіцієнт
оновлення основних засобів і показує, що кількість вибулих основних фондів
перевищують кількість введених [1, c. 69-70].
Слід розглянути також деякі важливі показники рентабельності, що
застосовуються в світовій практиці, а це коефіцієнт прибутковості – він
показує, який чистий прибуток з однієї гривні продажу отримало
підприємство. Зміну коефіцієнту прибутковості ПАТ «Укртелеком» за три
роки розраховано у табл. 1.
Таблиця 1
Зміну коефіцієнту прибутковості ПАТ «Укртелеком»
Коефіцієнт
прибутковості

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Чистий
прибуток(збиток) /Чиста
реалізація

218121/
8006508=0,032

218121/ 7825148=
0,027

316121/ 8050179=
0,035

Отже, з табл. 1 коефіцієнт збитковості для підприємства в 2012 році
склав 0,038 (3,8 %). Це означає, що після вирахування з отриманого доходу
всіх витрат залишається 3,8 коп. збитку від кожної гривні продажу. З табл. 1
видно, що в 2013 та 2014 роках коефіцієнт став прибутковим, а саме у 2013
році становив 3,2 коп. на гривню, а у 2014 році – 4.6 коп. на гривню, тобто
тенденція зросту. Перш ніж розглянути другий коефіцієнт рентабельності –
прибуток на активи, варто розглянути такі показники, як коефіцієнт
оборотності активів та окупність витрат (табл. 2).
Таблиця 2
Зміна коефіцієнта оборотності активів за три роки роботи
підприємства ПАТ «Укртелеком»
Коефіцієнт
оборотності активів

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Чиста реалізація /
Середньорічна
вартість активів

8006508/
(10459945/2) =1,53

7825148/
(8968798/2) = 1,74

8050179/ (8511478/2)
= 1,29

Дані цієї таблиці свідчать про невелике підвищення оборотності
активів підприємства в 2012 році порівняно з 2013 та 2014 роками, але
коефіцієнт оборотності менше 2 свідчить про низьку оборотність активів та
неефективне їх використання.

Проаналізувавши загальний фінансовий стан ПАТ«Укртелеком»
можна виділити деякі причини погіршення фінансового стану. Власне
основна причина це збиткова діяльність підприємства – усі інші є
похідними та пов‘язаними. Збитки маютьзначний вплив на власний
капітал, не дають можливості здійснюватикапітальні інвестиції,
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вимагають залучення короткострокових кредитів. ПАТ «Укртелеком» у
2012-2014 рр. працювало збитково. Це вимагає активних дій від
керівництва підприємства. Досягнення прибутковості відбувається
шляхом збільшення обсягів продажу та зниженням витрат. В свою
чергу збільшення обсягу продажу передбачається шляхом
стимулювання попиту на продукцію підприємства [2, c. 99-105].
По-друге зниження собівартості продукції – дозволить
підприємству бути конкурентноспроможним на ринку збуту. Можливо
за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш
раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів,
зменшення питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції,
адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на
збільшення прибутку підприємства.
Збільшення обсягів продажу можливо за рахунок розширення
збутової мережі, а саме за рахунок регіональних представництв та
місцевих дилерів, які стимулюють потенційних покупців зробити вибір
на користь продукції підприємства; широка збутова мережа та активна
реклама суттєво максимізують прибутковість підприємства [4, c.183].
Одним
із
найважливіших
шляхів
є
випуск
нових
конкурентноспроможних видів продукції, які б зацікавили та
пробудили інтерес споживачів, що дозволить стабілізувати
і
покращити фінансовий стан підприємства, за умов, що технічний
прогрес вимагає постійного оновлення асортименту продукції, що
збільшує обсяги продажу, але одночасно вимагає додаткових витрат на
закупівлю устаткування, ноу-хау; фінансування подібних витрат
можливе або за рахунок довгострокових кредитів (що в нинішніх
умовах здійснити надзвичайно важко), або за рахунок скорочення (в
першу чергу надлишкових) виробничих потужностей, що зумовлює
додаткові надходження та скорочення постійних витрат.
Що стосується зменшення витрат виробництва, то існують
певнішляхи вирішення цієї проблеми. Основними шляхами зниження
витрат є економія всіх видів ресурсів, що споживаються у виробництві:
трудовихта матеріальних. Так, значну долю в структурі витрат
виробництва займає оплата праці.Тому актуальною є задача зниження
трудоємкості продукції, що виготовляється, зростання продуктивності
праці, скорочення чисельності персоналу.
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РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ НАПРЯМ ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний стан економіки на макро- і мікрорівні характеризується
деформованою структурою виробництва. Тому одним із стратегічних завдань
більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна
перебудова. Останню можна здійснювати, з одного боку, за допомогою
проведення ефективної політики реорганізації та санації потенційно
конкурентоспроможних підприємств, а з іншого – через ліквідацію (повне
перепрофілювання) збиткових і збанкрутілих підприємств.
Тема реорганізації дуже актуальна на сьогодні. Кожен день ми чуємо
про злиття підприємств, поглинання одних підприємств іншими, зміни форм
власності. Все це – форми реорганізації.
Реорганізація підприємства полягає в тому, що права та обов‘язки
підприємства, що реорганізують переходять до інших підприємств у порядку
універсального правоприємства. До правонаступника може перейти увесь
комплекс прав та обов'язків підприємства, що реорганізують або їх частина.
У більшості випадків реорганізація відбувається добровільно за рішенням
трудового колективу.
Процес реструктуризації можна розглядати як спосіб зняття
суперечності між вимогами ринку й застарілою логікою дій підприємства.
По суті, реструктуризація підприємства трактується як здійснення
організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на
зміну структури підприємства, форм власності, організаційно-правових
форм, управління ним, як здатність привести підприємство до фінансового
оздоровлення, збільшити обсяг випуску конкурентоспроможної продукції,
підвищити ефективність виробництва [3, c. 3].
Метою проведення реорганізації є створення повноцінних суб'єктів
підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати за умов
переходу до ринкової економіки та виробляти конкурентоспроможну
продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків. Отже, процедуру
реструктуризації можна визначити як комплекс заходів, спрямованих на
відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності
підприємств.
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У процесі реорганізації може бути задіяний один або кілька суб‘єктів
господарювання. Реорганізація підприємства проводиться з дотриманням
вимог антимонопольного законодавства, за рішенням власників, а у деяких
випадках за рішенням власників та за участю трудового колективу або
органу, уповноваженого створювати такі підприємства, чи за рішенням суду
або господарського суду [4, с. 87].
Ключовим документом, який складається під час реорганізації
підприємств, є передатний або роздільний баланс. Необхідною
передумовою реорганізації суб‘єктів господарювання є відповідне рішення
власників, яке приймається після детального економіко-правового
обґрунтування менеджментом підприємства доцільності такої операції.
Основним документом, який визначає права та обов‘язки сторін у
ході реорганізації і має забезпечувати оперативне її проведення та
безперебійну роботу підприємств, є угода про умови проведення
реорганізації. У результаті реорганізації підприємства виникає необхідність
у скасуванні державної реєстрації одних суб‘єктів господарювання і
реєстрації або перереєстрації інших [4, с. 89].
Антимонопольним законодавством України передбачено, що в
окремих випадках з метою запобігання монополізації ринків такі види
реорганізації, як злиття, поглинання, приєднання, можуть бути здійснені
лише за умови одержання згоди на це Антимонопольного комітету України
(АКУ). У разі, якщо у процесі реорганізації задіяне акціонерне товариство,
то, здійснюючи цей процес, слід дотримуватися відповідних положень і
рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
зокрема Положення про порядок реєстрації випуску акцій і інформації про
їх емісію при реорганізації товариства.
Відкриті акціонерні товариства, що формуються в результаті
реорганізації шляхом злиття, поділу, виділення та перетворення, а також
товариства, до яких здійснюється приєднання, зобов‘язані зареєструвати
інформацію про емісію акцій. До основних форм реорганізації, результатом
яких є укрупнення підприємств, належить злиття кількох підприємств в
одне, приєднання одного або кількох підприємств до одного, вже
функціонуючого підприємства, а також придбання підприємства [1, с. 6-8].
Укрупнення підприємств здійснюється за наявності економічної
вигоди для всіх учасників реорганізації. В антимонопольних законодавствах
більшості країн розрізняють горизонтальне злиття, вертикальне та
діагональне. Горизонтальне укрупнення – це об‘єднання двох або більше
підприємств, які виробляють однаковий тип товару чи надають однакові
послуги. Вертикальне укрупнення – це об‘єднання одного підприємства з
його постачальником сировини чи споживачем продукції. Діагональне
укрупнення – це об‘єднання суб‘єктів господарювання різних галузей і
видів діяльності [2, с. 83-85].
У ряді нормативних актів можна зустріти різні підходи до визначення
понять «злиття» та «приєднання». Згідно з П(С)БО під злиттям слід
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розуміти об‘єднання підприємств у результаті якого власник підприємств,
що об‘єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами
об‘єднаних підприємств з метою досягнення подальшого спільного
розподілу ризиків і вигід від об‘єднання. Приєднання означає припинення
діяльності одного підприємства як юридичної особи та передачу належних
йому активів та пасивів до іншого підприємства.
Перш ніж розпочинати практичну роботу щодо реорганізації,
необхідно одержати дозвіл на злиття Антимонопольного комітету. Якщо
при злитті деякі учасники підприємств виявлять бажання вийти зі складу
засновників, то даний вихід доцільно оформити до моменту підписання
передатного балансу, який у даному разі складається з урахуванням змін у
розмірі статутного капіталу та активів.У разі приєднання виникає
необхідність у збільшенні статутного капіталу підприємства, до якого
здійснюється приєднання [3, с. 2-3].
Одна із найскладніших фінансових проблем, яка виникає під час
злиття чи приєднання підприємств, полягає у правильному визначенні
пропорцій обміну корпоративних прав у статутному капіталі підприємств,
що реорганізуються, на акції або частки в статутному капіталі
підприємства-правонаступника. Необхідним елементом злиття чи
приєднання є складання передатного балансу.
Витрати, пов‘язані із злиттям та приєднанням підприємств,
визнаються витратами того періоду, протягом якого вони були здійснені.
Підприємство-правонаступник відображає активи, зобов‘язання та власний
капітал об‘єднаного підприємства за їх балансовою вартістю. Важливим є
те, що внутрішня заборгованість та результати операцій між об‘єднаними
підприємствами виключаються при складанні фінансової звітності
підприємства-правонаступника [4, с. 90-93].
Отже,
реорганізація
необхідна
підприємствам
не
тільки
тим, які знаходяться в кризовому стані або на стадії банкрутства,
але й і благополучним підприємствам або комерційним організаціям,
які мають невикористані резерви системи управління, і підприємствам
на яких наступає фінансова криза із-за загрози втрати керування
над ним (коли система керування не відповідає виробничим
можливостям).
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СУЧАСНИЙ СТАН БІРЖОВОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
УКРАЇНИ
Біржовий ринок цінних паперів відіграє важливу роль в економіці
України, адже він є невід‘ємним та важливим елементом фінансової системи
ринкової економіки. Тому створення ефективного та дієвого організованого
фондового ринку є важливим етапом завершення трансформації вітчизняної
економіки.
Дослідженню проблем розвитку фондового ринку України та його
значення для економічного зростання країни приділяється значна увага як
вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Серед вітчизняних науковців, які
займаються дослідженням цієї проблеми, слід виділити таких авторів, як
В.М. Лютого, С.В. Онишко, В.П. Унинець-Ходаківську, В.М. Шелудько.
Метою роботи єаналіз сучасного стану вітчизняного біржового ринку
цінних паперів та визначення його впливу на інвестиційно-економічні
процеси в Україні. Відомо, що обіг цінних паперів на біржовому ринку має
істотне значення для функціонування фондового ринку в цілому. Саме на
організованому фондовому ринку забезпечується висока концентрація
попиту і пропозиції в єдиному місці, встановлюється найбільш об‘єктивна
система цін на окремі фінансові інструменти і послуги, проводиться
перевірка фінансового стану емітента головних видів цінних паперів, які
допускаються до торгів. Процедура торгів має відкритий характер,
гарантується виконання укладених угод. Однак біржовий ринок цінних
паперів має і деякі слабкі сторони:
– коло фінансових інструментів, які реалізуються на ньому,
обмежене;
– ринок жорсткіше регулюється державою, що знижує його гнучкість;
– виконання
всіх
нормативно-правових
актів
щодо
його
функціонування збільшує затрати на здійснення операцій купівлі-продажу.
Станом на 31.12.2014 року в Україні зареєстровано 10 фондових бірж
[2], проте в сучасних умовах у біржовому обігу перебуває незначна частина
всіх цінних паперів (рис.1.)
В той же час варто зауважити, що на фоні складної політичної і
економічної ситуації в Україні протягом 2010-2014 років спостерігалася
досить висока активність біржового ринку в Україні, про що свідчать
зростаючі показники обсягу біржової торгівлі цінними паперами.
Так, за результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових
контрактів (договорів) з цінними паперами у 2011 році становив 235,44 млрд
грн, що більше майже у 2 рази (або на 104,15 млрд грн) за обсяг торгів у 2010
році.
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Рис. 1. Частка біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку
цінних паперівв Україні у 2009-2013 рр. [2]
Подібна тенденція характерна і для останніх років. Зокрема, обсяг
біржових контрактів з цінними паперами протягом січня-грудня 2014 року
становив 629,43 млрд грн., що на 35,82% (або на 166,00 млрд грн) більше
порівняно з даними аналогічного періоду 2013 року (обсяг біржових
контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі за січень-грудень
2013 року становив 463,43 млрд грн) (рис.2).

Рис. 2. Динаміка обсягу біржових контрактів (договорів) з цінними
паперами на організаторах торгівлі у 2010 – 2014 рр., млрд. грн. [2]
На думку експертів фондового ринку, значний обсяг торгів міг
виникнути за рахунок проведення безлічі угод з одним і тим же пакетом
цінних паперів. Крім того, на багатьох біржах торгівля акціями – просто
фікція: укладають угоди із «сміттєвими» паперами, щоб наростити обсяги.
Причини такого відставання криються і в економічних умовах, у яких
формувався український фондовий ринок, а також у недостатньо продуманій
стратегії приватизації та її непослідовному здійсненні.
Аналізуючи біржовий ринок цінних паперів у розрізі організаторів
торгівлі відмічаємо, що у 2010-2014 роках спостерігалася консолідація
торгівлі цінними паперами, оскільки близько 98 % біржових контрактів
(договорів) було зосереджено на 3 фондових біржах: ПрАТ ФБ «ПФТС»,
ПАТ ФБ «Перспектива» та ПАТ «Українська біржа».
Основною причиною стрімкого зростання частки ПАТ «Фондова біржа
«Перспектива» на біржовому ринку цінних паперів в Україні стало
зосередження на ній торгів облігаціями внутрішньої державної позики
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(ОВДП). В той же час варто відзначити, що на думку фахівців фондового
ринку реальні торги ОВДП на вторинному ринку в Україні не відбуваються.
Активізувати біржовий сегмент фондового ринку України в таких
умовах можливо лише за умови насичення обороту високоліквідними
інвестиційно привабливими цінними паперами, а також зниження частки
технічних операцій та операцій зі сміттєвими цінними паперами, які просто
перебувають у лістингу на фондових біржах і майже не торгуються. Тому на
нашу думку в Положення про функціонування фондових бірж, як мінімум,
доцільно внестиобмеження щодо процедури лістингу і делістингу на
фондових біржах. Зокрема, якщо протягом певного проміжку часу
(наприклад, місяця) торгів по цінному паперу не зафіксовано, такий цінний
папір підлягає виключенню з лістингу. Це в короткий термін позбавить
фондовий ринок, принаймні – організований його сегмент, від фіктивних
паперів. Крім того, зазначені обмеження забезпечать хоча б мінімальну
ліквідність для паперів у портфелях інституційних інвесторів.
Аналіз особливостей функціонування біржового фондового ринку
України впродовж 2010-2014 рр. дозволяє зробити висновок, що даний ринок
є децентралізованим з домінуючою часткою позабіржового обігу цінних
паперів,
хоча
світова
тенденція
характеризується
створенням
загальнонаціональної системи фондового ринку;
номенклатура
використовуваних фінансових інструментів на фондовому ринку є надто
вузькою, обмежена кількість ліквідних та інвестиційно привабливих цінних
паперів; простежується стала тенденція до зростання обсягів торгів цінних
паперів.
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АЛЬТЕРНАТИВИ ЗМЕНШЕННЯ ПОДВІЙНОГО
ОПОДАТКУВАННЯ
Подвійним оподаткуванням слід вважати явище, за якого відбувається
оподаткування визначеного об‘єкта оподаткування у окремого платника
податку більше ніж один раз за ідентичний проміжок часу у межах однієї чи
кількох податкових юрисдикцій. В сучасних умовах для запобігання
подвійного оподаткування доходів і майна зацікавлені не тільки платники
податку, а й сама держава.Крім того, податковий тягар на юридичних і
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фізичних осіб, якідіють у сфері міжнародних економічних відносин, без
усуненняподвійного оподаткування може сягати таких розмірів, що будь-яка
участьу міжнародному розподілі праці для них стане економічно
невиправданою.
Організаційно-правовий механізм уникнення явища міжнародного
подвійного оподаткування є предметом наукових досліджень як у
вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Серед фахівців, які займались
дослідженням питань, способів та методів уникнення подвійного
оподаткування, варто відзначити Р. Дорнберга, В. Кашина, М. Кучерявенка,
А. Оглей, С. Пепеляєва, І. Петраша, А. Погорлецького. Разом з тим, слід
відзначити, що проблема міжнародного подвійного оподаткування та окремі
аспекти механізму її подолання потребують постійного наукового аналізу,
що зумовлено зміною як національного законодавства у цій сфері, так і
підходів держав до оподаткування податком платників та об‘єктів
оподаткування, на які претендує інша податкова сторона [2, с. 194].
Подвійне оподаткування – оподаткування одного об‘єкта податку
окремого платника податків одним і тим же (аналогічним) податком за отин і
той же проміжок часу або оподаткування у різних осіб однієї і тієї ж
податкової бази спів ставними податками [1].
Метою даного дослідження є визначення способів та методів які
сприяють спрощенню і усуненню подвійного оподаткування.
Недосконалість податкового законодавства породжує конфліктні
ситуації між суб‘єктами податкових відносин, тому в міжнародній практиці
були вироблені способи і методи усунення подвійного оподаткування, яке
може здійснюватися двома способами: у односторонньому та
двосторонньому порядку [4, с. 177].
У першому випадку сутність полягає у зміні національного податкового
законодавства. Удвосторонньому (багатосторонньому) здійснюється шляхом
укладання
міжнародних
двосторонніх
угод
про
уникнення
подвійногооподаткування доходів від праці та капіталу, а також включення
таких угод донаціонального податкового законодавства держави, цей метод є
найбільш поширеним.
На перший погляд, одностороннє усунення подвійного оподаткування є
оптимальним, а також одним із найпростіших способів регулювання,
оскільки не викликає необхідності в довготривалих переговорах між
країнами, прийняття небажаних поступів ними, які обов‘язково виникають
при укладенні міжнародних договорів. Але в такому випадку виникають
негативні наслідки для самих держав, що використовують лише цей спосіб
усунення подвійного оподаткування. Зокрема: невиправдані втрати бюджету,
різного роду махінацій з боку недобросовісних платників податку, країна
постійного місцеперебування виступає донором тієї країни, де її громадянин
(або підприємство) здійснює економічну діяльність [4, с. 100].
Найчастіше в міжнародній податковій практиці спостерігається
двостороннє усунення подвійного оподаткування. Так, міжнародне юридичне
подвійне оподаткування усувається виключно шляхом укладення між
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зацікавленими державами відповідних міжнародних податкових угод
(конвенцій). Обов‘язковою умовою уникнення подвійного оподаткування є
міждержавні угоди, які стосуються взаємного погодження юридичної
інтерпретації фіскальних порушень. Кожна держава самостійно обирає
шляхи усунення подвійного оподаткування, при цьому використовуючи
систему методів уникнення подвійного оподаткування.
Пом‘якшення або усунення подвійного оподаткування необхідно
здійснювати за допомогою таких методів:
вирахування – доход обкладається податком за нижчою ставкою, що
діє згідно з податковим законодавством країн, які уклали міжнародний
договір про уникнення подвійного оподаткування;
звільнення – відображає право на виключення з оподатковуваної бази
доходів, отриманих за кордоном та майна, яке перебуває за кордоном.
При цьому згідно з укладеним міжнародним договором про уникнення
подвійного оподаткування перераховують доходи, оподатковувані в одній
країні та звільнені від оподаткування в іншій;
податковий кредит – сутність даного методу полягає у заліку
сплачених за кордоном податків в рахунок зменшення зобов‘язань
платника податків по сплаті податку в своїй країні;
податкова знижка сплачені за кордоном податки включаються до суми
витрат, на які зменшується сума доходів, що підлягають
оподаткуванню;
метод відстрочки – відстрочення оподаткування доходів, отриманих за
кордоном, до моменту їх ввезення в країну постійного
місцезнаходження платника податків [3, с. 222].
Таким чином, усі доходи підлягають одноразовому оподаткуванню, а
методи уникнення подвійного оподаткування є ефективним засобом
вирішення проблеми юридичного подвійного оподаткування та
застосовуються на підставі міжнародних угод про уникнення подвійного
оподаткування і національного законодавства держави.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРИЧИНИ ПОЯВИ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ:
УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОРУПЦІЯ
Економіка України функціонує в умовах високого незбалансованого
завищеного фіскального тиску. Сьогоднішні система оподаткування, методи
збору податків та контролю за їх сплатою посилюють негативні тенденції та
є основою для корупції, розвитку тіньової економіки. Це стає причиною того,
що в належному обсязі не поповнюється дохідна частина бюджету, а відтак
скорочуються соціальні видатки та видатки розвитку, збільшується частина
невдоволеного населення.
Значний внесок у дослідження теоретичних і прикладних аспектів
проблеми податкової системи та рівня податкового навантаження зробили
В.М. Геець, Е.М. Лібанова, Я.В. Литвиненко, Т.Є. Литвиненко, А.В. Ліщенко.
Дослідження основних способів ухилення від сплати податків в Україні
представлені публікаціями таких вчених, як В. А. Дедекаєв, А. А. Кучер,
О. С. Задорожний, А. С. Абрамова, К. А. Матвійчук, В. С. Альошкін.
Виникнення і функціонування тіньової економіки в Україні обумовлене
низкою політичних, економічних і соціальних причин, які витікають з
неналежного методологічного, законодавчого та нормативного забезпечення
економічної трансформації суспільства, що створило сприятливі умови для
отримання окремими групами населення надприбутків.
Тіньова економіка – це вид економічної діяльності, який статистично не
обліковується, приховується від держави та офіційно не зареєстрований.
Тіньова економіка – економічна діяльність, яка не враховується, не
контролюється, не оподатковується державою і спрямована на отримання
доходу шляхом порушення чинного законодавства [2, с. 351].
Як показує досвід багатьох країн, тіньова економіка існує у всьому світі.
Проте у різних країнах вона проявляється у різних масштабах та формах, а
отже, впливає по-різному на всі соціально-економічні та політичні процеси,
які відбуваються в тій чи іншій державі. Загалом у світовій економічній
практиці прийнято вважати, що масштаби тіньової економіки у розмірах 5 –
10 % ВВП не мають істотного впливу на соціально-економічні процеси у
суспільстві, не викликають суттєвих порушень в економіці і вважаються
припустимими. При розмірах тіньового сектору в 30 – 50 % ВВП настає
критична маса, перевищення якої свідчить про функціонування у країні
відтворювальної системи тіньових економічних відносин. Розширення
тіньової економіки до зазначених розмірів призводить також до
розбалансованості окремих сфер економіки [4, с. 68].
Основними сегментами тіньової економіки і механізмами отримання
тіньових прибутків є: корупція; приховування реальних прибутків громадян,
а також прибутків підприємств від оподатковування (ухилення від сплати
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податків); нелегальний експорт капіталів; незаконна приватизація державної
власності; отримання тіньових прибутків унаслідок вилучення з обороту
різниці між офіційними й реальними цінами на товари і послуги; дрібні
розкрадання на державних, акціонерних і колективних підприємствах;
нелегальні валютні та зовнішньоекономічні операції (контрабанда); випуск і
реалізація невраховуваної продукції та надання невраховуваних послуг;
кримінальні злочини; фінансове шахрайство [2, с. 351].
Обсяги тіньової економіки в Україні набули такого масштабу, що
представляють загрозу економічній безпеці держави. Це обумовлюється
значною кількістю досконалих схем ухилення від оподаткування,
проникненням в сферу оподаткування організованої злочинності, корупції та
впливом кримінальних елементів. Серед джерел тіньової економіки ухилення
від оподаткування є лише окремим сегментом, але саме він формує найбільший масив доходів тіньової економіки.
Ухилення від сплати податків тісно пов‘язане з процесами тінізації
економіки. Це один з етапів переходу економіки в тінь. Процес тінізації
починається з ухилення від сплати податків у сфері легального
підприємництва, а завершується переходом у тінь. Через ухилення від сплати
податків акумулюються невраховані кошти, за рахунок яких частково або
повністю фінансується тіньова економіка. Тінізацію діяльності можна
розглядати як напрям ухилень від сплати податків, та обидва процеси – і
тінізація, і ухилення від сплати податків мають загальну мету – відхід від
оподаткування. Тому можна зробити висновок, що способом протидії
тіньовій економіці є попередження ухилень від сплати податків [1, с. 48].
За оцінками експертів, загальне податкове навантаження в Україні
майже вдвічі перевищує цей показник в інших країнах та становить 70–80%
від отриманого доходу без урахування навантаження на заробітну плату та
собівартість продукції. Це стимулює приховування реальних обсягів
економічної діяльності, виведення її у «тінь». Обтяжливість податкової
системи України визначається не величиною податкових ставок, а
насамперед нерівномірністю податкового навантаження, заплутаністю й
нестабільністю податкового законодавства [3, с. 25].
Ухилення від сплати податків спричиняє негативні наслідки як для
економіки держави, так і для держави в цілому. При цьому державний
бюджет недоотримує кошти, що належать йому, а отже, відбувається
обмеження витрат. Наслідком цього є призупинення реалізації деяких
державних програм, невиплата заробітної плати працівникам бюджетної
сфери тощо, аж до процедури скорочення бюджету. Крім того, ухилення від
сплати податків може мати серйозні економічні наслідки у вигляді
порушення законів конкуренції.
Одним із головних наслідків тінізації економіки є деформація податкової
системи. Вона проявляється у нерівномірності галузевого податкового
навантаження і скороченні розходів бюджету. Ухилення від сплати податків
приводить до зростання податкового навантаження на законослухняних
платників податків. У результаті частина їх іде у «тінь» [5, с. 186].
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Тіньова економіка має і позитивну роль, яка полягає в тому, що вона
створює робочі місця, які не мають можливості існувати в умовах офіційної
економіки, а також є засобом виживання та поліпшення умов життя
більшості громадян. Соціально-політичними причинами існування тіньової
економіки певною мірою є: по-перше, високе податкове навантаження і його
нерівномірність; по-друге, низький рівень податкової дисципліни; по-третє,
нестабільність політичної ситуації в Україні та низький рівень заробітної
плати.
Підсумовуючи зазначене необхідно зауважити, що обмеження
масштабів поширення тіньової економіки, може відбутися тільки за умов
виваженості, послідовності, рішучості і невідкладності дій відповідних
державних структур і населення щодо цього негативного явища в нашому
суспільстві.
Отже, податкова система України залишається однією з найгірших у
світі, її характеризує високий рівень корупції, складна система
адміністрування та велика кількість самих податків. Дисбаланси податкової
системи України створюють нерівномірні податкові навантаження та, як
результат, призводять до збільшення тіньового сектору економіки. Складна
система адміністрування є джерелом корупції і не дозволяє пересічному
платникові податків виявити, на що саме ідуть сплачені ним гроші.
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Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ, ЗМІНИ В ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
Місцеві фінансові ресурси відіграють надзвичайно велику роль, у
функціонуванні економіки районів, міст, селиш і т.д. Вони є джерелом
фінансування власних повноважень органів місцевого самоврядування для
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забезпечення життєдіяльності та продуктивного функціонування та розвитку
основних галузей господарства – транспорту, будівництва, енергетики.
Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, що мобілізуються й
витрачаються на відповідній території.
Питаннями місцевих фінансів, проблемами формування місцевих
бюджетів займалось багато вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків
у сфері бюджетування. Серед них: С.Слухач, С.Буковинський, Р.Шепенко,
В.Величко,
Д.Олійник,
І.Сагайдачний,
Н.Старостенко,
В.Томчук,
М. Теліщук.
На сьогодні проблема місцевих бюджетів є досить актуальною,
оскількинеобхідність прийняття відповідного закону вже давно
супроводжувалась потребою удосконалення бюджетного законодавства в
рамках проведення реформи місцевого самоврядування і територіальної
організації влади, яка в свою чергу призведе до децентралізація влади і
суттєвого розширення повноважень територіальних громад, що передбачає
перерозподіл завдань, повноважень і ресурсів на національному,
регіональному та місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності
місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого
самоврядування [4,с.40].
Є необхідність регулювання бюджетні правовідносини, пов‘язані з
впровадженням нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та
міжбюджетних відносин, удосконаленням казначейського обслуговування
бюджетних коштів, посиленням відповідальності головних розпорядників
бюджетних коштів, функціонуванням бюджетної системи України.
У кінці 2014 року Верховною радою було внесено законопроект, який
вніс зміни у бюджетний кодекс, а саме:
підвищено фінансову самостійність місцевих бюджетів.
створено умови, які повинні стимулювати громади до об'єднання для
спроможності через механізм переходу бюджетів об‘єднаних громад на
прямі міжбюджетні відносини з державними бюджетом. Передбачено
наділення таких громад повноваженнями, рівнозначними повноваженням
міст обласного значення, позбавлення права на виконання делегованих
державою повноважень органів місцевого самоврядування в селах, селищах,
містах районного значення, що не об‘єдналися [2].
розширено наявну дохідну базу місцевих бюджетів. Шляхом
передачі з державного бюджету плати за надання адміністративних послуг
(крім 50% адміністративного збору за держкеєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців), державного мита. Відбулося збільшення
відсотка зарахування екологічного податку з 35 до 80 %. За місцевими
бюджетами закріпили стабільні джерела – податки на доходи фізичних осіб
за новими нормативами (бюджети міст обласного значення, районів – 60 %,
обласні бюджети – 15 %, бюджет м. Києва – 40 %) та податок на прибуток
підприємств приватного сектору економіки (обласні бюджети – 10 %).
Запровадили з 2015 року збір з роздрібного продажу підакцизних товарів
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(пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою в
діапазоні від 2% до 5 % вартості реалізованого товару замість збору за
виноградарство, садівництво та хмелярство, який надходитиме до місцевих
бюджетів. Також відбулось розширення з 2015 року бази оподаткування
податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного
(нежитлового) майна[3].
Децентралізація не є ознакою ослаблення центральної влади,навпаки це
швидкий, ефективний інструмент покращення якості управління державою і
фінансовими потоками. На данний момент ми не можемо повністю оцінити
результати цієї реформи уряду, але можемо лише проаналізувати вплив
внесених зміну законодавство [5,с.39].
Децентралізація є одним із фундаментальних принципів системи
державного управління країни. Біля її витоків лежить гіпотеза теорії
менеджменту про те, що звуження кола завдань призводить до підвищення
якості їх виконання та покращення результатів роботи. На основі цього
припущення центральні уряди розвинених країн намагаються максимально
розвантажити себе від локальних функцій, які ефективніше можуть
виконувати органи місцевого самоврядування, сконцентрувавшись на
реалізації загальнонаціональних завдань.
Отже,
надання
більшої
самостійності
органам
місцевого
самовряддування призведе до реалізації політики децентралізації фінансів,
що в свою чергу призведе до зміцнення матеріальної та фінансовоїоснови
місцевого самоврядування, збільшення самостійності місцевих бюджетів,
встановлення нового механізму бюджетного вирівнювання. Реформи
децентралізації також спростять процедуру надання місцевих гарантій та
здійснення запозичень від міжнародних фінансових організацій. Одним
словом децентралізація, має призвести до посилення відповідальності
галузевих міністерств за реалізацію державної політики у відповідній галузі
та ефективність використання бюджетних коштів і удосконалення
казначейського обслуговування бюджетних коштів та надання можливісті
місцевим бюджетам для переходу на банківську форму обслуговування
коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень
бюджетних установ.
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ПРИСУТНІСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У БАНКІВСЬКІЙ
СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність» банком з
іноземним капіталом вважається банк, у якому частка капіталу, що належить
хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10%
[1, с. 201]. Банківська система України сьогодні відкрита для входження
іноземного капіталу, чинне законодавство дає можливість створювати в
Україні банки із 100% іноземним капіталом, але обов‘язкова вимога – це
мають бути дочірні банки, що діють у правовому полі України.
Притік значного обсягу іноземного капіталу в економіку будь-якої
держави є ознакою макроекономічної стабільності, високого рівня довіри
інвесторів до політичної влади, проте, допускаючи іноземні банки у
вітчизняну банківську систему, потрібно створити сприятливі умови для
збереження можливості реальної конкуренції українських банків з іноземними
фінансовими установами [2, c.133-135]. Головною метою входження
іноземного капіталу є або максимізація доходів, або посилення контролю в
країні. При цьому мотиви входження іноземного капіталу в банківську
систему країни-реципієнта можуть бути різними (рис. 1) [3, c.149].
Мотиви входження іноземного капіталу в
банківську систему
Розміщення вільних коштів у зв‘язку з
перенасиченням фінансовими ресурсами у
країні інвестора

Мета входження
іноземного капіталу

Захоплення нових ринків
Підтримка інтересів країни-інвестора у країніреципієнті
Отримання контролю над окремими об‘єктами
інвестування
Відкриття банку з метою обслуговування своїх
клієнтів, з якими у країнах походження
налагоджені тісні зв‘язки

Максимізація
доходів від
розміщення вільних
коштів

Рис. 1. Мотиви входження іноземного капіталу в банківський сектор
України
Перспективи та наслідки функціонування іноземного капіталу у
вітчизняному банківському секторі неоднозначні, оскільки головною метою
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іноземних інвесторів є не підвищення добробуту населення, а максимізація
прибутку для своїх акціонерів, тому економісти ще не сформулювали
єдиного висновку щодо ефективності функціонування іноземного капіталу в
банківській системі України [4, c.150-155].
Банківська система України протягом 2010-2015 рр. зазнала певних
змін, про що свідчать дані табл.1 [5].
Таблиця 1
Основні показники діяльності банків України у 2010-2015 рр.
Показники

Кількість зареєстровахих банків
Кількість банків, які мають банківську
ліцензію
з них: з іноземним капіталом
у т.ч. зі 100% іноземним капіталом
Частка іноземного капіталу у
статутному капіталі банків, %

Роки
01.01. 01.01.
2012
2013
198
176

01.01.
2010
197

01.01.
2011
194

01.01.
2014
180

01.03.
2015
151

182

176

176

176

180

151

51
18

55
20

53
22

53
22

49
19

49
19

35,8

40,6

41,9

39,5

34,0

32,3

У період 2010-2013 рр. кількість банків з іноземним капіталом
поступово збільшилась, а також збільшувалась кількість банків зі 100 %
іноземним
капіталом, що свідчило про значний приплив іноземних
інвестицій у банківський сектор України, та було зумовлено відсутністю
законодавчих бар‘єрів входження іноземного капіталу в національну
банківську сферу.
Впродовж 2013-2014 рр. кількість банків з іноземним капіталом
зменшилась на 4, а зі 100% іноземним капіталом на 3 банки, що пов‘язано зі
складною ситуацією в країні.
У 2015 р. кількість банків з іноземним капіталом не змінилася, проте
відбулося зменшення у частці іноземного капіталу у статутному капіталі
банків на 1,7% порівняно з показником 2014 року.
Цілком очевидно, що регулювання доступу іноземного капіталу в
банківський сектор України потребує системного підходу і має базуватися
передусім на заходах підтримки конкурентоспроможності банків з іноземним
капіталом, використанні їх технологічних та організаційних переваг для
підвищення інституційного потенціалу вітчизняної банківської системи
загалом.
Присутність іноземного капіталу в банківському секторі України має
позитивні і негативні наслідки.
Негативними наслідками присутності іноземного капіталу є:
стратегії розвитку діяльності іноземних банків можуть суперечити
основним завданням економічної політики приймаючої країни;
значне надходження фінансових ресурсів з-за кордону може
призводити до «перегріву» економіки, а тиск на обмінний курс – до
зниження її конкурентоспроможності.
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До позитивних наслідків, які отримує країна-реципієнт від залучення
іноземних банків в національну економічну систему можна віднести такі:
Прискорення процесу реформування банківської системи та посилення
конкуренції ,що можна розглядати у двох аспектах – з одного боку, як
явище, що стимулює банки до скорочення витрат, з іншого –
відбувається зменшення вартості послуг та підвищується ефективність
функціонування банківської системи, при цьому збільшується якість та
асортимент послуг, що надаються;
Використання передового досвіду ведення банківської справи,
впровадження нових прогресивних технологій та сучасних методів
банківської діяльності.
Отже, на сучасному етапі розвитку банківської системи та економіки
України прихід іноземних інвесторів у фінансовий сектор цілком
закономірний і природний. Можливість використання всіх переваг від
іноземних інвестицій у банківській системізалежитьвід державної політики в
галузі регулювання даних процесів.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ ТА
КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
На сучасному етапі розвитку економіки країни, важливе місце посідає
вирішенняекологічних питань.Для покращення екологічної ситуації в країні,
впроваджуються екологічні податки, покликані зменшити забруднення
навколишнього природного середовища, слугуючи економічним стимулом до
переобладнання виробництва та використання технологій, які спричиняють
менше забруднення довкілля чи використання меншої кількості природних
ресурсів.
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В першій Програмі дій Європейського Союзу з охорони навколишнього
середовища на офіційному рівні було підтверджено необхідність
застосування екологічного податку. Дана програма пов‘язувалася з
принципом «хто забруднює, той платить».
В Україні існує Податковий кодекс який визначає екологічний податок,
як загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних
обсягів викидів в атмосферу, викидів у водні об'єкти забруднюючих речовин,
у тому числі викидів понаднормативних забруднень промислових та інших
стічних вод через систему каналізації населених пунктів, розміщення
відходів та утворення і тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад
установлений особливими умовами ліцензії строк [1].
Також екологічні податки мають стимулювати екологічну поведінку
платників, що має впливати на зменшення навантаження на довкілля, а також
забезпечувати охорону навколишнього середовища [3, с.27].
Найвищі частки податків економічно розвинутих країн можемо
розглянути у табл. 1.
Таблиця 1
Найвищі частки податків економічно розвинутих країн
Найвищі частки податків на
споживання енергії

Найвищі частки
транспортних податків
Найвищі частки податків на
забруднення і
ресурсокористування

Країна

Частка,%

Литва
Люксенбург
Чехія
Словаччина
Кіпр

93
93
93
90
50

Мальта
Ірландія
Данія

48
47
31

Нідерланди
Естонія

17
14

Вагомим джерелом бюджетних доходів є екологічний податок.
Наприклад, у Німеччині екоподаткова реформа до бюджету принесла
близько 20 млрд. євро «зелених податків», 90% цих коштів було використано
для зниження податків на працю та доходи фізичних осіб, внаслідком цього
створилось понад 250 тис. нових робочих місць [5, с.409].
У Польші існують плата за забруднення повітря, води, скидання стічних
вод, утилізацію твердих відходів, вирубку лісу, плата за продукцію, що не
відповідає екологічним стандартам. Великобританія спалачує податки за
паливо, акциз на автомобілі, збори з авіапасажирів, податок на звалища, збір
за зміну клімату, податок на будівельні матеріали. У Словенії є такі податки,
як за викиди вуглецю, податок на виробництво електроенергії, податок на
транспортні засоби. У Нідерландах існує стягнення за забруднення води;
податок на відходи та їх утилізацію; податок нас поживання
енергії [3, с.27].
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В сучасних умовах критичний стан екології України, що швидше межує
з поняттям надзвичайного, характеризується неприпустимо високим рівнем
використання основних життєзабезпечуючих природних ресурсів, граничним
забрудненням екологічних систем, виснаженням їх відновлювальних
можливостей і різким зниженням здоров‘я населення, що створює серйозну
загрозу національній безпеці [2, с. 40].
Екологічному оподаткуванню в Україні підлягають:
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення;
викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами
забруднення в разі використання ними палива;
викиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях або на
об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної
сировини;
утворення радіоактивних відходів (уключаючи вже
накопичені);
тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад
установлений особливими умовами ліцензії строк.
В Україні частка екологічного податку порівняно з зарубіжними
країнами є низькою та становить менше 1 % ВВП, тоді як за кордоном ця
частка коливається в межах від 4% до 2%.
У Європі спостерігається система стимулюючого екологічного
законодавства щодо оподаткування екологічного навантаження, яке створює
економічна діяльність суб‘єктів підприємництва на навколишнє середовища.
Зокрема, на відміну від України, стимулюється оподаткування технологічних
процесів та продуктів, виробництво яких зашкоджує довкіллю. В Україні
таких податків поки що немає. В основному оподатковуються наявні викиди
та їх зберігання і ніяк не стимулюються виробництво цих викидів.
Світовий досвід доводить ефективність екологічного податкового
законодавства не тільки як механізму нейтралізації шкідливого впливу
діяльності суб‘єктів економіки на навколишнє природне середовище, а й
дієвого інструменту наповнення бюджету, реструктуризації економіки та
стимулювання інноваційного розвитку [4, c. 117].
Отже, проаналізувавши екологічний податок країн ЄС, можна зробити
висновок, що у Податковому кодексі України необхідно приділили увагу
покращенню регулятивної функції податків та зборів в цій області шляхом
удосконалення податкової амортизації в оновлення основних засобів,
призначених для зменшення техногенного навантаження на навколишнє
природне середовище.
Україні потрібно брати приклад і не відставати від тенденцій ЄС. Наша
країна повинна наздогнати вже зроблене Європейським Союзом, щоб у 2020–
2030 рр., бути такими ж конкурентоспроможними, як наші сусіди.
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
Головним завданням сучасного етапу розвитку економіки є опанування
підприємцями
та
керівниками
ефективних
методів
управління
підприємством, зокрема, прибутком в процесі здійснення підприємницької
діяльності, адже маса і норма прибутку – потужний важіль динамічного
розвитку виробництва.
Взагалі, прибуток виступає як суспільний провокатор і особливий
мотиватор, що спонукає підприємців до збільшення обсягів товарів та їхніх
видів з метою задоволення зростаючих потреб суспільства. Прибуток – одне
з основних джерел фінансових ресурсів підприємств, формування
централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів. За рахунок
прибутку відбувається формування в значному обсязі бюджетних ресурсів
держави, здійснюється фінансування розширення підприємств, матеріальне
стимулювання робітників, вирішення соціально-культурних заходів, саме
тому формування та напрями використання прибутку в наш час є дуже
актуальною темою.
Значний внесок у розв‘язання даної проблеми внесли такі українські
економісти, як С.Ф. Покропивний, М.Я. Коробов, В.І. Баранов,
О.С. Філіпченко, І.В.Зятков, Н.І. Верхоглядова, С.В. Мочерний, Р.В.Скалюк,
С.М. Онисько та ін.
Загалом, на формування прибутку як фінансового показника роботи
підприємства, що відображається в офіційній звітності суб‘єктів
господарювання, впливає:
1) встановлений порядок визначення фінансових результатів
діяльності;
2) обчислення собівартості продукції, загальногосподарських витрат;
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3) визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій та іншої
діяльності [1].
Власне прибуток підприємства формується за рахунок таких джерел:
1) продаж (реалізація) продукції;
2) продаж іншого майна;
3) позареалізаційні операції.
У фінансовій політиці підприємства важливе місце займає розподіл і
використання одержуваного прибутку як основного джерела фінансування
інвестиційних потреб і задоволення економічних інтересів власників.
Оскільки, отриманий прибуток підприємства направляється на виплату
податків та обов‘язкових платежів, що сплачуються з прибутку, і на
утворення чистого прибутку. Прибуток, що залишається в розпорядженні
підприємства використовується для матеріального заохочення, соціального
розвитку та формування резервного фонду.
Використання прибутку здійснюється за схемою, зображеною на рис.1.

+

Податок на
прибуток

Фонд розвитку
підприємства
та
інвестиційна
діяльність

Фонд
соціального
розвитку

Фонд
матеріального
заохочення

Прибуток після
оподаткування

Прибуток, що залишається в
розпорядженні підприємства
(нерозподілений прибуток)

Прибуток, що
спрямовується за межі
підприємства

Виплата
дивідендів

=

Резервний
фонд
підприємства

Загальний прибуток

Рис. 1. Схема використання прибутку [3]
Прибуток, що залишається після оподаткування, тобто чистий прибуток,
використовується згідно зі статутом підприємства і ділиться на 2 частини:
1) прибуток, що спрямовується за межі підприємства у вигляді виплат
власникам підприємства, персоналу, як заохочувальний засіб, на соціальну
підтримку, благодійність;
2) прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства і є
фінансовим джерелом його розвитку і спрямовується на розвиток
виробництва та інвестиційну діяльність та резервний фонд на компенсацію
непередбачених відхилень.
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В умовах ринкових відносин механізм розподілу прибутку має велике
значення, оскільки у ньому відображається ефективність господарської
діяльності, від нього залежить дієвість господарської самостійності і
самофінансування.
Отже, прибуток має забезпечити підприємство власними коштами для
розширення виробничих фондів, стимулювати підвищення ефективності
виробництва та формування централізованого грошового фонду. Від
досконалості форм і методів розподілу прибутку залежить зацікавленість
підприємств та окремих працівників у постійному зростанні й удосконаленні
виробництва та підвищенні його ефективності.
Загалом, від прибутку підприємства певною мірою залежить розвиток та
функціонування економіки країни в цілому, оскільки це сприяє збільшенню
кількості робочих місць, що знижує рівень безробіття, задоволенню
економічних інтересів працівників та суспільства.
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спеціаліст вищої категорії економічних дисциплін
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Основними проблемами економічного та соціального розвитку України
протягом її незалежності були постійні нестачі фінансових ресурсів,
акумульованих в централізованих та децентралізованих фондах, необхідних
для виконання державою покладених на неї функцій, в тому числі обов'язків
забезпечення кожній людині відповідного рівня життя та умов відпочинку,
розвитку її спортивних, духовних здібностей як особистості. Це викликано в
першу чергу тим, що в економіці України, багато елементів все ще
залишилися в тій же формі в якій були успадковані від командноадміністративної системи, що спричинило утворення макроекономічних
диспропорцій. Вони в свою чергу значно зменшують ефективність
бюджетного фінансування соціальної сфери.
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Також на стан соціальної сфери впливають непослідовність проведення
реформ виконавчими органами влади, їх неузгодженою діяльністю, а іноді і
бездіяльністю, значні вади в реалізації державної соціальної політики. Все це
веде до того що в Україні можна виділити низку основних проблем, які з
часом приведуть до кризових явищ в соціальній інфраструктурі:недостатні
розміри фінансування соціальної сфери, непослідовність та фрагментарність
фінансування,
неефективна його структура, відсутність стимулів для
переходу до децентралізованого фінансування частини соціальних витрат.
Зазвичай найголовнішою проблемою здійснення соціальної політики,
яка, як правило, і визначає межі її здійснення, є проблема фінансування
соціальних витрат. Згідно зі світовою практикою, джерелами прямого та
непрямого фінансування соціальної сфери є: безпосередні бюджетні видатки,
«податкові видатки» у вигляді пільг, відшкодувань, відстрочок, страхові
внески до державних та недержавних страхових фондів, усуспільнення
коштів підприємств у вигляді їх зобов‘язання щодо виконання соціальних
функцій, благодійність приватних осіб, фірм та організацій, громадські
ініціативи – різного роду фонди та збори, особисті кошти та зобов‘язання
громадян, кредити, надання державного майна для функціонування
соціальної сфери, використання державної інфраструктури тощо.
Невідкладними заходами щодо реформування системи соціального
захисту є вдосконалення механізмів адресної допомоги найбільш
незахищеним верствам населення з одночасною поступовою ліквідацією
практики надання її через дотації та пільги всім категоріям населення, що їх
потребують. Основними шляхами реалізації цих заходів слід вважати такі:
запровадження і фінансове забезпечення на державному рівні мінімальних
соціальних гарантій (пенсій, стипендій, допомоги малозабезпеченим
непрацездатним
громадянам,
безробітним),
встановлення
науково
обґрунтованих пропорцій між середніми мінімальними рівнями заробітної
плати і пенсій, допомогою по безробіттю та допомогою малозабезпеченим
громадянам пенсійного віку і сім'ям з дітьми, різними оцінками рівнів
бідності, запровадження, виходячи з динаміки споживчих цін,
попереджувальних заходів соціального захисту населення, адресної
допомоги і субсидій, захист купівельної спроможності малозабезпечених
непрацездатних громадян і сімей.
Ще однією з проблем соціального характеру є безробіття. В Україні
спостерігається скорочення працюючих та зростання обсягів прихованого і
відкритого безробіття. Отже, проблема неповної зайнятості і прихованого
безробіття і згодом виявлятиметься як проблема часткового або тимчасового
повного безробіття.
Перспективними методами в соціальній сфері держави можуть
стати:міжнародне співробітництво на ринку праці, соціальних послуг(сюди
входить соціальне навчання, навики роботи за кордоном),запровадження
нових методів соціального захисту, використовуваних за кордоном(однак
необхідно перед тим, добре проаналізувати що є що, і як воно буде
приживатися в Україні), покращення системи обслуговування соціально
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незахищених громадян, створення більшої кількості організацій типу
червоного Хреста, «Турботи» тощо, безкоштовне медичне обслуговування
для непрацездатних громадян, підвищення не тільки податків, а й розмірів
соціальних пенсій та виплат тощо.
Одним з важливих напрямів вирішення проблеми з фінансуванням
соціальної інфраструктури є вирішення проблем зв‘язаних з бюджетним
процесом в Україні. Першочерговою з таким проблем можна виділити
відсутність в нашій державі ефективної системи планування і контролю за
виконанням бюджетних програм. Доцільним як показує досвід розвинутих
країн є впровадження системи середньострокового бюджетного планування.
Впровадження відповідних рішень дає змогу більш ефективно і прозоро
планувати видатки на соціальний захист і соціальну сферу України, що
зв'язано в першу чергу з тим, що оцінити результати роботи в даних
напрямах можливо лише при аналізі декількох періодів за допомогою єдиної
системи взаємозв'язаних показників. Заходи, об‘єднані в рамках соціальної
політики, не є тимчасовими для вирішення певних нагальних потреб, а
цілеспрямованим комплексом дій результат якого проявляється протягом
тривалого відрізку часу, до того ж проблем в цій сфері за майже 25 років
тотального дефіциту коштів накопичилося немало, а саме тому планування
на середньо – і довгостроковій основі програм соціального захисту та
розвитку соціальної сфери може бути одним із тих шляхів, які вирішать
наявні соціальні протиріччя в суспільстві.
За рахунок поступового впровадження системи таких заходів можна
добитися значних результатів в плані економічного зростання і відповідного
вирішення великої кількості соціальних проблем: через економічний ріст
зменшиться кількість безробітних, малозабезпечених, через збільшення
надходжень до бюджету зросте фінансова забезпеченість бюджетів і
відповідно можливість збільшення фінансування програм соціального
захисту населення і соціальної сфери.
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ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Комерційні банками є установами, які здійснюють свою діяльність на
основі отриманої від центрального банку ліцензії, за рахунок різних джерел,
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базуючись на сформованій кредитній політиці, на власний ризик, з метою
отримання максимального прибутку від своєї діяльності [4].
Сучасний стан розвитку економіки України потребує постійної уваги до
банківської системи в цілому і комерційних банків зокрема, проведення
політики, спрямованої на створення сприятливих умов для їх стабільного та
ефективного функціонування. Ця потреба обумовлюється тим, що банківська
система України – одна з найважливіших і невід‘ємних структур ринкової
економіки і є одним з основних чинників політики економічного зростання.
Адже через неї здійснюється процес акумуляції фінансових ресурсів
суспільства і забезпечується їх найефективніше і раціональне використання
[2, c.72].
Банкiвська система – законодавчо визначена, чiтко структурована
сукупність фiнансових посередників грошового ринку, якi займаються
банкiвською дiяльнiстю [7, c.95].
За своєю структурою банкiвськi системи рiзних країн iстотно
вiдрiзняються. Існує ряд характерних ознак, перш за все – це дворівнева
побудова.
На першому рiвнi знаходиться один банк (або декілька банкiв,
об‘єднаних спільними цiлями i завданнями). Такiй установi надається статус
Центрального банку. На нього покладається вiдповiдальнiсть за вирішення
макроекономічних завдань в грошово-кредитній сферi.
На другому рiвнi банкiвської системи знаходяться решта банкiв, якi в
Україні прийнято називати комерцiйними банками.
Через ці банки система обслуговує господарство вiдповiдно до задач, що
випливають з грошово-кредитної полiтики центрального банку, тому
комерцiйнi банки можна розглядати як фундамент всiєї банкiвської системи
вершиною якої є центральний банк [3, с.368].
Більшість комерцiйних банкiв, що функціонували на банкiвському
ринку України, були регіональними. Причому значна частина таких банкiв
(понад 50 %) сконцентрована в Києві та Київській області, а також в областях
що вважаються індустріально розвинутими (Дніпропетровська, Донецька,
Запорізька, Миколаївська, Харківська – понад 20 %) [1].
Розрізняють такі функції комерційних банків як: посередництво у
перерозподілі вільних грошових ресурсів; мобілізація грошових ресурсів та
вкладів від клієнтів; надання клієнтам позичок і створення нових платіжних
засобів; здійснення розрахунків між клієнтами [3].
Комерцiйнi банки – головна ланка дворівневої банкiвської системи.
Систематичне виконання функцій і створює той фундамент, на якому
базується робота банку і банківської системи в цілому. І хоч виконання
кожного виду операцій сконцентровано в спеціальних відділах банка, вони
переплітаються між собою, створюючи потужну базу розвитку фінансової
системи країни. Нині в Україні на 42 мільйонів населення приходиться десь
152 банки, що в 20-25 разів нижче, ніж в розвинутих країнах світу.За
останній час було ліквідовано 33 банки і наразі продовжують своє
функціонування тільки ефективні банки [6].
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Розрізняють такі джерела формування ресурсного потенціалу, в умовах
обмеженості яких банківські установи невзмозі стабільно здійснювати
кредитні операції, а саме: за джерелами кредитні ресурси банківських
установ поділяють на власні, якими є кошти статутного, резервного,
страхового та інших фондів банку, що утворюються за рахунок прибутку, а
також нерозподілений протягом року прибуток та залучені – кошти клієнтів
на поточних рахунках; депозити юридичних і фізичних осіб; залишки на
кореспондентських рахунках; кошти, що їх залучають з міжбанківського
ринку (міжбанківський кредит); кошти, отримувані від продажу цінних
паперів тощо.
Власні та залучені кошти банків є основними джерелами
фінансуванняпотреб реального сектора економіки. Адже, на думку кандидата
економічних наук, доцента Малахової О. «запровадження у практику
вітчизняних банківських установ новітніх конкурентоспроможних кредитних
продуктів та покращення якісних характеристик кредитно-розрахункового
обслуговування банками клієнтів можливе, насамперед, за умови
формування довготермінових ресурсів, а саме шляхом стимулювання
залучення коштів населення на депозитні рахунки, котрі становлять значну
частину грошової маси, яка перебуває поза банками» [4, c.19].
В основному, як свідчить вітчизняна практика, комерційні банкиз
дійснюють банківські операції на залучених ресурсах, тобто як і
позичальники, комерційні банки вступають у економічні відносини із своїми
кредиторами і беруть на себе зобов‘язання повернути на платній основі
позики в певний термін. Однак, відмінною ознакою таких відносин від
відносин позичальників з банківськими установами, є те, що ці відносини є
постійними, виходячи і з самого призначення комерційного банку – бути
центром акумулювання фінансових ресурсів для потреб економіки, суб‘єктів
господарювання, населення тощо, в той час коли відносини позичальників з
комерційнимибанками виникають періодично в залежності від потреби в
кредитних ресурсах [5, c. 535].
Отже, комерційні банки як основа кредитної системи України
виступають головними посередниками у взаємовідносинах між різними
суб‘єктами ринкової економіки, банки сприяють вільному переливу капіталів
в економіці, виходячи із найбільш ефективних сфер їх застосування.
Користування послугами комерційних банків стає все нагальнішою
потребою підприємств, фірм, державних установ, громадських організацій і
приватних осіб. Всі вони потребують відкриття в банках різних рахунків для
зберігання грошових коштів, для здійснення різноманітних платежів, для
«доходного» розміщення своїх вільних коштів, послуг з обміну валюти,
купівлі-продажу цінних паперів, надання позичок тощо. Все це зумовлює
необхідність того, щоб всі члени суспільства були добре обізнані зі
структурою і роллю комерційного банку в сучасній економіці. Особливо це
необхідно для сучасного українського суспільства, яке йде шляхом ринкових
реформ і створення сучасної банківської системи. Сьогодні стан розвитку
економіки України потребує постійної уваги до банківської системи в цілому
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і комерційних банків зокрема, проведення політики, спрямованої на
створення сприятливих умов для їх стабільного та ефективного
функціонування.
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ
Місцеві фінанси поряд із державними фінансами, фінансами суб‘єктів
господарювання та фінансів домогосподарств займають важливе місце у
фінансовій системі країни. Склад і структура місцевих фінансів України, як і
в інших країнах, відображає особливості адміністративно-територіального
поділу та специфіку місцевого самоврядування. Сутність місцевих фінансів
як економічної категорії та зміст їх основного призначення виявляються у
складі місцевих інститутів, до яких належать: місцеві бюджети, місцеві
податки і збори, цільові фонди органів місцевого самоврядування, місцеві
позики.
Центральне місце у системі місцевих фінансів займають місцеві
бюджети, яких нині налічується понад 12 тис. До їх складу належать: бюджет
тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, обласні, районні
бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.
Слід зазначити, що у місцевих бюджетах протягом останніх років
зосереджується приблизно третина бюджетних ресурсів країни; за їх рахунок
проводиться задоволення потреб населення відповідних територіальних
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формувань. Місцеві бюджети – найчисельніша ланка бюджетної системи, яка
відіграє важливу роль у перерозподілі валового внутрішнього продукту.
Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному
розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється
фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров‘я населення, засобів
масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми,
видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів
здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення. Місцеві
бюджети здійснюють безпосередній вплив на задоволення різних потреб
населення, стан та якість наданих державних послуг [2, c.16].
Відповідно до бюджетного законодавства бюджетна система України
розглядається як сукупність державного та місцевих бюджетів, що
побудована
з
урахуванням
економічних
відносин,
державного,
адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.
Структура бюджетної системи України будується за двома, характерними
для унітарних країн рівнями, коли на першому рівні – центральний, тобто
Державний бюджет України, а на другому – місцеві бюджети, які теж
поділяються на окремі підрівні.
За структурною ознакою сучасна бюджетна система залишається майже
стабільною, коли співвідношення у розподілі ресурсів між державним і
місцевими бюджетами становить орієнтовно як 3:1, а це означає, що майже
75 % усіх бюджетних коштів концентруються у центральному бюджеті
країни і лише 25% – залишаються у розпорядженні місцевих бюджетів
[4, c.72].
Показник частки державного і місцевих бюджетів у зведеному бюджеті
завжди є складовою основних параметрів бюджетної політики, проте, лише
починаючи з 2012 року у Постанові Верховної Ради «Про основні напрями
бюджетної політики» передбачається збільшення питомої ваги місцевих
бюджетів у зведеному бюджеті України шляхом удосконалення
міжбюджетних відносин та підвищення самостійності місцевих бюджетів, які
мають надто розгалужену, безпосередньо пов‘язану з адміністративнотериторіальним поділом, структуру, що обраховується понад десятитисячами
місцевих бюджетів [1].
Незважаючи на послідовне реформування бюджетної системи в Україні,
прийняття Бюджетного та Податкового кодексів, значення власних доходів
місцевих органів влади все ще є доволі незначним. Однозначною є тенденція
до переважання трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів – від
49,5% у 2010 році до 56,4% у 2014 році (табл. 1) [5].
Таблиця 1
Основні показники місцевих бюджетів у 2010-2013 рр.
Показники
Обсяг офіційних
трансфертів від органів
державного управління,
млн.грн.

2010
78881

2011
94875
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2012
124460

2013
115848

2014
130601

Частка трансфертів у
структурі доходів місцевих
бюджетів, %
Частка доходів місцевих
бюджетів (без врахування
обсягу міжбюджетних
трансфертів) у ВВП, %
Частка видатків місцевих
бюджетів (без врахування
обсягу міжбюджетних
трансфертів) у ВВП, %

49,5

52,3

55,2

52,4

56,4

7,4

6,7

7,1

7,3

6,5

14,0

13,7

15,7

15,1

14,3

Про недостатність фінансових ресурсів для виконання покладених на
місцеву владу зобов‘язань свідчить наступна інформація: частка доходів
місцевих бюджетів (без врахування обсягу міжбюджетних трансфертів) у
ВВП в 2010-2014 роках коливалась в межах 6,5-7,4%, а частка видатків
місцевих бюджетів (без врахування обсягу міжбюджетних трансфертів) у
ВВП – в межах 13,7-15,7%. При такій ситуації вступає в дію механізм дотації.
Велику кількість територіальних громад можна охарактеризувати як
фінансово неспроможні. На даний час більше 90% місцевих бюджетів
України – дотаційні [3, c.344].
Отже, важливими умовами забезпечення стабільності бюджетної
системи, де провідною складовою виступають місцеві бюджети,
єнеобхідність перерозподілу дохідних джерел і зобов‘язань між центральним
та місцевими бюджетамиз подальшим реформуванням міжбюджетних
відносин, що має розглядатись серед головних завданьбюджетної реформи.
Для реального ж забезпечення принципів самостійності щодо складання
івикористання місцевих бюджетів усіх рівнів необхідно, щоб кожна складова
бюджетної системи малачітку, визначену законом дохідну базу, а
взаємовідносини між державним і місцевими бюджетами, зодного боку, та
між місцевими бюджетами – з іншого будувались з урахуванням специфіки
іперспектив соціально-економічного розвитку окремих регіонів.
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Верховної Ради України від 13.05.2011 ғ 3358-VI [Електронний ресурс] –
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2.Бабич Л. М. Місцеві бюджети як провідна складова бюджетної системи
України / Л. М. Бабич, С. А. Наконечна //Вісник Національного
транспортного університету. – 2013. – ғ 28. – С.15-20.
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системі України / Я.Я. Назаренко // Управління проектами, системний аналіз
і логістика. Технічна серія. – 2012. – Вип. 8. – С.343-346.
4.Сивульська Н. М. Вплив реформування бюджетної системи на доходи
місцевих бюджетів України / Н. М. Сивульська // Економіка: теорія та
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5.Доходи бюджету України [Електронний ресурс] – Режим доступу:
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СУЧАСНИЙ СТАН ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Розвиток
фінансово-кредитної
системи
країни
визначається
ефективністю монетарного регулювання, що грунтується на використанні
дієвого інструментарію грошово-кредитної політики. На кожному етапі
економічного розвитку країни центральний банк визначає цілі своєї
діяльності, що передбачають пріоритетність використання окремих
інструментів [3]. В Україні головним суб'єктом такої політики є
Національний банк. Крім нього, у виробленні грошово-кредитної політики
беруть участь такі органи державного регулювання економіки - Міністерство
фінансів, Міністерство економіки, безпосередньо уряд, Верховна Рада.
Відповідно до Закону України «Про Національний банк України»
грошово-кредитна політика визначається як сукупність заходів у сфері
грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економічного
зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової
одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання
платіжного балансу [4].
Основні засади грошово-кредитної політики грунтуються на основних
критеріях та макроекономічних показниках загальнодержавної програми
економічного розвитку та Основних параметрах економічного та соціального
розвитку України на відповідний період, що включають прогнозні показники
обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, розміру дефіциту
державного бюджету та джерел його покриття, платіжного та торгового
балансів, затверджених Кабінетом Міністрів України [2].
До інструментів регулювання грошового ринку належать: визначення
норм обов'язкових резервів, процентна політика, операції на відкритому
ринку, політика рефінансування комерційних банків. Проте, більшість
ринкових методів та інструментів регулювання грошового ринку
застосовуються в обмеженому або деформованому вигляді.
Така обмежена або низька ефективність державного регулювання
грошового ринку обумовлена недостатнім розвитком ринкового середовища,
низьким рівнем монетизації економіки, що не забезпечує адекватну реакцію
на заходи грошово-кредитної політики. В широкому розумінні ефективність
регулювання грошового ринку пов'язана з можливістю досягнення певних
цільових орієнтирів: розміру процентних ставок, параметрів грошової маси,
грошових агрегатів та обмінного валютного курсу. В міру відхилення
отриманих результатів від цільового орієнтиру регулювання грошового
ринку можна визнати низько ефективним або неефективним [1].
Сучасний стан грошово-кредитного ринку України перебуває у
скрутному становищі. Пов‘язано це із низкою причин, однією з яких є
мілітаризація економіки.
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Динамікагрошового ринку впродовж 2011-2015 рр. наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку
України, за 2011-2015 рр.
Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

01.04.2015

Монетарна база, млн. грн.
Грошова маса, млн. грн.
Коррахунки, млн. грн.
Депозити, млн. грн.
у т. ч.
у національній валюті,млн. грн.
в іноземній валюті, млн. грн.

239 871
682 701
21 952
486 781

255 272
771 315
24 691
566 323

307 201
906 347
33 041
666 073

331 991
1 022 023
26 661
735 477

280 588
206 193

319 379
246 944

420 910
245 163

345 202
390 275

Кредити,млн. грн.
у т. ч.
у національній валюті, млн. грн.
в іноземній валюті, млн. грн.

793 192

810 626

905 917

1 176 489

470 054
323 138

510 872
299 755

597 642
308 275

516 428
660 061

Джерело: [5]
Так ми спостерігаємо, що грошово-кредитний ринок відчув суттєвий
негативний вплив суспільно-політичного процесу.
Значно збільшилась обсяг кредитів за чотири роки порівняно з кількістю
депозитів . При чому як кредити, так і депозити зменшились у національній
валюті та навпаки, збільшились в іноземній. Це спричинено втратою довіри
до національної валюти саме у період дестабілізації курсу гривні, що
припадав на початок 2015 року. Також зменшилась кількість
кореспондентських рахунків на початку 2015 року, порівняно з 2013 роком.
Велика кількість банків України відчувала гостру потребу у додаткових
резервах.
Станом на 1 січня 2015 року загальний обсяг заборгованості за
кредитами рефінансування НБУ становив 109 млрд. грн.
Проаналізувавши динаміку макроекономічних та монетарних
показників, Правління Національного банку України відзначає суттєве
посилення інфляційних ризиків. У січні 2015 року приріст індексу споживчих
цін становив 28,5%.
Наразі валютний ринок України перебуває в стресовому стані, що
насамперед пов‘язано з негативними очікуваннями на фоні продовження
військових дій на сході країни. З початку року знецінення обмінного курсу
гривні відносно долара США становило близько 80%.
Отже, банківська система України відчула на собі вплив економічної
кризи, багато в чому породженого політичною ситуацією в країні.
Керівництво НБУ намагається вирішити нагальні проблеми такі як падіння
ВВП, інфляція, обвал курсу гривні та здійснює діяльність з пошуку реальних
кроків, які допоможуть банківському сектору вийти з глибокої кризи та
стабілізувати стан грошово-кредитного ринку України.
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Податкова система є однією з найскладніших в правовій системі
України. При цьому спостерігається тенденція щодо її нестабільності. Проте,
як показує практика правозастосування податкового законодавства, зміни,
що вносяться до законів України з питань оподаткування, досить часто
спричиняють нові проблеми [1, c. 197].
Прозорість, простота, стабільність та однакові умови для всіх платників
податків. Ось що хотів би отримати бізнес після анонсованого урядом
реформування фіскальної системи. Адже остання нині – це велика кількість
податків та зборів і складність їх адміністрування, що негативно впливає на
інвестиційну привабливість української економіки, сприяє її тінізації.
На цей час в Україні діє податкова система, яка за своїм складом та
структурою подібна до податкових систем розвинутих європейських країн.
Закони з питань оподаткування розроблено з урахуванням норм
європейського податкового законодавства, а також аспектів податкової
політики Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та Світової
організації торгівлі (СОТ) та інших міжнародних економічних організацій.
Проте, на відміну від країн Європейського Співтовариства податкова
система України не є інструментом підвищення конкурентоспроможності
держави, не сприяє зростанню економічної активності суб‘єктів
господарювання. Існуюча система формування державних доходів
відображає недосконалість перехідної економіки та має переважно
фіскальний характер. Ринкове реформування економіки супроводжувалося
неодноразовими спробами удосконалити податкову систему шляхом
прийняття окремих законодавчих актів, що були недостатньо адекватними
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стану економіки, характерними рисами яких є неузгодженість окремих норм,
наявність значних обсягів тіньових оборотів [2].
Водночас у владних колах не втомлюються нагадувати, що податкова
система має не лише бути простою, а й виконувати своє
завдання – наповнювати бюджет. Тому нині, в рамках обговорення концепції
реформування податкової системи, підприємці та чиновники намагаються
знайти компромісні рішення. Як заявляють у Державній фіскальній службі,
вони разом з Міністерством фінансів опрацьовують багато конструктивних
пропозицій, які вже надійшли від бізнесу та громадськості [3].
Податкова система України як сукупність відносин між державою і
платниками характеризується такими негативними рисами:
фіскальною спрямованістю податкової політики держави, тобто без
належного врахування платоспроможності платників намагання
максимально використати наявний їх податковий потенціал;
різний підхід з боку держави до категорій платників, який виявляється
в наданні одним з них численних невиправданих пільг у списанні та
реструктуризації їх заборгованості перед бюджетом і перекладанні
податкового тягаря на інших, що свідчить про дискримінаційний
характер оподаткування в Україні. Прикладом є постійне списання
податкового боргу компанії НАК «Нафтогаз» та її дочірнім
підприємствам. Такі дії держави унеможливлюють у добросовісних
платників будь-яке бажання платити податки і змушують їх постійно
відшуковувати схеми ухилення від оподаткування. Але, у більшості
випадків, не потрібно бачити у таких діях платників злочинних намірів,
скоріше за все це слід розглядати як безвихідне становище;
відсутністю еквівалентності у відносинах не лише між державою і
окремими платниками, а й між державою і всім загалом платників
внаслідок значних масштабів марнотратства і розкрадання державних
коштів, що зумовлюють значну розбіжність між загальною сумою
податкових платежів і сукупністю суспільних благ, які надаються
платникам [2].
Аналіз сучасної системи оподаткування в Україні, її становлення й
розвитку дає змогу зробити висновок про серйозні недоліки, що їй
притаманні. По-перше, це нестабільність податкової системи. Часті зміни в
законах щодо окремих податків негативно впливають на розвиток діяльності
суб‘єктів господарювання, не дають можливості підприємствам нормально
функціонувати,
впроваджувати
нові
технології
та
випускати
конкурентоспроможну продукцію. По-друге, система в цілому надто
громіздка, розрахунки окремих податків невиправдано ускладнено. На
сьогодні у сфері оподаткування діє близько 2500 нормативно-правових актів.
Безумовно, що працювати безконфліктно і комфортно платникам податків у
такому заплутаному правовому середовищі дуже непросто. По-третє,
наявність значної кількості колізій в податковому законодавстві. Без
вирішення цієї проблеми податкова реформа не зможе стати успішною,
навіть якщо інші її аспекти будуть вдалі.
428

Найголовнішим недоліком також є те, що існуюча податкова система
пригнічує підприємництво. Українським підприємствам, на відміну від
західних, доводиться пристосовуватися до змін у відносинах власності,
опановувати принципи корпоративного управління, адаптуватися до
конкуренції. За умов існування несприятливого податкового режиму це
малоймовірно, що і підтверджується вітчизняною практикою [5, c. 7].
Крім того, велика кількість податків та численних бюджетних і
позабюджетних фондів цільового призначення істотно ускладнює сплату
податків і зборів, контроль за їх сплатою та форми звітності. Така громіздка
система створює значні перешкоди безпосередньо для платників податків.
Податкова система України на сьогодні повною мірою не може
забезпечити реалізацію цілей та прав як державної політики, так і платників
податків. Цілий ряд недоліків, які були допущені при створенні системи
оподаткування, призвели до того, що податки не можуть повноцінно
виконувати свої основні функції, а саме фіскальну, соціальну та регулюючу.
Сфера матеріального виробництва практично пригнічена податками, що
приводить до скорочення оподатковуваних оборотів, а отже, до зменшення
бюджетних надходжень. У результаті діюча податкова система не
стимулювання виробництво, а спричиняє його скороченню, звідси дохідна
частина бюджету поповнюється недостатньо [4, c. 208].
Отже, проаналізувавши стан сучасної системи оподаткування України,
можна зробити висновок, що вона має серйозні недоліки.Тому для
спрощення роботи працівників контролюючих органів України, а також
платників податків необхідно зменшити кількість нормативно-правових
актів, якими вони повинні володіти та керуватися на практиці, або проводити
всебічну організаційну і просвітницьку роботу з платниками податків,
урегулювати і вдосконалювати інформаційні потоки між платниками
податків та органами контролю за їх сплатою, а також ураховувати
соціально-культурні й психологічні особливості громадян країни, усталені
традиції при прийнятті рішень у галузі оподаткування. Вітчизняними
вченими пропонується також запровадити систему керування ризиками при
організації й здійсненні податкових перевірок, що має різко скоротити
кількість податкових перевірок на підприємстві, а також зменшити кількість
контролюючих органів. Це допоможе зменшити адміністративні витрати й
підвищити ефективність податкової системи.
Для зменшення витрат бюджету, на наш погляд, потрібно ліквідувати всі
нерентабельні податки, частка яких у податкових зборах України дуже мала,
а для зростання надходжень у бюджет варто збільшити ставки акцизних
зборів на деякі види товарів, особливо на ті, які завдають шкоду здоров‘ю, і
поступово довести їх до європейського рівня. Крім того, система сплати
податків в Україні повинна мати обов‘язковий характер. Штрафи і санкції,
громадська думка у країні мають бути сформовані таким чином, щоб
несплата або несвоєчасна сплата податків були менш вигідні платникові, ніж
вчасне і чесне виконання зобов‘язань перед бюджетом [4, c. 214].
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ
Демографічна ситуація, що склалася сьогодні в Україні і щодо якої
спеціалісти роблять невтішні прогнози, змушує замислитись над тим, чи
справді держава спроможна забезпечити належний рівень життя своїм
майбутнім пенсіонерам. Адже зміна вікової структури населення,
економічна і політична нестабільність країни, «тінізація» заробітної плати та
популістські заходи влади призвели до того, що на 10 платників пенсійних
внесків
в Україні припадає 9
пенсіонерів. В результатізростає
дефіцитПенсійного фонду та створюються умови в яких солідарна система не
може впоратися із існуючими в країні фінансовими і демографічними
негативними факторами.
Нинішня ситуація спонукає до висновків, що особливої важливості
набувають процеси активізації третього рівня пенсійної системи – системи
добровільного недержавного пенсійного забезпечення.
Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»,
недержавний пенсійний фонд (НПФ) – це юридична особа, яка має статус
неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та
провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на
користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними
активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у
визначеному Законом порядку [4].
Для переважної більшості населення України вони є новими
фінансовими інституціями. Проте, в світі НПФ вже тривалий час на
противагу банківським депозитам та іноземній валюті є одними з найбільш
популярних засобів здійснення заощаджень, в тому числі на старість.
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В Україні НПФ є елементом третього рівня нової пенсійної системи, що
створюється. Такі інституції надають послуги з недержавного пенсійного
забезпечення, головною метою якого є забезпечення одержання людьми
додаткових до загальнообов‘язкового державного пенсійного страхування
пенсійних виплат.
Динаміка основних показників діяльності НПФ за період з 30 червня
2013 року по 30 червня 2014 року наведена в табл. 1.
Кількість укладених пенсійних контрактів станом на 30 червня 2014
року склала 56,6 тис. шт., що на 7,8% менше ніж на 30 червня минулого року.
Позитивним є поступове збільшення пенсійних виплат. У першому півріччі
2014 року вони склали 339,7 млн. грн., що на 23,8% більше, ніж рік тому.
Також це показує сумлінне виконання НПФ своїх зобов‘язань перед
учасниками, кількість яких стрімко зросла. Так, на 30 червня 2013 року вона
становила 588,5 тис. осіб, за рік зросла на 42,3% і на 30 червня 2014 року
складала 837,7 тис. осіб.
Таблиця 1
Основні показники діяльності НПФ України [3]
Станом на
Темпи приросту
Показник

30.06.

31.12.

30.06.

30.06.2014/

30.06.2014/

2013 р.

2013 р.

2014 р.

31.12.2013

30.06.2013

Кількість укладе-них
пенсійних
контрактів, тис. шт.

61,3

61,4

56,5

-8,0

-7,8

Загальна кіль-кість
учасників НПФ,тис.
осіб

588,5

840,6

837,7

-0,3

42,3

1831,8

2089,8

2381,3

13,9

30,0

Пенсійні
внески,
всього, млн грн

1442,7

1587,5

1722,8

8,5

19,4

Пенсійні
млн грн

274,3

300,2

339,7

13,2

23,8

Кількість учас-ників,
що
отри-мали/
отримують пенсійні
вип-лати, тис. осіб

68,9

69,0

71,0

2,9

3,0

Сума
інвестиційного доходу, млн
грн

807,4

953,3

1167,6

22,5

44,6

Прибуток
від
інвестування активів
НПФ, млн грн

685,9

818,0

1013,4

23,9

47,7

Загальна
вартість
активів НПФ,
млн грн

ви-плати,
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Позитивним є і стрімке зростання суми інвестиційного доходу з 953,3
млн. грн. у 2013 році до 1167,6 млн. грн у 2014 році. При цьому варто
пам‘ятати, що діяльність НПФ полягає в акумулюванні активів учасників
пенсійного фонду та збереженні їх обсягів та вартості, саме через
провадження інвестиційної діяльності. Адже дохід від інвестиційної
діяльності дає можливість компенсувати рівень інфляційних процесів, а
також збільшувати загальний обсяг активів кожного окремого учасника
НПФ.
В той же час якщо порівняти частку інвестицій НПФ України та
інвестиції НПФ з країн в яких розвинута недержавна пенсійна система, то
однозначно можна сказати, що частка інвестицій вітчизняних НПФ до ВВП
України є мізерною (протягом 2010-2014 років вона не перевищувала 0,12%)
[3]. При цьому, в Австралії, США, Швейцарії та Нідерландах інвестиції НПФ
перевищують ВВП країни, а у Канаді цей показник складає 84% від ВВП.
Отже, на відміну від України ресурси НПФ в цих країнах є значними та
розглядаються як важливий інвестиційний ресурс для розвитку та
стимулювання економіки [5].
В цілому можна відмітити, що знижується частка активів НПФ в боргові
цінні папери підприємств, що дозволяє оцінювати це як скорочення обсягів
фінансових ресурсів для розвитку української економіки. Помітно також те,
що хоч і законодавством України дозволяється інвестувати в облігації та акції
іноземних емітентів, цього поки що не робиться. Для національної економіки
це добре тим, що фінансові ресурси залишаються в середині країни та
вкладаються в українські підприємства.
Таким чином, реформування пенсійної системи є незаперечною
необхідністю для нашої держави. Однак недержавні пенсійні фонди як
учасники інвестиційного ринку відіграють незначну роль у забезпеченні
довгострокового розвитку національної економіки.
Проте, розуміння значущості цих інституційних інвесторів та наявність
позитивної динаміки у показниках їх діяльності створюють підґрунтя для
подальшого розвитку НПФ в Україні. Одним із напрямів активізації
інвестиційної діяльності НПФ на сучасному етапі є підвищення довіри
населення до недержавних пенсійних фондів через удосконалення їх роботи
шляхом уникнення конфліктів інтересів осіб, що здійснюють управління
активами НПФ, посилення контролю за діяльністю НПФ та забезпечення на
державному рівні захищенності заощаджень учасників НПФ.
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НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА
НАПРЯМКИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Недосконалість податкової системи тривалий час залишається одним із
ключових стримуючих чинників, що негативно впливають на
підприємницький клімат України та стримують надходження інвестицій. Це
підтверджується і вкрай низькими оцінками світових рейтингових агентств
сприятливості державної податкової політики в Україні, і негативною
думкою вітчизняного підприємництва, і слабкими показниками інвестиційної
активності.
Проблема формування ефективної системи оподаткування як одного із
основних елементів макроекономічної політики у ринковій економіці
досліджувалася такими вченими як Артеменко Ю.А., Бронюк О.В.,
Василевська Г.В., Воронова Л.К., Голишевська Л.В., Мельник П.В.,
Новосельська Л.І., Процьків А.Р. та інші. Проте ефективність податкової
системи України порівняно з іншими країнами світу, є невисокою, що
спричиняє необхідність подальших досліджень у цій сфері та впровадження
їх у практику.
Податкова система України почала формуватися лише після
проголошення незалежності у 1991 р. В основу формування податкової
системи був покладений міжнародний досвід, який, як потім з‘ясувалося, не
завжди відповідав вітчизняним економічним, політичним і культурним
реаліям. Тому і нині податкова система України знаходиться на стадії
формування, але при цьому зберігає провідну роль у бюджетній системі
України.
Податкова система України є досить молодою і тому існують деякі
недоліки в функціонуванні податкової системи і податкової політики, які
значною мірою впливають на економічну ситуацію у країні. Для того, щоб
покращити податкову систему і податкову політику уряд країни 1 січня
2011 року ввів в дію новий Податковий Кодекс України. Аналіз дії норм
Податкового кодексу України підтверджує ефективність його фіскальної
ролі, оскільки в розрізі окремих бюджетоутворюючих податків
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простежується стійка тенденція до збільшення їх обсягів у 2012 р. порівняно
з 2011 р. [3, с. 42].
Податковий Кодекс України недосконалий і потребує подальшого
розгляду і вдосконалення. Тому що, існують коло питань, які Податковий
Кодекс не дає змоги в повній мірі і однозначно вирішити. Податковий кодекс
повинен не тільки погодити базові принципи податкової та бюджетної
політики держави, але, найголовніше, він зобов'язаний забезпечити баланс
інтересів різних груп населення, стимулювати виробників товарів і послуг, і,
що не менш важливо, він має створювати передумови для реформування всієї
податкової системи країни для підвищення ефективності її функціонування й
максимально можливого наповнення дохідної частини державного бюджету
й бюджетів регіонів [2].
На думку міжнародних експертів, Україна посідає одне з найгірших
місць за простотою сплати податків, а саме 181-ше місце серед 183 країн
світу. Все це говорить про те, що податкова політика України має ряд
недоліків, а саме:
1. значна складність та суперечливість податкової політики;
2. структура податків не є оптимальною;
3. однією з особливостей системи оподаткування України є великий
перелік податкових пільг;
4. податки в Україні виконують переважно фіскальну функцію;
5. складна, неоднорідна та нестабільна нормативно-правова база
оподаткування, а також неузгодженість та суперечливість окремих
законодавчих норм;
6. витрати на адміністрування окремих податків є значними порівняно з
доходами бюджету, що формуються за рахунок їх справляння;
7. зростання податкового «тягаря» та заплутаність податкового
законодавства сприяє ухиленню від оподаткування та розширенню тіньового
сектора економіки;
8. непрозорість податкового регулювання;
9. діяльність Міністерства Фінансів, Державної фіскальної служби,
Держмитслужби щодо реалізації державної податкової політики є
недостатньо узгодженою і ефективною внаслідок недосконалого правового
регулювання їх взаємовідносин;
10. корумпованість і каральний зміст податкових відносин [1, с.120].
Дані недоліки призводять до значних проблем, які впливають на
економічну ситуацію в країні, а також на благополуччя населення. Тому
необхідно розробити основні напрямки реформування податкової політики
України.
Основними напрямками реформування податкової політики України є:
1. удосконалення законодавства у сфері оподаткування, а саме
корегування Податкового Кодексу України;
2. покращення системи адміністрування податків та зборів;
3. зміна ставок податків і зборів, а також приведення структури податків
до оптимальної;
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4. забезпечення рівномірного податкового навантаження серед всіх
платників податків;
5. збільшення податкової бази із значної кількості ефективних податків;
6. зменшення податкових витрат.
Реформування податкової політики країни дозволить покращити
відносини підприємств, громадян країни з державою і значною мірою вплине
на економічну і соціальну ситуацію у країні. Загалом механізм
оподаткування передусім має стати прозорим, порядок нарахування –
простим і зрозумілим для всіх платників податку, що й повинен довести
ухвалений Податковий кодекс України.
Таким чином, сучасними проблемами здійснення податкової політики в
Україні залишаються складність та суперечливість податкового законодавства,
внесення численних змін до податкових законів, надмірне податкове
навантаження на платників податків, зниження ділової активності суб‘єктів
господарювання, численні конфлікти між контролюючими органами у сфері
оподаткування та платниками податків, значні масштаби тінізації економіки
тощо. Намір України інтегруватися в європейський економічний та
політичний простір зумовлює необхідність не тільки адаптації вітчизняного
законодавства до вимог ЄС, але й його гармонізації та уніфікації. Зважаючи на
позитивний досвід країн-членів ЄС, основними напрямами трансформації
податкової політики України є: впровадження норм ЄС у сфері оподаткування
в національну правову систему та податкову практику; удосконалення
принципів податкової політики, а також модифікація структури національної
структури за видами податків відповідно до європейських стандартів;
забезпечення системного й ефективного функціонування режиму
внутрішнього оподаткування та процесу адміністрування податків.
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Місцевий бюджет являє собою форму утворення та використання
грошових ресурсів, призначених для забезпечення завдань та функцій,
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віднесених до предметів ведення місцевого самоврядування. Місцевий
бюджет є фінансово-економічною категорією, інструментом вирішення
проблем місцевого рівня. Саме завдяки достатньому фінансуванню державою
місцевих бюджетів залежить рівень соціально-економічного розвитку
населення.
Одним із актуальних питань є аналіз проблем місцевих бюджетів, яке
досліджується багатьма українськими та іноземними вченими. Серед них:
А. Вагнер, О. В. Гончаренко, Р. Фон Кауфман , В. А. Лебедєв, А. М. Мороз,
В. П. Москаленко, Г. О. П'ятаченко, М. І. Савлук, І. Л. Сазоринець,
І. В. Сало, С. В. Слухай, В. М. Суторміна.
Максимізація дохідної частини місцевих бюджетів є головною
проблемою бюджетної сфери. Більшість місцевих бюджетів перебувають під
загрозою браку власних фінансових ресурсів, що породжує проблему
недофінансування видаткової частини й веде до посилення залежності від
центральної влади, гальмує темпи економічного і соціального розвитку
місцевого самоврядування. За відсутності в достатньому обсязі власних
доходів видатки місцевих бюджетів забезпечуються за рахунок надання
трансфертів із Державного бюджету. Тому в Україні гостро розглядається
проблема бюджетної децентралізації й можливого нарощення дохідної бази
місцевих бюджетів.
Система місцевих бюджетів існує у всіх країнах світу. Проте її розвиток
і функції зумовлені рядом національних, політичних, економічних та інших
факторів. Найбільший вплив мають економічні та політичні фактори. У
промислово-розвинених країнах їм належить значна роль в економічному і
соціальному розвитку. Так, у США, Японії, Німеччині з місцевих бюджетів
фінансується приблизно 40 % всіх бюджетних витрат цих держав. Більшу
частину видатків направляють на утримання закладів освіти, охорони
здоров‘я і соціального забезпечення, органів правопорядку, будівництво
місцевих шляхів тощо [2, с. 33-34].
В Україні функціонуюча бюджетна система має ряд недоліків, які
перешкоджають її подальшому розвитку. Практика мобілізації місцевих
фінансових ресурсів доводить, що доходи місцевих бюджетів в основному
формуються за рахунок трансфертних платежів, оскільки в Україні понад
90% усіх бюджетів є дотаційними й лише 8% − це бюджети, які є донорами в
умовах чинної системи бюджетного регулювання. Внаслідок недостатності
власної ресурсної бази, на місцях не вирішуються життєві проблеми людей,
спостерігається занепад засобів комунікації на місцевому рівні, обмеження
фінансування соціально-культурної сфери, освіти, охорони здоров'я,
житлово-комунального господарства, економічних програм і т.д.
Місцеві бюджети є вагомою складовою бюджетної системи країни, тому
зміна умов їх формування і виконання може суттєво позначитися на
збалансованості бюджетної системи, фінансовій безпеці країни в цілому.
Наявність значної кількості проектів законодавчих актів, які передбачають
зміну політичного, адміністративного та бюджетного устрою, посилює
ймовірність виникнення ризиків у бюджетній сфері.
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Реформування місцевих бюджетів, зокрема зміцнення фінансової основи
місцевого самоврядування і розмежування видаткових повноважень органів
місцевого самоврядування, повинне відбуватися поетапно з урахуванням
суспільно-політичних та економічних умов із збереженням збалансованості
бюджетної системи в цілому і у взаємозв‘язку з проведенням реформ в
галузях бюджетної сфери та інших сферах діяльності.
Одним із шляхів реформування місцевих бюджетів є вдосконалення
бюджетного законодавства до проведення територіальної та адміністративної
реформ. Тому необхідною умовою для реалізації концепції є незмінність
законодавства [1, с.154-156].
Необхідність проведення реформ у сфері місцевих бюджетів та
міжбюджетних відносин в Україні, обумовлена насамперед нерівномірністю
темпів соціально-економічного розвитку регіонів; значним переліком
задекларованих державою соціальних зобов‘язань; недостатністю ресурсної
бази місцевих бюджетів; значною залежністю місцевих бюджетів від
Державного бюджету. Крім того, виникає потреба в удосконаленні системи
прогнозування доходів та видатків місцевих бюджетів на наступний
бюджетний період і розробленні прогнозу середньострокових показників
місцевих бюджетів.
В Україні для того, щоб реформування було ефективним необхідно, щоб
нові реформи були логічним продовженням попередніх трансформацій і
спрямовувалися на такі стратегічні цілі: збільшення обсягу надходжень від
власних джерел місцевих бюджетів; зменшення фінансової залежності
місцевих бюджетів від Державного бюджету; зростання обсягів залучення
ресурсів, у т.ч. інвестиційних; підвищення ефективності видатків місцевих
бюджетів [3].
Більш того, з метою ефективнішого функціонування місцевих бюджетів,
підвищення зацікавленості органів місцевої влади у збільшенні їх дохідної
бази слід здійснити такі заходи: запровадити органами місцевого
самоврядування туристичний збір на усіх наявних об‘єктах оподаткування;
повною мірою використовувати усі потенційні фіскальні ресурси, які
можливо отримати від збору за місця для паркування транспортних засобів
шляхом проведення контролю за наявністю договорів оренди на землю під
паркування, меж і розміток паркування та об'єктів торгівлі; передати плату за
землю до категорії місцевих податків та зборів з метою оптимального
визначення бази оподаткування та збільшення надходжень; запровадити
практику програмно-цільового бюджетування (ПЦМ) серед регіонів й
поступового переходу до середньострокового бюджетного планування.
Враховуючи вищесказане можна зробити висновок, що функціонування
місцевих бюджетів в Україні пов‘язане з рядом проблем, але найбільшою з
них є недостатнє функціонування з боку держави. Саме з цією проблемою
пов‘язані всі наступні негативні прояви у соціально-економічному розвитку,
спостерігається зниження рівня життя населення, застій у розвитку як
економічному так і соціальному. Для того, щоб уникнути перелічених
негативних наслідків слід сприяти здійсненню управління міськими
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фінансами не тільки з боку планування, а й проводити регулярний контроль
надходжень до бюджету, раціональний розподіл і використання бюджетних
коштів, активний пошук різних форм залучення приватного капіталу для
розвитку регіонів і територіальних громад, урізноманітнення форм
ефективного використання об'єктів комунальної власності, що сприятиме
розвитку фінансової бази самоврядних територіальних громад в Україні.
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Бюджетний дефіцит є постійним явищем для переважної більшості країн
сучасного світу. Проте, для України він має хронічний характер, так як за
всю історію розвитку нашої країни профіцитного бюджету ще не
спостерігалося. Підсилює його вплив на розвиток економіки України ще й
той фактор, що сьогодні вона знаходиться у фазі стагнації. Тому актуальність
даної теми є очевидною.
Загалом, бюджетний дефіцит – це такий стан державного бюджету
країни, за якого його видаткова частина перевищує дохідну частину. За
даними Міністерства Фінансів України дефіцит державного бюджету
України у 2014 році склав 78,1 млрд. грн. або 5 % від ВВП[2], що, згідно з
Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», перевищує
законодавчо встановлений рівень майже на 10 млрд. грн. В тому ж таки
законі, тільки на 2015 рік, граничний дефіцит бюджету закладено рівні
75,8 млрд. грн. або 4,1 % ВВП.[3]
Серед причин виникнення такого явища, як бюджетний дефіцит
виділяють наступні:
кризові явища в економіці (спад виробництва, інфляція, зниження
ефективності господарювання);
зростання внутрішнього і зовнішнього боргу країни;
не контрольованість фінансової ситуації;
значне зростання соціальних видатків порівняно із ростом ВВП;
неефективна структура народного господарства;
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непослідовна фінансова політика держави;
мілітаризація економіки;
надзвичайні ситуації (війни, стихійні лиха та інші потрясіння).
За останні два роки в Україні спостерігалися чи не всі з перелічених
подій та явищ, які мають негативний вплив на збалансованість Державного
бюджету, зокрема в 2014 році інфляція становила 24 %, падіння ВВП – 8 %,
державний борг зріс з 42,9 % ВВП у 2013році до 61% ВВПу 2014 році [2].
Основними методами фінансування державного боргу є:
грошово-кредитна емісія (монетизація);
боргове фінансування;
за рахунок податкової політики.
Монетизація передбачає випуск в обіг додаткової маси грошей для
фінансування бюджетного дефіциту. Даний метод є найбільш простим і
зовсім не ефективним, з точки зору економічного зростання, так як погіршує
фінансове становище в країні, посилює інфляцію та спричинює тяжкі
наслідки у соціальних і економічних відносинах.
Боргове фінансування здійснюється шляхом зовнішнього або
внутрішнього кредитування держави. Зовнішнє кредитування передбачає
надання позичок державі міжнародними фінансовими інституціями чи
іншими країнами, внутрішнє кредитування проводиться за рахунок позичок у
населення шляхом випуску ОВДП. Даний метод призводить до зростання
державного боргу країни, вилучення частини інвестицій з виробничого
процесу, зменшення чистого експорту та ін.
Найефективнішим, але довготривалим, методом фінансування
бюджетного дефіциту є метод фінансування за рахунок податкової політики.
Він передбачає проведення податкової реформи, перегляд податкового
законодавства та видів і статей оподаткування. Даний метод може позитивно
відобразитись на розвитку економіки країни в довгостроковому періоді, так
як зважене та системне реформування податкової сфери призведе до
детінізації економіки, пожвавлення суб‘єктів господарювання, збільшить
інвестиційну привабливість країни та стимулюватиме населення до
підприємництва [1].
Поряд із прямими методами скорочення бюджетного дефіциту також
існують й дії держави, які опосередковано можуть впливати на зниження
рівня дефіциту бюджету. З-поміж напрямків скорочення бюджетного
дефіциту можна виділити наступні:
удосконалення нормативно-правового забезпечення бюджетного
процесу;
пошук реальних резервів збільшення доходів бюджету;
щорічне коригування бюджетних нормативів та статей видатків;
удосконалення податкового законодавства;
постійний розвиток ринку державних цінних паперів;
скорочення системи податкових пільг;
удосконалення системи податкового контролю;
детінізація економіки;
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запровадження жорсткого режиму економії бюджетних коштів;
ліквідація необґрунтованих економічних і соціальних пільг;
поширення відповідальності керівників всіх ланок управління за
нецільове використання бюджетних коштів;
скорочення витрат на утримання державного апарату.
Основними із соціально-економічних наслідків бюджетного дефіциту
можна назвати наступні:
скорочення обсягів державних і місцевих бюджетів;
наростання зовнішнього та внутрішнього державного боргу;
скорочення обсягу реалізованих соціально-економічних програм
розвитку країни;
скорочення виплат на соціальне страхування населення;
зростання інфляційних процесів;
скорочення пільг та підвищення податків.
Таким чином, проблеми збалансованості Державного бюджету, зокрема
бюджетний дефіцит, знаходять своє відображення на макрофінансовому на
макроекономічному становищі країни, а також призводять до потрясінь у
суспільному житті держави.
Слід зазначити, що держава повинна систематично проводити оцінку
рівня тих чи інших процесів та явищ, які мають вплив на формування та
використання головного кошторису країни. На основі результатів оцінки
проводити реформування бюджетної та податкової систем, змінювати
напрямки бюджетно-податкової політики, тобто скорочувати наявність
такого негативного явища як дефіцит бюджету, за для забезпечення
стабільного розвитку економіки країни в цілому. Адже чим більшими будуть
доходи до Державного бюджету, тим більше держава зможе справляти
видатків і, відповідно, більшими стануть обсяги реалізації програм з
соціально-економічного розвитку країни.
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У процесі управління оборотним капіталом підприємства важливе
значення мають питання управління дебіторською заборгованістю.
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Ефективність діяльності підприємства безпосередньо залежить від
послідовності і правильності рішень, які приймаються менеджерами усіх
рівнів, адже кожне прийняте управлінське рішення спричиняє рух
фінансових потоків, що впливають на фінансовий результат діяльності
підприємства.
Забезпечення
оптимального
обсягу
дебіторської
заборгованості та її частки у структурі оборотних активів підприємства є
актуальною проблемою для усіх підприємств, незалежно від форм власності,
від їх величини тощо.
Адже через управління дебіторською заборгованістю можна впливати на
обсяг прибутку підприємства, його ліквідність і платоспроможність, а
відповідно і на ризики, що з ними пов‘язані [1, с. 136].
Питання дебіторської заборгованості впливає на економічну діяльність
підприємств особливим чином: дебіторська заборгованість, яка протягом
тривалого часу не повертається, перш за все погіршує фінансовий стан
підприємства,
тобто
відбувається
погіршення
платоспроможності
підприємства, внаслідок недоотримання грошових коштів. Крім того,
відбувається сповільнення оборотності грошових коштів. Унаслідок дії цих
факторів збільшується кредиторська заборгованість підприємства перед
своїми постачальниками. Зниження рівня платоспроможності підприємства
становить загрозу погіршення результатів діяльності та гальмування його
розвитку [2, с. 164].
Питаннями ефективного управління дебіторською заборгованістю
займаються вітчизняні науковці: В. Савчук, І. Бланк, М. Коробов,
В. Пономаренко, А. Поддєрьогін, І. Яремко, Л. Коваленко та інші. Приділяли
увагу й іноземні вчені: Д. Ван Хорн, Д. Ваховіч, Д. Шима і Д. Сігел,
Ж. Рішар, Е. Хелферт та інші. Незважаючи на значну кількість праць,
присвячених проблемі управління дебіторською заборгованістю, усе ж
відчутною є потреба методологічного забезпечення впровадження
теоретичних розробок у практичну діяльність[1].
Управління дебіторською заборгованістю – це одна з найбільш
актуальних проблем багатьох українських підприємств, оскільки у
підприємницькій діяльності некерована дебіторська заборгованість, як
правило, є однією з причин кризового стану.
Вчені визначають такі основні завдання управління дебіторською
заборгованістю:
1. сприяння зростанню обсягу продажу шляхом надання комерційного
кредиту й тим самим зростання прибутку;
2. підвищення конкурентоздатності за допомогою відстрочки
платежів;
3. визначення рівня ризику неплатоспроможності покупця;
4. розрахунок планового розміру резерву сумнівних боргів;
5. надання рекомендацій по роботі з фактично або потенційно
неплатоспроможними покупцями [3].
Ефективне управління дебіторською заборгованістю повинно
ґрунтуватися на розробленій кредитній політиці підприємства.
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Кредитну політику слід розглядати як стандартний набір процедур для
того, щоб прийняти рішення, які з клієнтів повинні отримати кредит і на яких
умовах, забезпечити дотримання умов кредиту та визначення умов надання
знижки.
Кредитна політика підприємства передбачає вирішення таких питань:
– термін і обсяг надання кредиту;
– розмір знижки.
Зрозуміло, якщо підприємство вимагає швидкої оплати за відвантажену
продукцію, то зменшуються витрати на обслуговування дебіторської
заборгованості, зменшується ризик виникнення безнадійної дебіторської
заборгованості, збільшується дохідність і прибутковість підприємства. Але
реалізація підприємством такої агресивної політики щодо дебіторів у
майбутньому призведе до зменшення покупців і, відповідно, дохідності і
прибутковості.
І навпаки, надання економічно необґрунтованих знижок, чітко
невизначені терміни кредитування у короткотерміновому періоді приведуть
до збільшення обсягів продажів і доходу. Проте, у довготерміновому періоді
така кредитна політика зумовить зростання безнадійної дебіторської
заборгованості, збільшення витрат на повернення коштів, зменшення
дохідності і прибутковості [1, с. 137-138].
Важливим є формування принципів кредитної політики по відношенню
до покупців. Тип кредитної політики характеризує принципові підходи до її
здійснення з позиції співвідношення рівнів прибутковості і ризику кредитної
діяльності підприємства. Розрізняють три типи кредитної політики
підприємства по відношенню до покупців продукції: консервативний,
помірний і агресивний.
У процесі вибору типу кредитної політики повинні враховуватися
наступні основні фактори: зовнішні фактори (кон'юнктура ринку; сформовані
в галузі й регіоні умови кредитування покупців; розмір банківських
процентних ставок; рівень і динаміка інфляції; криза неплатежів; нормативне
регулювання розрахункових, кредитних операцій, вексельного обігу,
факторингових операцій; недосконалість процедур банкрутства) та внутрішні
фактори (стратегічні й тактичні цілі підприємства; можливості виробництва
окремих видів продукції з урахуванням сезонності попиту й виробництва;
фінансове становище підприємства і його фінансові можливості;
передбачуваний ступінь можливого ризику й очікувані втрати від політики
реалізації продукції; платоспроможність покупців, партнерські відносини
між ними, рівень ризиків; споживчий попит, обсяг закупівель;
налагодженість практики застосування санкцій за прострочення оплати)
[2, с. 166].
Слід також розробляти заходи, які прискорять погашення дебіторської
заборгованості. Перш за все, це надання знижки за ранні платежі на рівні,
який би забезпечив суму вигоди від прискорення оборотності дебіторської
заборгованості більшу, ніж сума упущеної вигоди через надання такої
знижки.
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Основними заходами зниження ризиків непогашення дебіторської
заборгованості є:
установлення стандартів кредитування покупців;
аналіз платоспроможності покупців (у т. ч. через вивчення кредитної
історії);
відстеження строків погашення дебіторської заборгованості;
дотримання власної політики у стягненні дебіторської заборгованості
[3, с.232].
Сьогодні, в період фінансової кризи, проблема ефективного управління
дебіторською заборгованістю потребує глибокого і комплексного підходу,
який передбачає всебічний аналіз всіх показників. У процесі управління
дебіторською
заборгованістю
менеджмент
підприємства
повинен
реалізовувати кредитну політику так, щоби, максимізувавши прибуток і
рентабельність капіталу.
Уміле керування й управління дебіторською заборгованістю дасть змогу
раціонально використовувати наявні фінансові ресурси та зміцнити
економічну безпеку підприємства.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ НАПРЯМИ ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Реалізація державної регіональної політики в Україні спрямованої на
забезпечення
сталого
розвитку
регіонів,
зміцнення
їх
конкурентоспроможності, підвищення стандартів життя та добробуту
населення вимагає застосування дієвих інструментів впливу на соціальноекономічний розвиток і пожвавлення інвестиційних процесів. Провідна роль
у забезпеченні темпів і пропорцій розвитку регіонів належить місцевим
бюджетам. У зв‘язку з цим, питання підвищення ефективності у сфері
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управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів є надзвичайно
важливими та вимагають подальшого вдосконалення. Досвід розвинених
країн підтверджує доцільність поширення практики використання ресурсів
бюджету розвитку, який є дієвим механізмом впливу місцевих органів влади
на розвиток територій на основі пріоритетності інноваційно-інвестиційного
типу економічного зростання. У цьому контексті питання дослідження
формування бюджету розвитку місцевих бюджетів в Україні є актуальним.
Проблеми пошуку шляхів зміцнення фінансової бази місцевих органів
влади та реалізації ідеї бюджету розвитку розглядають багато вітчизняних
учених, зокрема, С.Буковинський, М.Гончаренко, І.Запатріна, О.Кириленко,
В.Кравченко, О.Крайник, І.Луніна, І.Лютий, Б.Малиняк, Д.Череваньов,
І.Чугунов та ін. Однак практичних напрацювань усе ще недостатньо для
повного втілення ідеї бюджету розвитку місцевих бюджетів у життя.
Метою дослідження є визначення сутності місцевих бюджетів розвитку,
розгляд основних засад їх функціонування та розробка пропозицій щодо
альтернативних напрямів зростання їх доходів.
Бюджет розвитку місцевих бюджетів – усталене у вітчизняній практиці
поняття, за допомогою якого узагальнено інструментарій економічного
розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Формування
такого терміну пов‘язане з наявністю усталеного понятійного апарату у сфері
економічного розвитку, а також визначенням дефініції «бюджет розвитку» у
вітчизняному законодавстві.
Так, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
передбачено, що бюджет розвитку – доходи і видатки місцевого бюджету, які
утворюються і використовуються для реалізації програм соціальноекономічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази [1].
У розвинених країнах світу у бюджетному процесі на місцевому рівні
також використовується «концепція двох бюджетів», яка передбачає
формування поточного та інвестиційного бюджетів. До причин формування
двох видів бюджетів належать [2, с.188-189]:
1. Капіталовкладення часто фінансують з разових, цільових джерел.
Відокремлення статей на придбання капітального обладнання сприяє тому,
що доходи з цільовим призначенням на капітальне обладнання справді
витрачають на ці потреби.
2. Відмінність у процесах ухвалення рішень щодо функціонування
бюджету розвитку і поточного бюджету. Підготовка бюджету розвитку
включає підготовку переліку проектів, потім їх ранжування: всі проекти, або
майже всі, порівнюють один з одним. У міру фінансування і виконання
проектів, до переліку додають нові програми, і процес повторюється. За
винятком складання бюджету за пріоритетами, програми не порівнюють
один з одним і не ранжують; програми, як правило, тривають щороку, тож
немає великої потреби готувати перелік програм і визначати їх
пріоритетність.
3. Часові рамки бюджету розвитку відмінні від графіку поточного
бюджету. У поточному бюджеті все відбувається протягом одного
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бюджетного року: інвестиційні проекти, навпаки, можна планувати і
здійснювати роками.
Реалізація стратегічного курсу на забезпечення сталого збалансованого
регіонального розвитку відповідним чином позиціонує місцеві бюджети
розвитку усіх рівнів як потенційних активних суб‘єктів інвестиційного
ринку, діяльність яких має визначатися рівнем їх інвестиційної компетенції.
Можливості такого позиціювання суттєво обмежені ресурсною базою
бюджетів розвитку місцевих, передусім самоврядних бюджетів, зумовленою
недосконалою системою податкових джерел її формування, системою
міжбюджетних трансфертів, передусім інвестиційного характеру, та
системою муніципальних запозичень, що зумовлює необхідність розробки
ефективних механізмів фінансового забезпечення інвестиційного потенціалу
місцевих бюджетів, спроможних забезпечувати вирішення завдань
інвестиційного характеру в межах фінансової автономії місцевої влади та
місцевого самоврядування [3, с.25].
Одним із альтернативних напрямів зростання доходів бюджету розвитку
місцевих бюджетів пов‘язаний з удосконаленням системи надання субвенцій
з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів. Для більшості
регіонів України цільові трансферти є головним джерелом фінансової
підтримки регіонального розвитку за рахунок бюджетних коштів.
На нашу думку, можна запропонувати декілька варіантів удосконалення
системи надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів як вагомого
джерела поповнення доходів бюджетів розвитку місцевих бюджетів.
1. Перший варіант пов‘язаний з удосконаленням системи надання
зазначених субвенцій. Цей напрям потребує ухвалення відповідного закону,
який би визначив основні засади виділення субвенцій на основі встановлення
прямих відносин державного бюджету з бюджетами областей, районів, міст
державного та обласного значення.
2. Як один із варіантів удосконалення системи надання субвенцій на
виконання інвестиційних проектів може розглядатися компенсація в бюджеті
розвитку інвестиційної субвенції певним нормативом відрахувань від
загальнодержавних податків. Так, наприклад, місцеві бюджети зарубіжних
країн мають право добровільно відмовитися від отримання інвестиційних
субвенцій і компенсувати ці кошти за рахунок нормативного відрахування до
місцевого бюджету від загальнодержавних податків, що збираються на
певній території.
Головною перевагою цього способу вдосконалення системи надання
субвенцій є те, що за регіоном, який обрав таку систему, на цілий рік
закріплюється норматив надходжень від встановленого переліку
загальнодержавних податків. У разі перевиконання плану податкових
надходжень регіон може отримати додаткові кошти в бюджет розвитку. При
цьому зростає рівень бюджетної децентралізації, зменшується залежність
місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів та знижується рівень
перерозподілу бюджетних коштів через державний бюджет [4, с.176].
445

3. Найрадикальнішим варіантом є перетворення інвестиційних субвенцій
на так звані дотації економічного розвитку. Такий підхід дає змогу змінити
структуру системи міжбюджетних трансфертів: частка нецільових
трансфертів зросте за рахунок введення дотацій економічного розвитку, а
частка цільових трансфертів зменшиться за рахунок відмови від субвенцій на
виконання інвестиційних проектів. Введення дотацій економічного розвитку
потребує розробки формульного підходу до їх розподілу, оскільки це
здійснюється для дотацій вирівнювання. Формульний підхід сприятиме
об‘єктивності і неупередженості у розподілі дотацій економічного розвитку,
а заміна інвестиційних субвенцій такими дотаціями підвищить рівень
фінансової самостійності місцевих бюджетів і забезпечить бюджети розвитку
місцевих бюджетів сталими джерелами надходжень.
Таким чином, важливий напрям зростання доходів бюджету розвитку
місцевих бюджетів в Україні пов‘язаний з оптимізацією механізму виділення
субвенцій з державного бюджету для інвестиційних проектів та їх
поступовою заміною на дотації економічного розвитку. При цьому
передбачається введення формульного підходу до розподілу дотацій
економічного розвитку, враховуючи необхідність виконання головних
завдань державної політики регіонального розвитку щодо необхідності
згладжування міжрегіональних диспропорцій.
Список використаних джерел:
1. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 р.
ғ280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.
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Науковий керівник: Британська Н.Н., ст. викл.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Євроінтеграційні процеси, що відбуваються в нашій державі,
вимагаютьвід підприємств нового рівня конкурентоспроможності. Досягти
цей рівеньможливо лише за рахунок раціонального і економічнообґрунтованого підходудо планування своєї діяльності, визначенням
фінансової і виробничої політики,аналізу оцінки отриманих результатів та
пошуку способів їх поліпшення.
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У зарубіжній і вітчизняній економічній літературі питання оцінки й
управління прибутком підприємства постійно знаходиться в центрі
увагинауковців і практиків. Питання управління формуванням і розподілом
прибуткупідприємства та удосконалення механізму управління ним в різних
аспектахдосліджували наступні науковці: М.Д. Білик, І.О. Бланк, І.С. Благун,
О.А. Зінченко, В.М. Мішин,А.М. Поддерьогін, О.В. Хістєва та ін.
Головною метою нашого дослідження є визначення сучасного
станууправління фінансовими результатами підприємств.
Процес управління прибутком розглядають як систему принципів і
методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов‘язаних із
забезпеченням такого стану фінансових ресурсів, їх формуванням і
розподілом,яка дозволила б підприємству розвиватися на основі зростання
прибутку
ікапіталу
при
збереженні
платоспроможності
і
кредитоспроможності, а такожзабезпечення і підтримки фінансової рівноваги
підприємства [1, с. 140].
Розглянемо фінансові результати діяльності підприємств України
протягом 2012-2014 рр. (табл. 1).
Таблиця 1
Фінансові результати діяльності підприємств України
ғ
з/п
1
2
3

Результати
Прибуток до оподаткування,
млн. грн.
Чистий (збиток) прибуток, млн. грн.
Рентабельність від операційної
діяльності, %

2012

2013

2014

41612,8

28766,7

7639,0

15897,5
5,2

2938,8
3,9

(-5781,1)
3,3

Джерело: складено за даними [2]
Отже, як бачимо з табл. 1, фінансові результати протягом
досліджуваногоперіоду зменшуються і погіршуються, що є негативним
вдіяльностіпідприємств. Прибуток до оподаткування підприємств за 2014 р.
становив 7638,0 млн.грн., що менше на 33973,8 млн.грн. за період 2012 р.. В
2014 р. підприємства отримали збиток на суму 5781,1 млн. грн., що майже в 4
раз менше за період 2012 р. Рентабельність від операційної діяльності
зменшилась з 5,2% в 2012 р. до 3,3% в 2014 р.
Ключовим елементом організації і реалізації моделі управління
прибутком суб‘єкта господарювання є визначення стратегії управління.
Уцілому стратегія є узагальнюючою сукупністю окремих, взаємозв‘язаних
дій,реалізація яких є необхідною для досягнення встановлених
довгостроковихцілей шляхом координації і розподілу ресурсів. Відповідно,
стратегія дозволяєвизначити особливості і ключові параметри формування і
реалізації моделіуправління прибутком на конкретному підприємстві
виходячи із специфікийого фінансово-господарської діяльності. Механізм
розподілу прибутку має бути побудований так, щоб цілком сприяти
підвищенню ефективності виробництва, стимулювати розвиток новихформ
господарювання. Багато вчених вважають головним напрямом, щозабезпечує
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успіх та досягнення цілей управління підприємством в умовахринкової
економіки управління якості прибутку. Процес її управлінняздійснюється
шляхом реалізації функцій: планування, прогнозування, аналізу,організації,
мотивації і контролю. «Управління якістю – це цілеспрямованийпроцес
скоординованого
впливу
на
об‘єкти
управління
для
встановлення,забезпечення і підтримки необхідного його рівня якості, що
забезпечує вимогиспоживачів та суспільства в цілому» [3, с. 14].
Отже, дослідження сучасного стану управління фінансовими результати
діяльності підприємств України показало на негативну тенденцію
зменшенняпоказників прибутку до оподаткування, чистого прибутку (збитку)
та рентабельності від операційної діяльності. Для ефективного управління
фінансовими результатами підприємств потрібно створити дієвий
механізмуправління якістю прибутку, що сприятиме розробці та
реалізаціївисокоефективної конкурентоспроможної стратегії розвитку
підприємства.
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БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У сучасних умовах господарювання підприємство як система відкритого
типу функціонує у складному економічному середовищі, яке характеризується
постійною динамікою та нестабільністю. Дане середовище змушує
управлінський персонал швидко адаптуватися до нових умов, вимагає знання
принципів розвитку та впровадження нових методів існування у ринковій
економіці, врахування чинників нестійкості та невизначеності економічного
середовища.
У зв‘язку з цим найбільш дискусійними залишаються питання, пов‘язані
з визначенням сутності та значення економічної безпеки. Безпека може не
лише здійснюватися в контексті розвитку бізнесу, але й позитивно впливати
на значну кількість бізнес-показників розвитку підприємства.
Досліджували фінансову безпеку вітчизняні та зарубіжні науковці, такі
як: В.М. Геєць, В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько, О.І. Барановський, В.П. Мартинюк,
О.М. Марченко, М.М. Єрмошенко та ін.
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В економічній літературі для характеристики рівня забезпечення
фінансової безпеки вживаються різні категорії, в першу чергу – це загрози.
Загрози фінансової безпеки України – це сукупність реальних чи потенційно
можливих явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалізації
національних інтересів в фінансовій сфері. Загрози ускладнюють
саморегуляцію економіки та реалізацію фінансових інтересів, спричиняють
вихід фінансових індикаторів за межі їх порогових значень. Завданнями
держави є виявлення загроз, вимірювання рівня їх небезпеки, реалізація
адекватних заходів щодо запобігання та усунення загроз, а також негативних
наслідків їхнього впливу [3, c. 181].
На основі опрацьованих нами літературних джерел виявлено, що
фінансова безпека є однією з найважливіших характеристик економічної
системи, яка визначає її здатність функціонувати в режимі розширеного
відтворення,
забезпечувати
фінансовими
ресурсами
національне
господарство і стимулювати економічний розвиток. Фінансова безпека
проявляється, як захищеність фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових
відносин; певний рівень незалежності, стабільності і стійкості фінансової
системи країни в умовах впливу на неї зовнішніх і внутрішніх
дестабілізуючих факторів, що складають загрозу фінансовій безпеці;
здатність
фінансової
системи
держави
забезпечити
ефективне
функціонування національної економічної системи та стале економічне
зростання.
Головна мета системи фінансової безпеки підприємства полягає в
гарантуванні йому максимально ефективного, а також стабільного
функціонування в теперішній час та високий рівень розвитку в майбутньому.
З наведеного визначення випливає, що рівень фінансової безпеки
залежить від загроз, які можуть виникати в процесі діяльності підприємства.
Серед них зазначимо:
– неналежну кваліфікацію та протиправні дії персоналу підприємства;
– недосконалу організацію фінансової діяльності підприємства;
– недосконалу організацію служби безпеки підприємства;
– динамічні зміни в законодавстві, що впливають на ведення
господарської діяльності;
– вибір контрагентів та ведення договірної політики з ними;
– політику щодо збереження комерційної таємниці [1, c. 123].
Фінансову безпеку будь-якої держави визначають такі фактори, як
рівень фінансової незалежності (при цьому велике значення має розмір
зовнішньої фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових інституцій,
економічних угруповань, урядів окремих країн, обсяг іноземних інвестицій у
національну економіку); характер фінансово-кредитної політики (як
внутрішньої, так і зовнішньої), яку проводить держава; рівень законодавчого
забезпечення функціонування фінансової сфери, рівень розвитку бізнессередовища.
До пріоритетних напрямів зміцнення фінансової безпеки України слід
відносити: реформування бюджетної системи; удосконалення монетарної та
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валютної політики; регулювання фондового ринку; регулювання
корпоративних відносин; регулювання страхового ринку [2].
Отже, забезпечення належного рівня фінансової безпеки є гарантією
незалежності держави, умовою стабільності та ефективної життєдіяльності
суспільства, досягненням успіху у зовнішньоекономічній діяльності. Тому
лише створення потужної системи фінансової безпеки на усіх рівнях
управління надасть можливість уникнути негативних наслідків, забезпечити
конкурентоспроможність галузей, захистити вітчизняну фінансову сферу,
ефективно взаємодіяти з міжнародними фінансовими та економічними
структурами, захищати національні інтереси країни.
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Державному боргу в сучасних умовах, приділяється значна увага.
Насамперед це пов‘язано із нестабільною ситуацією в України, агресивною
політикою Російської Федерації та зміною міжнародних зв‘язків та
економічних відносин, що потребує залученню великих коштів і нестачею їх
у державному бюджеті. Існування державного боргу негативно впливає на
економічне зростання країни.
Питаннями державного боргу займались і займаються провідні
економісти, вчені та практики всього світу. Серед них: Д.Рікардо, Р.Барро,
Дж.Кейнс, Д.Бьюкенен, Р.Девіс, А.Лернер, М.Карлберг, Ф.Модільяні,
Ф.Фрідман, Р.Масгрейв, Ш.Планкарт та інші.
Державний борг – загальна сума боргових зобов'язань держави з
повернення отриманих та непогашених кредитів (позик)станом на звітну
дату, що виникають внаслідок державного запозичення. Розрізняють
державний внутрішній та зовнішнійборг. Внутрішній – є строковіборгові
зобов'язанняуряду Україниу грошовій формі. Зовнішній – це боргові
зобов'язання держави переднерезидентамищодо повернення позичених
коштів (основна сума боргу) та відсотків за ними[1, c. 23].
Загальний державний борг України з 1992 року поступово зростав
(Табл. 1).Дане зростання обумовлювалося різними чинниками: дефіцитністю
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державного бюджету та платіжного балансу, високою залежністю від
імпорту енергоресурсів, неефективним використанням залучених кредитів та
відсутністю належного контролю за цим процесом, несприятливим
інвестиційним кліматом.
Таблиця 1
Розмір державного боргу України
Борг млн. грн.
Зовнішній
Внутрішній
Гарантований
державою
внутрішній
Гарантований
державою
зовнішній
Всього

Роки
2010
181813
141662
13828

2011
195806
161467
12241

2012
208919
190299
100081

2013
223016
256960
27129

2014
486027
461004
27863

94932

103607

16211

77009

125939

432235

80547

515511

584114

1100833

Основними причинами виникнення та зростання державного боргу в
Україні є дефіцит державного бюджету та постійний дефіцит платіжного
балансу країни, тому що, державні запозичення проводяться з метою
покриття того самого бюджетного дефіциту на державному і регіональному
рівнях. Для фінансування дефіциту Державного бюджету України
залучаються кошти міжнародних фінансових організацій.
Виникнення і постійне зростання державного боргу країни зумовлює
удосконалення управління державного боргу.Управління державним боргом
– комплекс заходів, що здійснюються державою в особі уповноважених
органів щодо визначення обсягів та умов залучення коштів, їх розміщення і
погашення, а також забезпечення платоспроможності держави.
З метою ефективного управління державним боргом, розв'язання
проблеми зниження боргового навантаження та ризику невиконання
боргових зобов'язань, а також забезпечення платоспроможності держави
використовують реструктуризацію як метод врегулювання проблеми
державної заборгованості. Реструктуризація боргу – угода кредитора з
позичальником, який має труднощі з погашенням своїх фінансових
зобов'язань, про нову схему їх погашення.
Реструктуризація боргу може проводитись за допомогою таких методів
управління державним боргом:
1. Пролонгація боргу– форма добровільної згоди кредиторів на
відстрочення виплат за зобов'язаннями боржника. Як правило, проводиться
тоді, коли випуск нових позик на обслуговування раніше випущених є
фінансово недоцільним[1, c.24].
2. Списання(анулювання) частини боргу – відмова уряду від погашення
боргу. Анулювання боргів може бути зумовлене фінансовою
неспроможністю держави, її банкрутством або політичними мотивами.
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Найчастіше подібний механізм застосовується до найменш розвинутих країн,
нездатних погасити свої зобов'язання навіть у віддаленій перспективі. За
певних умов часткове списання боргу економічно вигідне і кредиторам.
3. Викуп боргу з дисконтом на вторинному ринку – скорочення обсягу
державного боргу через викуп власних боргів із дисконтом (знижкою) на
вторинному ринку. Такий метод реструктуризації боргу можуть собі
дозволити лише деякі країни-боржники, які мають у своєму активі значні
обсяги золотовалютних резервів [4].
4. Обмін боргу на акції, національних підприємств чи національну
валюту – одна із найпоширеніших ринкових схем реструктуризації
державного боргу. Передбачає надання кредиторам права продажу боргів з
дисконтом за національну валюту, на яку в результаті можна придбати акції
національних компаній. Частіше використовується безпосередній обмін
боргів на акції компаній, що перебувають у державній власності.
5. Конверсія боргу – зміна початкових умов державної позики, зокрема
зміна строків позики, часу виплати, способу погашення позики, а найчастіше
– зміна величини позикового відсотка (зміна дохідності позик).
6. Консолідація боргу– зміна умов позики щодо часу її чинності
(тривалості) з можливою зміною величини позикового відсотка, зокрема
перетворення недержавний кредит короткострокових державних позик у
довгострокові, об'єднання кількох державних позик попередніх років в одну
позику. Консолідація і конвертація можуть проводитись одночасно [2, c.196].
В Україні значне поширення має найменш ефективний спосіб
управління державним боргом – нові запозичення спрямовуються на
фінансування поточних витрат бюджету, включаючи і обслуговування
існуючого зовнішнього боргу [5].
Удосконалення управління державним боргом України, повинно
відбуватись з врахуванням таких складових, як узгодження операцій з
регулювання боргу з іншими операціями макроекономічного значення, тобто
комплексне використання інструментарію кредитно-грошової, фіскальної та
боргової політики; надання звітності Урядом України, яка б містила
необхідну в повному обсязі інформацію щодо державних боргових
зобов‘язань; установлення нового механізму надання державних гарантій із
урахуванням ризиків; сприяння розвиткові ринку державних цінних паперів;
установлення збалансованого механізму розмежування повноважень владних
структур з управління державним боргом; під час вибору боргового джерела
надання пріоритету внутрішнім запозиченням для збереження економічної
безпеки держави; установлення суворого контролю за часткою кредитів із
плаваючою процентною ставкою, а також кредитів, залучених на термін до
одного року в загальному обсязі зовнішнього боргового портфеля та
встановлення лімітів за даними показникам [3, c.18].
Отже, формування й обслуговування ринку державних запозичень має
базуватися на науково обґрунтованих засадах. Структура і розмір державного
боргу мають прогнозуватися на часовому інтервалі в декілька років та навіть
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десятиріч з тим, щоб забезпечити збалансований бюджет, стабільне
економічне зростання й потужну фінансову систему. Завдяки вмілому
управлінню державним боргом Україна може здобути постійне джерело
додаткових фінансових ресурсів, а отже, прискорити економічний розвиток.
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Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО
ЗМЕНШЕННЯ
Ефективність функціонування економіки країни завжди залежала від
рівня її збалансованості. Бюджет – це основний фінансовий план держави,
ефективне існування якої обумовлене рівністю доходів та витрат, зазначених
у ньому. Він є важливим інструментом регулювання соціально – економічних
процесів в країні, стан якого визначає фінансовий стан держави та рівень
добробуту населення в цілому. Таким чином, дослідження стану бюджетного
дефіциту та його динаміки, є одним з першочергових завдань на шляху
розбудови ефективної та конкурентоспроможної економіки для кожної
країни.
Дослідженню питань стану дефіциту державного бюджету та методів
його оптимізації присвятили свої роботи такі науковці, як Ю. В. Булгаков,
Г. Г. Старостенко, О. Д. Василик, К. В. Павлюк, М. Д. Пасічний та інші.
Стан бюджету може характеризуватися трьома показниками:
рівновагою доходів і видатків, перевищенням доходів над видатками або,
навпаки, видатків над його доходами. Бюджетний дефіцит – це перевищення
видатків над постійними доходами бюджету, якими є податки й обов‘язкові
платежі, віднесені до доходів бюджету, є найбільш складним і водночас
досить поширеним явищем [1]. Відповідно до Маастрихтських критеріїв, які
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визнані для країн, які бажають вступити в Європейський Союз, дефіцит
державного бюджету не повинен перевищувати 3% від ВВП на кінець
фінансового року. Динаміка дефіциту державного бюджету в Україні за 2012 –
2014 роки, свідчить про невідповідністьстану дефіциту даним критеріям:
2012 рік - 3,8% від ВВП, 2013 рік – 4,5% від ВВП, 2014 рік – 4,4% від ВВП [2].
Розглянемо динаміку дефіциту державного бюджету України за 2012 –
2014 роки ( рис. 1).

Рис. 1. Динаміка дефіциту державного бюджету України за 20122014 роки, млн. грн.*
*Складено автором на основі даних НБУ [2].
За даними, представленими на рис.1, видно, що стан дефіциту
державного бюджету за період 2012 - 2014 років мав тенденцію до зростання,
що не характеризує Україну як економічно стабільну країну.
Динаміка дефіциту державного бюджету України в сторону зростання
сигналізує про те, що першочерговим завданням, на шляху розбудови
конкурентоспроможної економіки країни, є пошук джерел покриття дефіциту
державного бюджету. Традиційним для вітчизняної економіки джерелом
покриття бюджетного дефіциту є залучення позикових коштів, внаслідок
чого виникає державний борг. Значні обсяги боргу потребують фінансових
ресурсів на його покриття та обслуговування, що у свою чергу призводить до
збільшення видаткової частини державного бюджету та, як наслідок,
зростання обсягу бюджетного дефіциту. Отже, виникає ланцюгова реакція,
яка не призводить до вирішення початкової проблеми – зменшення обсягу
бюджетного дефіциту.
Новим методом зменшення дефіциту державного бюджету в Україні є
податок на банківські депозити, який введений в дію з серпня 2014 року в
розмірі 15% від нарахованих процентів, незалежно від суми яка розміщена на
депозиті. З 1 січня 2015 року ставку податку для пасивних доходів збільшено
з 15% до 20% [3].
Наступним завданням, на шляху зменшення дефіциту державного
бюджету є зменшення витрат на утримання апарату управління. Необхідно
оптимізувати кількість посадовців, шляхом автоматизації завдань, що на них
покладені та, загалом, в розрахунку на кількість населення.
Також одним з основних методів оптимізації бюджетного дефіциту є
впровадження інвестиційного методу подолання бюджетного дефіциту. За
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ним бюджетний дефіцит необхідно формувати в тих обсягах, в яких
здійснюється державна інвестиційна діяльність, тоді цей дефіцит не
призводить до зростання боргового навантаження, оскільки покривається
майбутніми доходами від впровадження цих інноваційних проектів.
Отже, бюджетний дефіцит – це один з основних макроекономічних
показників стану ефективності економіки країни. Значне його перевищення,
у відносному порівнянні з обсягом ВВП, визначеного гранично допустимого
рівня свідчить про нестабільність країни. Перевищення бюджетного
дефіциту України у 2012 – 2014 роках допустимого, відповідно
Маастрихтським критеріям, рівня 3% від ВВП свідчить про зниження
інвестиційної активності та розвитку інфляції в країні. Динаміка дефіциту
державного бюджету за 2012 – 2014 роки показує, що на протязі усього
періоду він зростав, та у 2014 році, в порівнянні з 2012 роком, збільшився на
15177млн. грн.
З метою зменшення та оптимізації рівня бюджетного дефіциту, уряду
необхідно вдосконалювати вже існуючі шляхи його подолання та шукати
нові, котрі будуть розроблені з врахуванням особливостей економіки країни
та потреб населення.
Список використаних джерел:
1. Старостенко Г. Г. Бюджетна система: навчальний посібник /
Г.Г.Старостенко, Ю. В. Булгаков. – К.: центр навчальної літератури, 2006. –
240 с.
2. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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3. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»від
28 грудня 2014 року ғ 71-VIII[Електронний ресурс] // Верховна Рада
України – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19
Наталія Квасневська, Вікторія Лущик
Науковий керівник: Борисюк О.В., к.е.н., доц.
Східноєвропейський націольний університет імені Лесі Українки
ВПЛИВ ВАЛЮТНИХ КОЛИВАНЬ НА ДЕПОЗИТНИЙ РИНОК
УКРАЇНИ
Фінансовий ринок України включає в себе декілька сегментів, зокрема:
валютний ринок, кредитний ринок, депозитний ринок, фондовий ринок та
інші ринки. Функціонування фінансового ринку України передбачає їх
взаємодію і, відповідно, дестабілізація однієї ланки призводить до
порушення стабільності і на інших ринках.
Валютний сегмент фінансового ринку є чи не найбільшим
дестабілізатором фінансового ринку загалом. Основним фактором, який
призводить до формування несприятливої ситуації є різкі коливання
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валютного курсу, що призводять до порушення стабільності функціонування
інших сегментів.
На зміну валютного курсу впливає низка факторів, які можна поділити
на дві групи: кон‘юнктурні і структурні. Кон‘юнктурні чинники
характеризуються короткостроковою тенденцією, а структурні чинники
мають довгостроковий характер. До кон‘юнктурних чинників належать:
політична та військова ситуація, коливання ділової активності, прогнози та
здогадки населення, ажіотажні чутки тощо. Структурні чинники визначають
становище національної валюти на валютному ринку, серед них виділяють:
темп інфляції, зміна обсягу національного доходу, стан платіжного балансу,
обсяг золотовалютних резервів, діяльність валютного ринку та спекулятивні
валютні операції, валютна політика та інші.
Україна перебуває у досить складній політичній та військовій ситуації,
що спричиняє низку проблем на валютному ринку, призводить до коливань
ділової активності, призводить до збільшення спекулятивних операцій,
стимулом до яких є ажіотажні чутки та здогадки населення.
Економічно обґрунтованими чинниками, які впливають на коливання
валютного курсу є структурні чинники, оскільки наочно можна
проілюструвати їх вплив на валютний курс. На наш погляд одним з основних
чинників, який здійснює визначальний вплив на валютний ринок є стан
платіжного балансу, оскільки експортно-імпортні операції є основним
джерелом надходження та вибуття іноземної валюти (рис.1).

Рис. 1. Динаміка платіжного балансу України протягом 2010-2014
рр., млрд. дол. США [1]
З рис.1. видно, що в 2014 році дефіцит платіжного балансу досяг
найнижчого рівня за останні 5 років, а це означає, що відплив валюти з
України перевищив приплив на 5,3 млрд. дол., що є досить негативним
фактором, оскільки значно зменшилася пропозиція іноземної валюти на
валютному ринку України та погіршилася загалом фінансова ситуація в
державі.
Валютні коливання призвели до виникнення несприятливих
ситуацій і у сфері банківської діяльності: відтік депозитів у іноземній валюті
(табл. 1), відсутність у банках фінансових ресурсів у іноземній валюті,
зменшення обсягів кредитування у іноземній валюті тощо.
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Таблиця 1
Обсяг наданих депозитів у іноземній валюті протягом 01.01.201401.02.2015рр.*

01.01. 2014
01.02. 2014
01.03. 2014
01.04. 2014
01.05. 2014
01.06. 2014
01.07. 2014
01.08. 2014
01.09. 2014
01.10. 2014
01.11. 2014
01.12. 2014
01.01. 2015
01.02. 2015

Обсяг
наданих
депозитів

Обсяг наданих
депозитів
в
іноземній
валюті

Обсяг
депозитів
наданих в іноземній
валюті
для
юридичних осіб

Обсяг депозитів
наданих
в
іноземній валюті
для фізичних осіб

668539
654512
676180
670858
669110
662587
655654
653399
721454
703081
675629
686715
669622
660728

246109
241401
284140
291077
290467
285200
276914
274743
341597
312491
306409
324548
305127
302020

62482
60664
72563
73528
74807
75845
76065
75219
125190
115908
116075
112034
88889
88799

183627
180737
211577
217548
215660
209355
200848
199524
216407
196583
190334
212514
216237
213221

* Складено на основі джерела [1]
Проаналізувавши дані табл. 1 можна стверджувати, що зменшення
обсягу валютних депозитів припадає саме на періоди стрімкого падіння
курсу національної валюти та зростання курсу іноземної. Так, обсяг
валютних депозитів зменшився в період травня-серпня 2014 року на 5,41 %,
що було пов‘язано із стрімким обвалом гривні від 11,99 гривні за долар в
травні до 13,10 наприкінці серпня [1]. Другий період зменшення обсягу
валютних депозитів припадає на період вересень-листопад 2014 року. В цей
період відтік депозитів досяг позначки 10,3 % (коливання курсу національної
валюти відбувалося в межах від 13,10 гривні за долар у вересні та 14,95
наприкінці листопада 2014 року) [1]. Третім етапом відтоку іноземних
депозитів став період з грудня 2014 року-лютий 2015 року. В цей період
спостерігалось зменшення валютних депозитів на 6,94 % (курс гривні впав до
позначки 25,9 гривень за долар в лютому 2015 р. [1]).
Крім паніки, яка функціонувала, як на валютному ринку так і на
депозитному ринку негативний вплив на обсяг валютних депозитів справила
постанова НБУ від 01.03.2015 року «Про врегулювання ситуації на грошовокредитному та валютних ринках України» [2]. Так, відповідно до цієї
постанови банки зобов‘язані обмежити видачу валютних коштів з
депозитних та поточних рахунків в межах не більше 15 тис. грн. на добу на
одного клієнта банку відповідно до офіційного курсу гривні станом на день
здіснення відповідної операції. Дострокове зняття валютних коштів можливе
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лише за умови конвертування іноземної валюти у національну відповідно до
офіційного курсу станом на поточну дату.
Висновки. Стрімкий обвал гривні протягом 2014-2015рр. з позначки 7,99
гривень за долар до позначки 27,76 гривень за долар США був спричинений
рядом негативних чинників: дестабілізація економіки країни, військовий
конфлікт, дефіцит платіжного балансу, зменшення обсягів золото-валютних
резервів, зростання обсягів операцій на «чорному» валютному ринку. Значні
курсові коливання вплинули на формування депозитів в банках. Так
протягом зазначеного періоду відбувався відтік депозитних коштів в
іноземній валюті. Так в лютому 2015 р. обсяг депозитів зменшився на 6, 94 %
(офіційний курс досяг найвищого піку 27,76 гривень за долар США).
Тому підтримка стабільності валютного ринку за рахунок валютних
інтервенцій НБУ є заходом, який носить короткостроковий характер
стабілізації валютного ринку. Підтримка валютного ринку таким методом
призводить до зменшення обсягу золотовалютних резервів держави, які з
кожним разом зменшуються. Необхідно розробити комплексну систему
регулювання валютного ринку задля підтримки стабільності національної
валюти та фінансово-економічного розвитку держави. При втіленні
стабілізаційних програм та зменшенні девальвації курсу національної
валюти, можна сподіватися на повернення довіри населення до банківських
установ та зменшення панічних настроїв.
Список використаних джерел:
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– Режим доступу http://www.bank.gov.ua
2. Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному
ринках України: постанова НБУ ғ 160 від 03.03.2015 [Електронний ресурс].
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОДЕЛІ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ: ОСОБЛИВОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
Прагнення побудувати в нашій країні ефективну систему взаємовідносин
між органами різних рівнів у бюджетній сфері і бажання уникнути економічно
необґрунтованих, помилкових рішень спонукає до вивчення як позитивного,
так і негативного світового досвіду в організації бюджетних відносин, зокрема
дослідження моделей бюджетного федералізму.
Проблема місцевого розвитку в межах еволюції теорії бюджетного
федералізму широко досліджена у вітчизняній та зарубіжній літературі,
зокрема в працях В. Андрущенка, С. Бадамшина, А. Бєляєва, І. Луніної,
Т. Ніколаєвої, Т. Савіних, В. Федосова та інших. Проте, варто зауважити, що
особливостям застосування принципів і моделей бюджетного федералізму у
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вітчизняній бюджетній практиці особливої уваги не приділено, що зумовлює
необхідність подальших наукових розвідок.
Метою дослідження є вивчення зарубіжного досвіду бюджетного
федералізму та обґрунтування пропозиції щодо його використання у
вітчизняній практиці.
Бюджетний федералізм − це спосіб побудови бюджетних відносин між
державною владою та владою національно-державних і адміністративнотериторіальних підрозділів з приводу оптимального, науково обґрунтованого
формування доходів бюджетів кожного рівня й фінансування видатків,
здійснюваних з них [1, с.77].
Основна мета бюджетного федералізму полягає у забезпеченні
економічної ефективності, дотриманні територіальної справедливості та
політичної стабільності. Реалізація цієї мети може бути забезпечена
нормативно-законодавчим встановленням відповідних бюджетних прав і
обов‘язків трьох рівноправних сторін − державних, регіональних і місцевих
органів влади на всіх стадіях бюджетного процесу, які покликані забезпечити
достатню прозорість і справедливість перерозподілу бюджетних ресурсів.
Бюджетний федералізм як концепція міжбюджетних відносин
характеризується такими засадничими принципами [2, с.102-103]:
поєднання інтересів різних рівнів влади на усіх рівнях бюджетної
системи при розмежуванні доходів і видатків;
рівноправ‘я органів влади нижчестоящого рівня в реалізації
можливостей міжбюджетних відносин з вищестоящими органами
влади;
розподіл податків на постійній та фіксованій основі між ланками
бюджетної системи;
вирівнювання за допомогою бюджетного регулювання до мінімально
необхідного рівня душових бюджетних доходів території, що не мають
достатнього податкового потенціалу;
максимальна компенсація бюджетам зменшення доходів або
збільшення видатків внаслідок рішень, що приймаються органами
державної влади чи місцевого самоврядування;
створення податкових умов для зростання економічного інтересу
органів державної влади та місцевого самоврядування до збільшення
фінансової місцевої частки у бюджеті регіону або адміністративнотериторіальної одиниці шляхом розширення бази оподаткування;
взаємна відповідальність між ланками бюджетної системи за
дотримання органами влади усіх рівнів зобов‘язань за міжбюджетними
відносинами;
гласність і прозорість міжбюджетних відносин на усіх рівнях влади.
Теоретично розрізняють чотири моделі бюджетного федералізму
виходячи зі взаємодії органів влади різних рівнів [3, с.25]:
1) модель кооперативного федералізму;
2) модель ідеального федералізму (або дуалістичного федералізму);
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3) модель внутрішньодержавного федералізму (або з‘єднуюча модель);
4) модель міждержавного федералізму (або розділяюча модель).
Кооперативний федералізм має на меті співпрацю центру та
адміністративно-територіальних одиниць. Відмінною рисою кооперативного
федералізму є виділення моменту взаємодії, співпраці центру та влади
регіонів, вивчення практики їх спільної і скоординованої участі в здійсненні
великих соціально-економічних програм. Одним з негативних моментів
кооперативного федералізму є непрозорість рішень, що приймаються
центральними органами влади, сильне обмеження державою фінансової
самостійності нижчестоячих рівнів.
Моделі ідеального (дуалістичного) федералізму насправді не існує.
Дуалізм стосовно федералізму означає наявність двох незалежних і
рівноправних рівнів влади. Особливість цієї моделі полягає в чіткому
розподілі владних повноважень між двома незалежними та рівноправними
рівнями влади − державою і її суб‘єктами. У цій ситуації необхідність в
співпраці відпадає, оскільки кожен рівень влади несе відповідальність за
видання і виконання певних законодавчих актів. Іншою особливістю моделі
ідеального федералізму є розподіл фінансових повноважень між рівнями
влади. Рівні влади мають власні джерела доходів, у т. ч. податкові,
покриваючі усі їх витрати. Жоден з суб‘єктів не залежить від фінансової
підтримки федерації або іншого суб‘єкта.
Модель внутрішньодержавного федералізму, або з‘єднуюча модель,
характеризується розподілом компетенцій між рівнями влади за їх типом, а
не за державними завданнями або політичними сферами. Таким чином, усе
законодавство знаходиться у виключній компетенції центру, а виконання цих
законів у виключній компетенції адміністративно-територіальних одиниць.
Особливістю міждержавного федералізму або розділяючої моделі є
розподіл повноважень між рівнями влади за державними завданнями та
сферами політики, а не за типом компетенції. В цьому випадку кожен рівень
влади має певну законодавчу та виконавчу компетенцію.
Зазначимо, що жодна модель бюджетного федералізму не залишається
незмінною протягом тривалого періоду часу − баланс влади поперемінно
зміщується то у бік центру, то у бік адміністративно-територіальних одиниць.
В даний час доля бюджетного федералізму в Україні залежить не стільки
від тієї чи іншої його моделі, скільки від здатності держави як єдиного цілого
подолати руйнівну економічну кризу, спад виробництва, здійснити перехід у
масштабах країни до іншої ринкової стратегії фінансової стабілізації.
Розвиток бюджетного федералізму повинен починатися з формування
системи бюджетного устрою, що дозволяє регіонам проводити самостійну
податкову та бюджетну політику у межах їх законодавчо встановлених
повноважень. Розподіл податкових надходжень між бюджетами різних рівнів
повинен призводити до вирівнювання фінансової забезпеченості регіонів і
скорочувати дотаційність регіональних бюджетів. Але відсутність зв‘язку
між обсягом наданих бюджетних послуг і надходженням податків до
місцевих бюджетів знижує ефективність використання фінансових ресурсів.
Тому необхідно [4, с.99]:
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1) розширити податкові повноваження регіональних органів влади та
органів місцевого самоврядування;
2) закріпити відрахування від державних податків за місцевими
бюджетами на довгостроковій основі;
3) скоротити масштаби розподілу податкових надходжень між рівнями
бюджетної системи.
Таким чином, бюджетний федералізм необхідно більш усвідомлено
зближувати із загальною макроекономічною політикою ринкових реформ.
Вирішення проблем бюджетного федералізму у кінцевому підсумку
дозволить стабілізувати українську державність, підвищити керованість і
об‘єктивність національної ринкової економічної системи.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
Функціонування і розвиток суб‘єктів господарювання завжди
супроводжується залученням фінансових ресурсів, що пов‘язано з
використанням різних видів капіталу, зокрема позикового, адже на будь-якій
стадії розвитку підприємство потребує позикових коштів. Однак, в сучасних
вітчизняних економічних і політичних умовах, які супроводжуються
інфляційними процесами, високим рівнем фінансових ризиків, політичною та
економічною нестабільністю, а також загостренням зовнішньополітичних
конфліктів, залучення позикових ресурсів для підприємств стає досить
проблематичним завданням. Саме тому на сьогодні особливої ваги
набувають питання пошуку нових підходів до забезпечення підприємства
оптимальним обсягом позикових ресурсів в необхідні терміни і за
прийнятною вартістю.
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Проблеми управління позиковим капіталом підприємств у своїх працях
досліджувало багато науковців, а саме: А. В. Базартинова, Г. І. Базецька,
І. О. Бланк, В. В. Бочаров, А. М. Бурганов, С. Л. Жуковська, Р. А. Заворотній
та інші. Однак, умови бізнес-середовища постійно змінюються, тому питання
управління позиковим капіталом підприємств та вибору джерел
фінансування діяльності підприємств залишаються актуальними та
потребують подальших досліджень.
Метою дослідження є поглиблення теоретичних і практичних аспектів
управління позиковим капіталом підприємств в сучасних умовах.
Позиковим капіталом визнаються кошти, які залучаються для
фінансування господарської діяльності підприємств на принципах
строковості, поверненості та платності [1].
Позиковий капітал відіграє значну роль в діяльності суб‘єктів
господарювання, виступаючи, перш за все, в якості фактору виробництва і,
крім того, інструментом залучення додаткових активів для розширення
виробничої діяльності.
Позиковий капітал підприємств має низку позитивних характеристик, до
яких належать [2, с.971].
1) більш широкі можливості залучення додаткових коштів, особливо при
високому рівні кредитоспроможності позичальників;
2) заздалегідь встановлена вартість позикового капіталу (наприклад, у
вигляді процента за кредит);
3) вартість позикового капіталу зазвичай нижча вартості власного
капіталу;
4) за рахунок залучення позикових джерел підприємства отримують
можливість збільшення прибутку.
Однак, використання позикового капіталу має певні недоліки. Залучення
позикового капіталу генерує фінансові ризики (кредитні, процентні,
інфляційні). Ще однією проблемою є необхідність акумулювання грошових
коштів до моменту погашення зобов‘язань, а за їх відсутності – пошук
джерел їх поповнення (наприклад, залучення нових кредитів). Крім того,
негативним є висока залежність ціни позикових ресурсів від ситуації на
фінансовому ринку.
Обґрунтоване залучення позикового капіталу відповідає прийнятій
фінансової стратегії підприємства. Варто зазначити, що управління
позиковим капіталом вважається однією з найважливіших функцій
фінансового менеджменту та являє собою систему принципів і методів
розробки та реалізації фінансових рішень, що регулюють процес залучення
позикових коштів, а також визначають найбільш раціональні джерела
фінансування позикового капіталу відповідно до потреб і можливостей
розвитку підприємств:
Управління капіталом підприємства має бути спрямовано на вирішення
таких основних завдань [3, с.99]:
1. Формування умов забезпечення темпів економічного розвитку
підприємств.
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2. Підвищення рівня капіталізації підприємств за рахунок позикового
капіталу.
3. Планування обсягу позикового капіталу, керуючись факторами
збереження фінансової стійкості та строковості фінансування активів.
4. Формування позикового капіталу з позиції альтернативності джерел
його формування, забезпечення мінімізації вартості позикового капіталу.
5. Використання позикового капіталу на основі досягнення
максимальної ефективності.
6. Оптимізація фінансового ризику, пов‘язаного з використанням
капіталу, при певному рівні його прибутковості й вартості.
7. Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємств в процесі
їхнього розвитку.
8. Забезпечення своєчасного реінвестування капіталу.
Загалом управління позиковим капіталом підприємств здійснюється в
такій черговості [4, с.5]:
1. Аналіз існуючої практики залучення та застосування позикового
капіталу, в результаті якого приймається рішення про доцільність
використання позикових ресурсів у сформованих обсягах і формах.
2. Визначення цілей залучення позикового капіталу, при цьому
ймовірними цілями залучення позикових ресурсів в майбутньому можуть
виступати поповнення оборотних активів, формування відсутніх обсягів
інвестиційних ресурсів та інші.
3. Визначення максимального обсягу запозичень у господарській
діяльності.
4. Оцінка вартості залучення позикового капіталу з якого буде достатньо
для обслуговування бажаного розміру запозичень.
5. Визначення структури позикових коштів, що залучаються на
короткостроковій і довгостроковій основі; складу основних кредиторів;
формування прийнятних умов залучення запозичень.
6. Забезпечення ефективного використання позикового капіталу і
своєчасних розрахунків за ними.
Доцільно відзначити, що ефективне управління позиковим капіталом
підприємств залежить від низки зовнішніх і внутрішніх умов. До зовнішніх
умов належать: розвиток фінансового (фондового) ринку і його
інфраструктури, розвиток кредитно-банківського ринку, інститутів
суспільства, акціонерної власності і стійкість грошового обігу. Внутрішніми
умовами ефективного управління позиковим капіталом підприємств є:
спрямованість на досягнення конкретних цілей, мінімізація транзакційних
витрат залучення позикових коштів і комплексність процесу управління
позиковим капіталом.
Таким чином, використання позикового капіталу є фактором успішного
безперервного функціонування підприємств, що сприяє оперативному
скорочення дефіциту фінансових ресурсів, свідчить про високий ступінь
надійності серед кредиторів і забезпечує підвищення рентабельності
власного капіталу. Управління позиковим капіталом підприємств
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проявляється в реалізації оперативних, координаційних, контрольних і
регулюючих функцій керування цим процесом, які забезпечують досягнення
мети та виконання комплексу цільових завдань.
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Анна Кошова
Науковий керівник: Гнидюк І.В., доц.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Одним із важливих питань фінансів є вивчення закономірностей
еволюції фінансової системи. Економічна структура будь-якого суспільства
не може функціонувати без нормально організованого потоку коштів між
державою та виробничими структурами, державою і населенням, між
регіонами й окремими державами. У своїй динаміці грошові ресурси
утворюють фінансову систему суспільства [1, c.15].
Фінансова система – це сукупність процесів і процедур, які
використовуються керівництвом країни для здійснення фінансової діяльності
країни, контролю та звітності. Ці заходи включають у себе запис, перевірку
та своєчасної звітності операцій, які впливають на доходи та витрати
державного бюджету, активи і пасиви країни.
На сучасному етапі ця тема є досить актуальною, адже останні декілька
років стали справжнім випробуванням для фінансової системи України.
Зміна бюджетного законодавства та кардинальне реформування податкового
законодавства на фоні світової дестабілізації значно загострили питання
ефективного функціонування економіки країни. Особливо нестабільний стан
фінансової системи України спостерігається в сьогоденні [2, c.12].
Варто звернути увагу на те, що в Україні все ще не вирішеним
залишається питання ефективного акумулювання фінансових ресурсів до
бюджетів різних рівнів. Системна нестача власних фінансових ресурсів
призводить до зростання запозичень і, як наслідок, приросту боргового
навантаження на господарюючих суб‘єктів.
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У даних умовах функціонування фінансово-економічної системи
потребує розробки нових та реформування існуючих інститутів управління
фінансовою системою. Одним з напрямів реформування фінансової системи
є побудова нового фіскального простору як інструмента економічного
розвитку держави, тому фінансова система повинна бути гнучка, динамічна,
саморегульована. Держава повинна знайти оптимальний підхід до
реструктуризації, керувати розвитком і забезпечувати стабільність всієї
системи.
Єдиним способом збалансування фінансової системи є застосування
системи міжбюджетних розрахунків.
Першочерговими завданнями розвитку фінансової системи в Україні є:
створити групу потужних банків;
зменшити податковий тиск;
упорядкувати фінансові потоки;
розпочати структурно-інституційні перетворення банківської
системи, ефективну реорганізацію підприємств[3, c.20].
Розглянувши сучасний стан фінансової системи, потрібно зробити
висновок, що функціонування кожної зі складових фінансової системи
держави можливе лише за умов чіткого законодавчого урегулювання їхньої
взаємодії та якщо вони доповнюють одна одну.Для виходу України на новий
рівень економічного розвитку необхідна така модель політико-економічної
стратегії, яка відповідала б європейській інноваційно-інвестиційній моделі
розвитку економіки.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Система оподаткування в Україні істотно впливає на формування
дохідної частини бюджетів всіх рівнів, які утворюють державну скарбницю
країни.Діюча на сьогодні податкова система є однією з найзаплутаніших у
правовій системі України. Наша країна має складне законодавство, деякі
законодавчі акти недостатньо узгоджені і суперечать один одному. Як
показує практика, зміни, що вносяться до Законів України з питань
оподаткування, сприяють появі нових проблем.
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Удосконалення податкової системи України становить у сучасних
умовах одну з актуальних проблем. Від її вирішення залежить наповнення
державного бюджету, подальше розгортання підприємництва, інвестування
важливих галузей народного господарства та соціальний захист населення.
Недоліки податкової системи негативно впливають на регулювання
економічних процесів у ринкових умовах, призводять до тінізації економіки.
Водночас, трансформація податкової системи неможлива без виявлення
причин та детермінантів її недосконалості.
Система оподаткування – це сукупність взаємопов‘язаних і
взаємообумовлених податків, зборів, внесків і платежів до бюджету та
державних фондів, механізм їх нарахування й вилучення, права та обов‘язки
податкових служб і платників податків, яка дає змогу досягти поставленої
мети стосовно конкретного відрізку часу [5, с.37].
До основних елементів системи оподаткування відносять: суб‘єкт
податку, об‘єкт оподаткування, джерело сплати, база оподаткування,
масштаб вимірювання, ставка податку (натуральні, процентні), податкові
пільги, норма оподаткування, податкові канікули, податкове право,
податковий звіт, податковий період, податковий кредит, податковий тиск,
податкове розслідування, ухилення від сплати податків, податкові
правовідносини.
Обов‘язковими якостями податкової системи є: максимально можлива
для платників податків простота сплати податків; «соціальна справедливість»
(порядок сплати податків повинен бути прогресивним, тобто особи, які
одержують великі прибутки, мають відповідно сплачувати податків більше,
ніж особи з мінімальним або низьким обсягом прибутків; неможливість
ухилення від сплати податків [4, с. 58].
Податкова система України є досить молодою і тому існують деякі
недоліки в її функціонуванні, які значною мірою впливають на економічну
ситуацію у країні.
Ефективність податкової політики країни визначається надходженням
податків до державного бюджету України. Обсяг податкових надходжень
представлений у табл. 1.
Таблиця 1
Обсяг податкових надходжень до державного бюджету України за
2011– 2014 рр. (млн. грн.)
З них
Рік

Податкові
надходження

2011
2012
2013
2014

261605,0
346054,0
339180,3
356 957,7

Податок
на прибуток
підприємств
54739,4
55349,7
54 318,4
39 941,9

ПДВ
130093,8
184785,8
181716,9
189 240,5

Акцизний
податок
33011,2
27417,9
26362,6
35054,5

Мито
10462,8
12985,8
13264,6
12 388,6

За 2011 – 2014 роки притік податкових надходжень був нерівномірним.
У 2011-2012 році простежувалася позитивна динаміка надходжень до
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державного бюджету, але в 2013 відбувається тенденція до зменшення
податкових надходжень. А в 2014 році знову простежується тенденція до
збільшення податкових надходжень. Це є свідченням того, що податкова
система залежить від економічної ситуації у країні[1].
Дисбаланси податкової системи України створюють нерівномірні
податкові навантаження і, як результат, призводять до збільшення тіньового
сектору економіки, ухилення від оподаткування, зменшення податкових
надходжень. За результатами дослідження «Ведення бізнесу 2013»Україна не
тільки поліпшила свої позиції, а й увійшла в список з 23 країнсвіту –
найбільших реформаторів умов ведення бізнесу в 2011-2012[3,c. 161].
Крім того, Україна увійшла до списку країн-лідерів зростання рейтингу
серед країн СНД поряд з Вірменією (+18 позиції до 32 місця), а також
скоротила на 9 позицій своє відставання від Російської Федерації, зайняла
112 місце в рейтингу Doing business 2013. Україна також потрапила в перші
25 країн, що досягли найбільшого прогресу за останні роки у спрощенні умов
ведення бізнесу[1].
Податкова система України на сьогодні повною мірою не може
забезпечити реалізацію цілей і прав як державної політики, так і платників
податків. Цілий ряд недоліків, які були допущеніпри створенні системи
оподаткування, призвели до того, що податки не можуть повноцінно
виконуватисвої основні функції, а саме фіскальну, соціальну та регулюючу.
Сфера матеріального виробництва практично пригнічена податками,
призводить до скорочення оподатковуваних зборів, а отже,до зменшення
бюджетних надходжень.
Проблемою податкової системи України є також її нескоординована
структура податків. Існування великої кількості податків і зборів призводить
до того, що питома вага багатьох з нихв податкових зборах становить менше
1 %. Ці податки не сильно впливають на поповнення бюджету, а тільки є
додатковою статтею витрат на їх збір.
Тому для усунення цих проблем 28 грудня 2014 року уряд країни вніс
зміни до Податкового кодексу України, згідно з якими[2]:
До загальнодержавних податків належать:податок на прибуток
підприємств;податок на доходи фізичних осіб;податок на додану
вартість;акцизний податок;екологічний податок;рентна плата;мито.
До місцевих податків належать: податок на майно;єдиний податок.
До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних
засобів;туристичний збір.
Що стосується податкового навантаження в Україні, то проблема його
нерівномірного розподілу серед суб'єктів залишається актуальною. Податкові
навантаження несуть на собі підприємства, які позбавлені податкових пільг.
Аналіз показників демонструє, що підприємства, які працюють тільки на
внутрішньому ринку, не мають податкової пільги і не ухиляються від сплати
податків.
Проаналізувавши стан сучасної системи оподаткування України, можна
зробити висновок, що вона має серйозні недоліки, а саме: нестабільність
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податкової системи; часті зміни в законодавчих актах по окремих податках
негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності; відсутні єдині
і порівняно стабільні нормативи відрахувань від загальнодержавних податків
до місцевих бюджетів.
Регулювання сучасних економічних відносин в Україні вимагає гнучкої
податкової політики держави, яка дала б можливість оптимально пов'язати
інтереси держави з інтересами підприємництва. Для створення оптимальної
системи оподаткування необхідно керуватися такими основними
принципами, як соціальна справедливість, економічна ефективність,
стабільність, гнучкість. У наш час, є велика необхідність надалі досліджувати
розвиток оподаткування в Україні, бо саме нам і нашим поколінням
прийдеться вирішувати всі неузгодженості з податковою системою.
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ДЕРЖАВНЕ КРЕДИТУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛА
Квартирне питання для багатьох людей було і залишається
найважливішою проблемою. Особливо це стосується молодих сімей. На
даний час в Україні з придбанням нерухомості а саме житла, пов‘язано
багато проблем, які насамперед виникають через завищені ціни на квартири і
неплатоспроможне населення. Але існує декілька варіантів вирішення цієї
проблеми. Серед них можна зазначити такі як іпотечне житлове
кредитування, кредити на житло і т.д. [1].
Кредити з іпотечним забезпеченням виступають у світовій
господарській практиці одним з базових засобів фінансування інвестицій в
нерухомість. Їх роль для сучасної економіки полягає у зростанні загальних
обсягів та прибутковості інвестицій у нерухомість; підвищенні ліквідності
капіталу, вкладеного у нерухомість; забезпеченні доступності для придбання
житлової нерухомості; впливі на циклічність розвитку житлового сектора;
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інвестуванні реального сектору економіки [2, с. 15]. Особливу увагу питанню
забезпечення молодих сімей житлом приділяє Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву. Робота над програмою забезпечення
молоді житлом розпочалася ще в 1992 році з метою сприяння проведенню
державної житлової політики [1].
Фондом була розроблена, а Кабміном України затверджена, Державна
Програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, згідно якої
розв'язання проблеми забезпечення житлом молоді насамперед повинно
сприяти покращанню демографічної ситуації, створити необхідні умови для
поліпшення соціально-побутового та економічного становища молодих
сімей. Ця Програма спрямована на створення додаткових умов для
забезпечення молоді житлом, активізації інвестиційної діяльності у сфері
житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян[3].
Кабінет Міністрів на засіданні 24 жовтня затвердив нову Державну
програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, яка спрямована на
подолання тенденції до стрімкого скорочення населення, створення
додаткових умов для забезпечення молоді житлом, активізації інвестиційної
діяльності у сфері іпотечного кредитування та житлового будівництва для
молодих сімей і одиноких молодих громадян.
Програма розвитку кредитування молодіжного житла за 2014-2017 роки
не змінилися, в порівнянні з попередньою програмою за 2002-2012 роки [6].
Джерелами фінансування виконання заходів Програми є кошти:
державного бюджету;
місцевих бюджетів, насамперед бюджетів районів та міст обласного
значення;
коштів підприємств усіх форм власності, громадських організацій та
інших юридичних осіб (за їх згодою), зацікавлених у її реалізації;
кредитів банків;
коштів населення.
Розподіл і виділення коштів державного, обласного та місцевих
бюджетів здійснюється виходячи з наявних можливостей при їх затвердженні
на відповідні роки, згідно з видатками за функціональною структурою на:
надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім‗ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і
придбання житла;
витрати, пов‗язані з наданням та обслуговуванням пільгових
довгострокових кредитів, наданих сім‗ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;
часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних банків
молодим сім‗ям та одиноким молодим громадянам на будівництво і
придбання житла [7,c. 171].
Програмою передбачено залучення впродовж 5 років з державного,
місцевого та інших джерел коштів у сумі 5460 млн. гривень, що дасть змогу
забезпечити житлом у середньому до 3350 молодих громадян щорічно. Таким
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чином, завдяки участі у цій програмі більш, ніж 16 тис. молодих сімей і
одиноких молодих громадян, зареєстрованих у фонді на отримання пільгових
кредитів, зможуть отримати власне житло [6].
Основні завдання Державного фонду: удосконалення системи пільг
щодо забезпечення житлом молодих сімей, особливо багатодітних, інших
соціально незахищених категорій, розширення обсягів будівництва житла для
молоді та подальший розвиток довгострокового кредитування на
будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та
одиноких молодих громадян, залучення з цією метою додаткових
позабюджетних джерел фінансування.
Мають право отримати пільгові довготермінові кредити:
сім‘я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
неповна сім‘я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно мають
неповнолітніх дітей (дитину);
одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.
Розмір кредиту на придбання житла визначається регіональним
відділенням Фонду, виходячи з нормативної площі житла та експертної
оцінки. При відмові від кредиту кредитна угода між регіональним
відділенням та позичальником розривається, позичальнику повертається
перший внесок та гроші, сплачені ним за рахунок погашення кредиту, крім
відсотків за користування ним, та пеня, а також страховий внесок [5].
Можна зробити висновок про те, що Україна наближується до західних
стандартів іпотечного кредитування, особливо за неціновими факторами:
близькі до нуля перші внески, іпотечні продукти, що не передбачають
штрафів за дострокове погашення, більші строки кредитування. Однак
покращення якості іпотечних послуг та зниження ставок не зроблять житло у
кредит доступнішим для молоді. Цю проблему повинна вирішувати держава,
оскільки головна різниця між вітчизняними та західними ринками не в самій
іпотеці, а в неспівставленості вартості житла та доходів українських
громадян. Влада повинна виступити повноцінним учасником ринку та
деформувати попит, викинувши на ринок дешеве житло. Іпотека не може
бути єдиним виходом в цьому питанні.
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
Економіка України ніколи не мала своєї незалежної фінансової системи,
власного державного бюджету і фінансової політики. Лише проголошення
незалежності нашої держави стало поштовхом до створення цих важливих
елементів бюджетного життя країни. З початком ринкових перетворень в
Україні постала необхідність створення власної фінансової системи.
Фінансова політика – це сукупність заходів, які здійснюються державою
з метою організації та використання фінансів та забезпечення соціального та
економічного розвитку держави. Головним завданням фiнансової полiтики є
забезпечення реалiзацiї тієї чи iншої державної програми вiдповiдними
фiнансовими ресурсами [4].
Розглянемо фінансову політику підприємства та держави в цілому.
Головною метою розробки фінансової політики підприємства є
створення ефективної системи управління фінансовими ресурсами, здатної
забезпечити стратегічні і тактичні завдання його діяльності. Кожне
підприємство індивідуально тлумачить для себе мету фінансової політики
Вона може виражатися у досягненні фінансової стійкості і платоспроможності, рентабельності активів і вкладеного капіталу тощо. Застосувавши
фінансовий, податковий та управлінський облік та аналіз фінансовогосподарської діяльності, підприємство спрямовує управління на досягнення
визначеної мети [2].
Фінансова діяльність багатьох сучасних підприємств здебільшого
характеризується оперативною формою управління фінансовими ресурсами.
Управлінські рішення відображають реакцію на поточні проблеми
фінансово-господарської діяльності. Така форма управління фінансами не
відповідає інтересам підприємства та його інвесторам і партнерам. Сучасні
умови господарювання вимагають переходу до управління фінансовими
ресурсами на базі розробленої стратегічної мети відповідно до ринкових
умов та пошук шляхів досягнення поставленої мети у межах прийнятої
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фінансової політики. Основними
напрямами
фінансової
політики
підприємства є:
політика формування активів і структури капіталу;
політика управління активами та інвестиціями;
політика залучення фінансових ресурсів;
політика управління фінансовими ризиками
запобігання банкрутству.
Формування фінансової політики підприємства має багаторівневий
характер. Так, наприклад, у межах політики формування фінансових ресурсів
підприємства може розвиватися політика формування власних фінансових
ресурсів і політика їх залучення із зовнішніх джерел. У свою чергу, політика
формування власних фінансових ресурсів може включати самостійні блоки:
цінову політику, податкову, амортизаційну, дивідендну, інвестиційну
політику тощо. Цінова політика – це політика формування цін на продукцію
підприємства з урахуванням динаміки кон‘юнктури ринку (попиту та
пропозиції) та рівня витрат на виготовлення і реалізацію продукції.
Податкова політика ґрунтується на виборі оптимального способу стягнення
обов‘язкових, встановлених Законодавством за наявності альтернативних
варіантів господарської діяльності підприємства. Амортизаційна політика –
це політика, яка має за мету ефективне управління амортизаційними
відрахуваннямидля інвестування їх у виробничу діяльність підприємства.
Дивідендна політика підприємства ґрунтується на пропорційності між
частиною прибутку підприємства, що використовується на споживання
(виплату дивідендів) і тією частиною прибутку, яку капіталізують [1].
Не менш важливою складовою фінансової політики підприємства є його
інвестиційна політика, яка полягає у пошуці найбільш вигідних шляхів
розширення і оновлення активів підприємства задля забезпечення основних
напрямів його економічного розвитку.
Фінансову політику на підприємствах повинні здійснювати
професіонали – головні фінансові менеджери (директора), які володіють
всією інформацією про стратегію і тактику організації.
Для прийняття управлінських рішень директори підприємств
використовують інформацію, наведену в бухгалтерській тастатистичній
звітності в оперативному фінансовому обліку, яка є головним джерелом
даних для визначення показників, що застосовуються у фінансовому аналізі
та внутрішньофірмового планування грошових потоків [2].
Протягом останніх років фінансово-економічна ситуація в Україні є
особливо складною, суперечливою і неоднозначною. Об‘єктивно самим
процесом розвитку ситуації в центр економічної політики нині поставлено
питання про збільшення реального економічного зростання. Останнє
можливе за наявності грошової, фінансової і виробничої стабілізації.
В процесі своєї діяльності держава вирішує досить суперечливі
завдання, і тому, відповідно фінансова політика повинна бути балансуючою.
Основними напрямками фінансової політики в сучасних умовах є:
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1) проведення заходів щодо остаточної переорієнтації підприємств, і
особливо державних, на ринкові відносини;
2) cанація грошово-кредитної системи та повний вихід з кризового стану
фінансів держави;
3) комплекс заходів соціального захисту населення.
Завдання фінансової політики на сучасному етапі полягають не тільки в
тому, щоб забезпечити матеріально ці перетворення, але й запобігти
соціальній напрузі в суспільстві і максимально пом‘якшити перехід від однієї
системи відносин до іншої.
На сьогоднішній день Верховна Рада України кожен рік затверджує
Основні напрями монетарної політики, а Національний банк України –
Основні засади грошово-кредитної політики. Ці документи є визначальними
у формуванні поточної фінансової політики держави.
Основними напрямками монетарної політики на 2015 рік є:
стабілізація національної економіки;
формування сприятливого макроекономічного середовища;
проведення ефективної бюджетно-податкової політики;
дотримання жорсткої фінансової дисципліни;
підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу;
створення привабливого інвестиційного клімату
оптимізація структури і чисельності військових формувань із
спрямуванням вивільнених бюджетних коштів на розвиток озброєння
та військової техніки, підвищення інтенсивності бойової підготовки і
забезпечення соціального захисту військовослужбовців[3].
В умовах формування ринкової економіки фінансова політика являє
собою сукупність заходів держави щодо мобілізації і розподілу фінансових
ресурсів для досягнення зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) і
подолання економічнихта фінансових проблем розвитку.
Фінансова політика України має враховувати також реальні фінансові
ресурси, основним джерелом яких є валовий внутрішній продукт. Значне
місце у ньому посідають прибуток, платежі й відрахування, що відносяться
на собівартість продукції. Тому важливим є поєднання вимог ринку з
державною підтримкою галузей економіки. Держава найближчим
часомповинна зробити економічно доцільний вибір пріоритетних галузей, які
в основному формують дохідну частину державного бюджету [4].
Отже, фінансова політика являє собою сукупність заходів, які здійснює
держава (на державному рівні) або директор (на рівні окремо підприємства) з
метою організації та використання фінансових ресурсів та забезпечення
соціального та економічного розвитку. Фінансова політика підприємства
здебільшого направлена на формування активів і структури капіталу,
управління активами та інвестиціями, залучення фінансових ресурсів,
управління фінансовими ризиками.
Держава, як суб‘єкт фінансової політики на макроекономічному рівні
прагне запобігти соціальній напрузі в суспільстві і максимально пом‘якшити
перехід від однієї системи відносин до іншої. Тому фінансова політика як
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держави, так і підприємства має значний вплив на економічне, соціальне та
фінансове становище України.
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Причиною виникнення державного боргу в україні на сучасному етапі є
невиважена державою політика, яка не забезпечує збалансованість доходів та
витрат держави.
Слід констатувати, що в Украіні практично не ефективно
використовується потенціал боргових фінансів. Основна частина залучених
за допомогою позик коштів витрачається на фінансування поточних видатків
бюджету. Для фінансування проектів розвитку використовуються лише
кошти від міжнародних фінансових організаціи та іноземних банків. Це
свідчить про необхідність удосконалення системи планування, реалізаціі та
контролю за проектами розвитку, що фінансуються за рахунок державних
позик [1].
Згідно статті 2 Бюджетного Кодексу України державний борг – загальна
сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і
непогашених боргових зобов'язань держави, включаючи боргові зобов'язання
держави, що вступають у дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або
зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору.
Основною причиною росту запозичень в нашій країн є неспроможність
фінансування соціальних програм за рахунок бюджетних коштів та
постійний дефіцит платіжного балансу країни, а в розвинених країнах світу
основна маса запозичень спрямовується на реалізацію масштабних
національних проектів, розвитку інфраструктури та перспективних галузей
економіки [1].
Державний борг має економічно обґрунтовані межі. Величина боргу
характеризує не лише стан економіки й фінансів держави, а й ефективність
функціонування її урядових структур.Основними причинами виникнення та
зростання державного боргу в Україні станом на 2015 рік є дефіцит
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державного бюджету та постійний дефіцит платіжного балансу країни, тому
що, державні запозичення проводяться з метою покриття того самого
бюджетного дефіциту на державному і регіональному рівнях. Для
фінансування дефіциту Державного бюджету України залучаються кошти
міжнародних фінансових організацій. Також важливою причиною збільшення
державного боргу України є події на території східної України [2].
Тому так як у складний для нашої держави економічний період присутня
гостра недостатність грошових коштів, Уряд змушений знову залучати
позичені кошти для фінансування військової оборони України, стабілізації
економіки України та набору глибоких політичних реформ, спрямованих на
відновлення стійкого зростання в середньостроковій перспективі. Останній
кредит, який український уряд погодив отримати від МВФ є кредит у розмірі
17,5 млрд. дол., перший транш становить 5 млрд. дол.
Розмір державного боргу країни є важливим показником її економічного
та фінансового стану та перспектив розвитку країни. Тенденція до зростання
державного боргу України простежується упродовж 2012 та 2014 років, її
визначають високі валютні ризики зовнішньої заборгованості, нестабільна
ситуація з рефінансуванням боргів попередніх років, а також тиск боргових
виплат на державні фінанси.
Проведемо аналіз стану зовнішнього боргу України за останні роки
(табл. 1).
державного управління потрібно зазначити, що за період
2012-2013 років обсяг державного та гарантованого боргу України має
тенденцію до зростання, але у 2014 році – мав тенденцію спадання, а саме –
зріс на 8,62 млрд. дол. у 2013 році, у 2014 році зменшився на 3,3 млрд.дол.
Дана тенденція спричинена активною політикою запозичень України як у
зовнішньому, так і у внутрішньому секторах. В тому числі, внутрішній борг з
2012 до 2013 року зріс на 9,71 млрд. дол. та зменшився на 4,54 млрд.дол. у
2014 році; зовнішній борг зменшився у 2013 роціна 1,09 млрд. дол. а знову
почав набувати тенденцію зростання у 2014 році та зріс на 1,24 млрд.дол.
Таблиця 1
Динаміка показників зовнішнього боргу України у 2012-2014 рр.
ғ
з/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Рік

2012 рік
2013 рік
2014 рік
Сума
Сума
Сума
(млрд.дол.США) (млрд.дол.США) (млрд.дол.США)
та
64,49
73,11
69,81
державою

Державний
гарантований
борг:
в т. ч. внутрішній борг
в т. ч. зовнішній борг
Державний борг:
в т. ч. внутрішній борг
в т. ч. зовнішній борг
Гарантований державою
борг:
В т. ч. внутрішній борг
в т. ч. зовнішній борг

25,83
38,65
49,94
23,8
26,13
14,54

35,54
37,56
60,07
32,14
27,93
13,03

31
38,8
60,05
29,23
30,82
9,75

2,02
12,52

3,39
9,63

1,76
7,98
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Аналізуючи дані показники зовнішнього боргу сектору загального
Фінансова криза звузила можливості держави виконувати свої зобов‘язання
щодо погашенняборгу та платежів відсотків за ним. Тому Україні необхідно
здійснити відповіднізаходи для скорочення абсолютного показника
зовнішнього боргу, більш пильно приділяти увагуборгу економічних суб‘єктів,
зокрема комерційних банків та акціонерним компаніям не фінансовогосектору.
В умовах фінансової кризи визначилось, що українські банківські установи в
останні кількароків здійснили значні запозичення на зовнішньому ринку на
короткий термін. Це дуже негативновплинуло на фінансово-економічну
ситуацію в країні, що спонукало урядові органи узяти додатковий кредит у
МВФ з метою забезпечити виконання банківською системою зобов‘язань перед
іноземними фінансово-кредитними установами [3].
Висновки.Дослідження стану державного боргу в Україні засвідчили про
стрімке зростання його обсягів, що негативно впливає на стан соціальноекономічних процесів та економічну безпеку держави.
Державний борг України протягом 2012-2014 рр. збільшився на 10,11
млрд.дол, це дає змогу стверджувати про необхідність пошуку нових
способів управління боргом та нових джерел покриття дефіциту бюджету.
Нові кошти для погашення державного боргу Україна може отримати
на рахунок:
реформування податкової системи;
спрощення процедури створення малого та середнього бізнесу;
приваблення нових інвестицій та приплив фінансово-валютних
ресурсів;
перегляду видатків бюджету та їх раціоналізації;
поступової відмови від нових зовнішніх позик.
Також варто звернути увагу на зарубіжний досвід управління
державним боргом. Найкращим варіантом для України стане використання
«золотого правила», яке досить часто використовує Великобританія. Суть
цього методу полягає в тому, що держава використовує нові позики лише для
інвестування, і в результаті цього вона не лише з легкістю віддає позику та
відсотки по ній, але й отримує прибуток. Для України цей спосіб є доцільним
варіантом на майбутнє, оскільки він дає змогу забезпечити приріст
надходжень фінансових ресурсів до державного бюджету та своєчасне
погашення боргових зобов‘язань..
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НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ
ВДОСКОНАЛЕННЯ
Податки і збори являються основним джерелом доходів держави, а
значить – одна з найважливіших фінансових категорій. Податкові платежі
одночасно використовуються як джерело одержання доходів бюджету, так і
фінансовий інструмент регулювання економіки [1, с.185].
Податки в країні становлять податкову систему, як сукупність різних
видів податків та інших платежів і зборів, що віднесені до податкових, які
справляються в державі.
Одна з найболючіших проблем сьогодення в Україні невідпрацьованість і неузгодженість податкового законодавства, яке визначає
склад податкової системи та механізм визначення і сплати податків. Наша
держава, не маючи достатнього практичного досвіду й наукового
обгрунтування фінансової політики, розвивалася експериментальним
шляхом, нерідко роблячи на ньому хибні кроки.
Українська податкова система є однією з найбільш складних і найменш
ефективних не тільки серед країн європейського регіону, але й у глобальному
порівнянні. Це регулярно підтверджують міжнародні рейтинги, дослідження
вітчизняних економістів, а також оцінки інвесторів, що працюють в Україні.
За даними дослідження, звичайне українське підприємство протягом року
робить 147 податкових платежів, що є найгіршим показником у світі – 183
місце. Для порівняння у Росії компанія здійснює 11 платежів, у Польщі – 40,
у Чехії – 12, Білорусі – 107, у Грузії – 18, у США – 10, у Франції – 7, у Китаї –
7. Українські підприємства витрачають на веденя податкового обліку 7 млрд.
гривень або 0,7% ВВП [2, с. 17].
Необхідно забезпечити достатню простоту, ясність, конкретність,
однозначність, зрозумілість і доступність норм податкового законодавства
для всіх учасників податкового процесу відповідно до існуючого у
суспільстві рівня економічних знань. Практика становлення і розвитку
податкової системи в Україні свідчить про декларативний характер багатьох
з вищевказаних принципів. Наприклад, досить важко назвати соціально
справедливим неоподатковуваний мінімум доходів громадян, постійні зміни
в чинне законодавство порушують принцип стабільності тощо. Крім того,
система принципів є дещо застарілою, оскільки не враховує загальносвітові
тенденції щодо розвитку систем оподаткування та не декларує необхідність
гармонізації податкової системи України. Теоретики оподаткування довели,
що застосування стабільних ставок не лише стабілізує державні доходи, а для
підвищення ефективності вітчизняної податкової системи її необхідно
базувати на здобутках фінансової науки.
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Податкова система як елемент господарського механізму відповідає
економічному устрою країни, рівню розвитку продуктивних сил, системі
державного регулювання економічних процесів. Податкова система в кожній
країні є основою фінансової системи. Вона, з одного боку, забезпечує
фінансову базу держави, а з іншого – виступає головним знаряддям реалізації
державної економічної політики.
Оцінюючи стан податкових відносин в Україні, більшість вчених,
експертів і політиків сходяться на тому, що основними вадами податкової
системи є її надмірна фіскальна спрямованість та нерівномірний розподіл
податкового навантаження, спричинений масштабними ухиленнями від
сплати податків [4, с. 401].
Система оподаткування України розвивається поступово, зміни, які
відбувалися за роки незалежності, були позитивні: кількість податків було
зменшено, податкові ставки знижено, зменшилась також кількість звільнень
від оподаткування, водночас розширилась база оподаткування, значно
поліпшилось надходження податків. І все ж система оподаткування має
значні недоліки - нестабільна та неузгоджена законодавча база. Це позбавило
підприємства можливостей не лише перспективного планування своєї
діяльності, а й оперативного, що серйозно гальмує розвиток економіки.
Окремою проблемою є податкові пільги. По-перше, звільняючи від податків
деякі підприємства, держава збільшує податковий тягар іншим. По-друге,
податкові пільги часто перетворюються на ухилення від податків, які
здійснюються шляхом штучного банкрутства; фальсифікації документів,
наданих підприємствами на відшкодування ПДВ; створення фіктивних
підприємницьких осіб тощо [2, с. 12].
Слід сказати, що у процесі реформування системи оподаткування в
Україні важливою проблемою є не лише рівень податкового
навантаження, ай оптимальне поєднання прямих і непрямих податків.
Протягом останніхроків у системі оподаткування спостерігається тенденція
до збільшеннячастки прямих податків, що відповідає практиці розвинутих
країн. Непряміподатки хоч і зручні для фіскальних органів з позиції їх
стягнення, однак їхсплата лягає тягарем на плечі кінцевого споживача. Тому
переважання справедливих прямих податків дасть змогу уникнути
негативних наслідків, таких як: занепад рівня життя більшості населення,
подальший спад і занепадукраїнського виробництва, не здатного
конкурувати з дешевою продукцієюіноземних фірм, тощо. На етапі
соціально-економічних реформ, коли основним мотивом економічної
політики стає орієнтація держави на міжнародні ринки, на пожвавлення
підприємництва, назріла гостра необхідність невідкладного реформування
податкової системи, створенняцілісного, узгодженого, стабільного та
раціонального податкового законодавства. Все це й обумовлює необхідність
реформування податковоїсистеми.
Для розв'язання зазначених проблем доцільно вжити заходи, які могли б
удосконалити систему оподаткування: зменшити податкове навантаження;
зробити податкове законодавство простішим, послідовним та прозорим;
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скоротити кількість податків, тобто усі малоефективні податки мають бути
скасовані або встановити єдиний універсальний податок.
Відповідно до цього можна запропонувати такий комплекс заходів для
реформування податкової системи:
проведення робіт податкових адміністрацій з роз'яснення населенню
суті податкових платежів і окремих питань;
створення при податкових адміністраціях консультаційних пунктів, для
надання безкоштовних довідок по різних питаннях;
прозорість сплати податків і недопуску корумпованості в органах
податкових адміністрацій;
скоротити кількість податків, тобто усі малоефективні податки мають
бути скасовані;
податковий облік повинен будуватися не паралельно до
бухгалтерського обліку, а базуватися на його результатах. 3 метою
забезпечення інтересів держави фінансовий результат діяльності
підприємств для цілей оподаткування податком на прибуток повинен
максимально спрощено коригуватися тільки за основними позиціями,
суттєвими та необхідними в масштабах держави, без жорсткого
регулювання усіх можливих витрат [3].
Отже, дослідивши стан сучасної системи оподаткуванняУкраїни, можна
зробити висновок, що вона має серйозні недоліки, а саме:нестабільність
податкової системи. Часті зміни в законодавчих актах щодоокремих податків
негативно впливають на розвиток підприємницькоїдіяльності; основним є
фіскальне спрямування податкової системи; відсутнієдині та порівняно
стабільні нормативи відрахувань від загальнодержавнихподатків до місцевих
бюджетів тощо. Регулювання сучасних економічнихвідносин в Україні
потребує гнучкої податкової політики держави, яка дала бзмогу оптимально
пов‘язати інтереси держави з інтересами підприємництва.Безумовно,
створити таку податкову систему майже неможливо. Длястворення
оптимальної системи оподаткування необхідно керуватися такимиосновними
принципами, як соціальна справедливість, рівнонапруженість,економічна
ефективність, стабільність, гнучкість. В Україні ж ці принципи насучасному
етапі ігноруються, що породжує проблеми визначення розміру,кількості
податків, способу їх стягнення.
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ФІНАНСИ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах посилення глобалізаційних процесів в економіці, виникає
необхідність підвищення ролі підприємствами інноваційної сфери діяльності.
Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність",
інноваційна діяльність − діяльність, що спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює
випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [1].
Фінанси інноваційних підприємств, як і будь-якого іншого
підприємства,мають на меті забезпечення їхньої виробничої діяльності.
Стрижневою основою фінансів підприємств с формування фінансових
ресурсів та отримання і розподіл доходів з метою забезпечення відтворення
виробництва.
Фінансова діяльність підприємств відображається в грошових потоках,
які характеризують різноманітні й різнобічні відносини.
Вихідними принципами, на основі і з урахуванням яких має будуватися
система фінансування інноваційних підприємств, є:
чітка цільова орієнтація системи − її зв‘язок із завданням швидкого й
ефективного впровадження інновацій;
логічність, обґрунтованість і юридична захищеність використовуваних
прийомів і механізмів;
множинність джерел фінансування;
широта і комплексність системи, тобто охоплення максимально
широкого кола технічних і технологічних новинок і напрямів їхнього
практичного використання;
адаптивність і гнучкість, що припускають постійне настроювання як
усієї системи фінансування, так і її окремих елементів на умови
зовнішнього середовища, що змінюються динамічно, з метою
підтримки максимальної ефективності.
Раціональна система фінансування спрямована на підвищення обсягу й
ефективності використання фінансових ресурсів. Зростання фінансової
віддачі – це найважливіший показник, на основі якого оцінюється не тільки
ефективність проведеної фінансової політики, а й кінцеві результати
конкретної практичної роботи.
Фінанси інноваційних підприємств у цій системі займають вихідне,
визначне положення, тому що обслуговують основну ланку суспільного
виробництва, де, власне, і створюється основна маса матеріальних і
нематеріальних благ (товарів виробничо-технічного призначення, предметів
споживання, нової науково-технічної інформації й інших інтелектуальних
продуктів).
Існує необхідністьспрямування української економіки в бік низько
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технологічних, енергетично витратних, екологічно шкідливих виробництв та
перетворення України у сировинний додаток своїх європейських сусідів.
Держава сприяє фінансуванню розвитку науково-технічної та
інноваційної діяльності. Важливим чинником для підвищення інноваційного
потенціалу України є освоєння та застосування прогресивних технологій та
наукомісткої продукції [2, c.142].
Для підвищення ефективності фінансування інноваційної діяльності
необхідно:
розвивати вже існуючі інноваційні структури та сприяти виникненню
нових, особливо в областях;
створити ефективну інвестиційну систему інноваційного кредитування
та інвестування;
розвивати інноваційну політику, на основі досвіду зарубіжних країн.
В різних країнах світу використовують різноманітні фактори впливу на
фінансування інновацій. Так лідерами у виробництві високо конкурентної
наукової продукції є такі країни, як США і Японія. На думку експертів
приблизно 80 % усіх інноваційних продуктів світі створюється в США. Це
пояснюється тим, що витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські
роботи (НДДКР) є значними [3].
Німеччина, Англія і Франція разом із США і Японією складають
технологічне ядро світового розвитку. Ці країни займають відповідно місця
лідерів у світі з абсолютного розміру витрат на НДДКР. З федерального
бюджету НДДКР фінансується на 35-45 %. Частка продукції, що
спрямовується на експорт, становить 20-25 % ВВП.
У зарубіжних країнах податкові пільги орієнтовані на сприяння
реалізації досягнень науково – технічного прогресу. У зарубіжній практиці
накопичений достатньо великий досвід із застосування податкових стимулів
[4, с. 70]. Так у США, Німеччині, Італії, Японії, Бразилії здійснювалось
пільгове оподаткування. В США для виходу з кризи було скасовано
оподаткування юридичної форми ризикового капіталу.
У Бразилії також проводилось пільгове оподаткування підприємств, що
займались інноваційною діяльністю: скорочення до 50% податку на прибуток
при покритті витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
в галузі електроніки та звільнялось від сплати податку в розмірі 15 %
продукції цієї галузі.
Враховуючи досвід іноземних країн у сфері активізації фінансів
інноваційних підприємств Україна спроможна застосувати деякі з методів
покращення
інноваційної
активності.
Це
дозволить
їй
стати
конкурентоспроможною на світовому ринку товарів та послуг: необхідно
здійснити пільгове оподаткування прибутку, отриманого в результаті
використання патентів, ліценцій, ноу-хау; забезпечити покращення
організаційної структури підприємства, швидку адаптацію до змін у
зовнішньому середовищі;мотивацію працівників, що пропонують певні
інноваційні розробки, можливі для використання в подальшій діяльності
підприємства;забезпечити можливості самореалізації працівників на
підприємстві.
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Можливості залучення державних фінансів для фінансування
інноваційних підприємств в економіці України досить обмежені.Ситуація,
яка склалася в нашій країні свідчить про те, що підприємства які займаються
впровадженням інновацій несуть однакове податкове навантаження з тими
підприємствами, які не займаються впровадженням інновацій. Тому
перетворення у податковій системі, які сприятимуть зниженню податкового
навантаження на інвесторів, будуть сприяти прискоренню оновлення техніки
і технологій.
Відповідно, можна зробити висновки, що необхідно вдосконалювати
законодавчу базу для більш тісного співробітництва державного та
підприємницького
сектору,
оскільки
тільки
при
ефективному,
стимулюючому розвитку підприємств Україна буде економічно стабільною
та розвиненою.
Активізація інноваційного розвитку підприємств повинна бути
пов‘язана, по-перше, з оновленням основних виробничих фондів, які мають
стати головним джерелом збільшення обсягів виробництва та створення умов
для виготовлення вітчизняної продукції на рівні кращих світових зразків. Подруге, розвиток інноваційної діяльності має бути органічно пов‘язаним з
ресурсозбереженням і сприяти суттєвому зменшенню витрат матеріалів на
одиницю продукції. По-третє, виходячи з сучасних умов, інноваційний
розвиток, повинен мати соціальну спрямованість. Таким чином, головною
метою інноваційного процесу підприємств в Україні є підвищення соціальноекономічної ефективності виробничої сфери на базі системного
удосконалення всіх елементів та матеріалізації наукових знань і підвищення
соціального забезпечення.
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ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Недосконалість податкової політики в Україні призводить до зниження
темпів розвитку виробництва, зниження конкурентоспроможності продукції
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та фінансового стану підприємства.Дещо віддаленим від забезпечення
ефективності цих процесів, залишається використання надбань інституційної
економічної теорії та її сучасних напрямів.
Незважаючи на достатню теоретичну розробленість питань щодо
запровадження інструментів податкового регулювання, а також досвід їх
ефективного застосування у багатьох країнах світу, в Україні й досі не
використовуються дієві інструменти податкового впливу на підприємницьку
діяльність. Ті регулюючі податкові інструменти, запровадження яких
передбачається проектом Податкового кодексу України, є недостатньо
ефективними, не сприятимуть збільшенню фінансових можливостей
господарюючих суб‘єктів у процесах відтворення капіталу, а тому
потребують удосконалення.
Сутність та принципи державного податкового регулювання
розглядались у роботах В.Т. Александрова, Ф.Ф. Бутинця, Н.С. Вітвіцької,
П.К. Германчука, М.М. Коцупатрого, Н.М. Малюги, О.І. Назарчука,
О.А. Ногіної, Н.І. Петренко, Н.І. Рубана, І.Б. Стефанюка, М.Т. Фенченко,
І.Ю. Чумакової. Однак, до теперішнього часу недостатньо уваги приділяється
принципам податкового регулювання.
Обґрунтоване зниження податкового навантаження в перспективі може
позитивно позначитися на обсязі податкових надходжень до бюджету,
оскільки обумовлене ним збільшення масштабів діяльності платників
податків розширює базу непрямого оподаткування, а зростання прибутку
підприємств і виплат на оплату праці забезпечує зростання податкових
надходжень від прямих податків і зборів. Водночас, зайва лібералізація
оподаткування означає скорочення доходів держави, що веде до
неможливості в повному обсязі фінансувати поточні державні соціальні й
економічні програми, тобто до обмеження загальнонаціональних інтересів.
Проводячи певну податкову політику, держава змінює структуру
сукупного попиту в країні (вилучення за допомогою податків частини
індивідуальних доходів призводить до зменшення споживчих витрат та
індивідуальних інвестиційних витрат) і збільшує державний попит на
продукцію окремих галузей і компаній, отже, створюючи для них ринки
збуту, стимулює їхній розвиток.
Певні елементи оподаткування (податкові пільги, ставки) можуть
використовуватися як важелі прискорення розвитку виробництва в суспільно
необхідних напрямах. Разом з тим, незважаючи на високу ефективність,
вважати податкове регулювання єдиним та вирішальним важелем впливу на
економічні процеси було б неправильним, оскільки лише зміною умов
оподаткування без інших важелів державної економічної політики
неможливо вирішити всі проблеми у сфері економіки. Тому податкове
регулювання слід розглядати як один з ефективних і необхідних механізмів
державного регулювання економіки який має застосовуватися у поєднанні з
іншими непрямими та прямими методами. Податкове регулювання належить
до економічних методів, оскільки за своєю сутністю воно реалізується саме
через економічні інтереси суб‘єктів податкового процесу [2, с. 143].
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Комплексний характер податкового регулювання проявляється у тому,
що системі оподаткування, у т.ч. і в Україні, властиві й деякі ознаки
адміністративних методів регулювання. Зокрема, один із загальнодержавних
податків – плата за торгові патенти за своєю сутністю є платою за право на
здійснення окремих видів діяльності, тобто однозначно має дозвільний
характер. Крім того, до заходів адміністративного впливу може бути
віднесена заборона на застосування фіксованого податку з доходів від
підприємницької діяльності внаслідок порушення встановлених для таких
платників обмежень (ст. 14 Декрету Кабінету Міністрів України «Про
прибутковий податок із громадян»), обмеження на здійснення окремих
господарських операцій з активами, що перебувають у податковій заставі
й ін.
За формою впливу податкове регулювання відносять до непрямих
методів, що базується не на прямому примусі суб‘єктів господарювання,
а на використанні їхніх економічних інтересів. Справа в тому, що,
застосовуючи засоби податкової політики, держава створює умови, за яких
платникові стає вигідним здійснювати дії, що відповідають державним
інтересам, і невигідним робити те, що інтересам суспільства не відповідає
[3, с. 287].
Податкове регулювання здійснюється як на загальнодержавному
(загальнодержавні податки й збори), так і на місцевому рівні[6]. Заходи
податкового регулювання, залежно від цілей, обраного інструменту й
порядку його застосування, можуть мати як довгостроковий (стратегічний),
так і оперативний (тактичний) характер. У першому випадку йдеться про
механізми податкового регулювання, результат застосування яких забезпечує
досягнення стратегічних цілей, і, як правило, не відчувається у той самий
період, у якому реалізується регулюючий вплив. До них відносять,
наприклад,
стимулювання
інвестиційної
активності
суб‘єктів
підприємницької діяльності й громадян, заходи, спрямовані на детінізацію
економіки й легалізацію об‘єктів оподаткування тощо. У другому випадку
йдеться про заходи, здатні забезпечити відчутний результат без істотного
часового лага, тобто практично відразу ж після застосування відповідного
регулюючого механізму.
Держава повинна гарантувати стабільність основних принципів
оподаткування, а механізми та правила їх дії мають бути зафіксовані в
єдиному документі – Податковому кодексі України [1].
Принциповим недоліком податкового законодавства є наявність
економічно необґрунтованих розбіжностей щодо визнання та оцінки доходів
і витрат для визначення податку на прибуток і податку на додану вартість
нормативно-правовою базою бухгалтерського обліку щодо розрахунку
фінансового результату, що унеможливлює складення декларації про
прибуток підприємств за даними бухгалтерського обліку.
Питання оподаткування регулюються не тільки законами, а і декретами
Кабінету Міністрів України, указами Президента України. Через наявність у
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законодавчих актах норм непрямої дії значна кількість питань у сфері
оподаткування регулюється підзаконними актами [5].
Такий стан правової бази може бути виправданий на початковому етапі
формування податкової системи, однак неприйнятний на сучасному етапі
розвитку економіки.
Існуючі серйозні недоліки податкової системи призвели до таких
проблем системного характеру, як: податкова заборгованість платників
перед бюджетом і державними цільовими фондами; бюджетна заборгованість
із відшкодування податку на додану вартість; ухилення від оподаткування та
сплати податків (ця проблема є однією з найгостріших в Україні);
нерівномірне податкове навантаження, внаслідок чого найбільше
навантаження покладене на законослухняних платників, позбавлених
податкових пільг [4, с. 176].
Більш перспективною є стратегія поетапного зниження податкового
навантаження за рахунок скасування неефективних (затратних) податків і
зборів, підвищення фіскальної ефективності податків на основі розширення
бази оподаткування, надання пільг суб‘єктам підприємництва, які
розробляють і впроваджують інновації та випускають інноваційну
продукцію, покращення адміністрування, зменшення масштабів ухилення від
сплати податків, формування доходів бюджетів усіх рівнів на основі
проведення збалансованої бюджетної політики на середньострокову
перспективу та спрямування податкових надходжень у сфери, від яких
залежить довгострокове економічне зростання.
Отже, метою реформування податкової системи України є створення
більш ефективної та раціональної податкової системи, яка забезпечить
сприятливі умови для ведення бізнесу, реалізації інвестиційно-інноваційної
політики, зростання споживчого попиту на внутрішньому ринку за
одночасного динамічного збільшення обсягу сукупних податкових
надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів та
оптимальний рівень перерозподілу ВВП через податкову систему.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ
Національний банк України є центральним банком України, особливим
центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання,
функції,
повноваження
і
принципи
організації
якого
визначаються Конституцією України, Законом України «Про Національний
банк України»та іншими законами України. На сьогодні голова
Національного банку України – Гонтарева Валерія Олексіївна, перший
заступник Голови - Писарук Олександр Володимирович.
Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює
видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у
визначених Законом України «Про Національний банк України»випадках –
також за рахунок Державного бюджету України [1].
Західні науковці аналізують ступінь незалежності (автономії)
центрального банку на підставі спеціально розроблених індексів.
Розрізняють два види індексів незалежності центральних банків:
«правовий», або «юридичний», індекс, який враховує такі чинники, як
порядок
розроблення
грошово-кредитної
політики,
участь
представників уряду у складі Ради центрального банку і порядок
призначення керівництва банку тощо;
індекс фактичної незалежності центрального банку, який вимірюється
за допомогою показника стабільності керівництва центрального банку,
що характеризує частоту зміни голови (президента) центрального
банку [2, c.124].
Міжнародною банківською практикою сформульовано ряд неодмінних
передумов незалежності центрального банку:
визначення основних завдань і функцій центрального банку на
законодавчому рівні;
підзвітність центрального банку законодавчій владі та самостійність у
проведенні грошово-кредитної політики;
розмежування коштів центрального банку і державних фінансів;
незалежність керівництва центрального банку від органів виконавчої
влади і тривалий строк повноважень голови банку;
економічна незалежність центрального банку [3].
Базові чинники (передумови), що характеризують правовий статус
Національного банку України, визначені Конституцією України та законом
«Про Національний банк України».
Основне завдання і функції НБУ також визначені на законодавчому
рівні. Згідно з законодавством основним завданням (функцією)
Національного банку є забезпечення стабільності грошової ьодиниці
України. При виконанні цього завдання НБУ має виходити із пріоритетності
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досягнення та підтримки цінової стабільності в державі. При цьому слід
відзначити, що стабільність внутрішніх цін забезпечується не тільки
монетарними, а й немонетарними чинниками, які перебувають поза межами
впливу грошово-кредитної політики НБУ, наприклад через адміністративне
регулювання цін урядом. Національний банк має також сприяти стабільності
банківської системи, додержанню стійких темпів економічного зростання та
підтриманню економічної політики уряду, але в межах своїх повноважень і за
умови, що це не перешкоджає виконанню основного завдання.
Національний банк підзвітний Президенту та Верховній Раді України,
які наділені повноваженнями стосовно призначення на посаду і звільнення з
посади Головио Банку та формування Ради банку. Голова НБУ доповідає
Верховній Раді про діяльність банку. Двічі на рік НБУ надає Президенту,
Верховній Раді і Кабінету Міністрів інформацію про стан грошового ринку в
державі і щоквартально надає інформацію відносно безготівкової емісії,
зокрема через канали рефінансування банків, проведення операцій з цінними
паперами та іноземною валютою [5].
На законодавчому рівні необхідно чітко визначити механізм
взаємовідносин НБУ й уряду в процесі розроблення грошово-кредитної
політики. Світовий досвід у цій сфері полягає у тому, що центральний банк у
межах домовленості з урядом бере на себе відповідальність за грошовокредитну політику, за дотримання стратегічних монетарних орієнтирів, а
уряд — за проведення бюджетної, фіскальної, антимонопольної політики, яка
не викликає інфляційних наслідків [4, c.23].
Проведення грошово-кредитної політики упродовж найближчих років
виходитиме з необхідності сприяння поступовому зниженню темпів інфляції,
маючи на меті досягнення середньострокової інфляційної цілі до 2018 року.
На шляху наближення до середньострокової інфляційної цілі передбачається
така орієнтовна траєкторія приросту споживчих цін у річному вимірі: на
кінець 2015 року – 9%, на кінець 2016 року – 7%, на кінець 2017 року – 5%.
Досягненню середньострокової цілі сприятиме передбачений на другу
половину 2015 року перехід до монетарного режиму інфляційного
таргетування, чому передуватиме реалізація комплексу заходів, спрямованих
на створення відповідних макроекономічних, інституційних, організаційних
та технічних передумов [6].
Закон «Про Національний банк України» забороняє банку надавати
прямі кредити уряду на фінансування видатків державно го бюджету.
Здійснювати операції з державними цінними паперами, зокрема купувати їх
для формування портфеля цінних паперів, НБУ дозволено лише на
вторинному ринку.
Голову НБУ призначає на посаду Верховна Рада України
конституційною більшістю голосів за поданням Президента України. Строк
повноважень Голови НБУ – сім років. Закон передбачає одноосібну
відповідальність Голови НБУ перед Верховною Радою України та
Президентом України за діяльність НБУ. Водночас Голова НБУ не може
бути обраним Головою Ради НБУ [5].
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Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює
видатки за рахунок власних доходів у межах кошторису, затвердженого
Радою НБУ. Кошторис доходів і витрат має забезпечувати можливість
виконання банком його функцій. У разі перевищення доходів над витратами
різниця вноситься до державного бюджету. Щорічно НБУ переказує до
державного бюджету значну частину свого чистого доходу. Одержання
прибутку не є метою діяльності банку.
Проведений аналіз правового статусу НБУ з урахуванням світового
досвіду дає змогу зробити висновок, що з певними зауваженнями, на
законодавчому рівні забезпечується незалежність центрального банку від
органів державної влади у монетарній сфері. Що стосується незалежності
центральногобанку,якавизначається за коефіцієнтом стабільності керівництва
центрального банку, то за цим показником незалежність НБУ перебуває
нанижчому рівні порівняно з центральними банками таких країн, якСША,
Німеччина, Японія, Росія.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕМІСІЙНА ПОЛІТИКА КОРПОРАЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
В умовах ринкової економіки діяльність будь-якогопідприємства
вимагає фінансового забезпечення, а доступ до джерел капіталу
євизначальним фактором конкурентної боротьби. Доступ до фінансових
ресурсів, щосконцентровані на ринку цінних паперів, є значною перевагою
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сучасних корпорацій. Проте,емісійна діяльність вітчизняних підприємств на
фондовому ринку є складним танеоднозначним процесом, який вимагає
науково обґрунтованих підходів та досконалихуправлінських рішень.
Проблеми емісійної політикикорпорацій стали основою досліджень
провідних зарубіжних та вітчизняних вчених: З. Боді,Е. Брігхем,Ф. Фабоцці,
Ю. Фами, І. Бланка, О. Борщ, А. Борщ, О. Терещенка.
Емісійна стратегія – це частина загальної політики формування
фінансових ресурсівпідприємства, яка полягає в залученні необхідного їх
обсягу із зовнішніх джерел внаслідоквипуску та розміщення на первинному
ринку власних цінних паперів (акцій, облігацій тощо)[1, с. 59].
Розробка емісійної стратегії публічного акціонерного товариства
передбачає такі етапи:
дослідження можливостей ефективного розміщення майбутньої цінних
паперів;
визначення мети емісії (реальне інвестування, поліпшення структури
використовуваного капіталу, намічене поглинання інших підприємств
та інші цілі, що вимагають швидкої акумуляції значного обсягу
власного капіталу;
визначення обсягу емісії проводиться розрахунком потреби в залученні
власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел;
визначення номіналу, видів і кількості емітованих акцій.
Емісія акцій – це сукупність дій емітента щодо здійснення підписки на
акції. Успішна емісіякорпоративних прав (акцій, часток), збільшення
статутного капіталу залежить від багатьохфакторів, зокрема від стану ринку
капіталів, від тенденцій на біржі (для корпоративних прав, якікотируються на
біржі), очікувань на майбутні прибутки емітента та інвесторів, а також від
параметрів емісії (обсяг, курс, співвідношення, з яким здійснюється
емісія) [2, с. 143].
Емісія акцій виступає зовнішнім джерелом збільшення власного
капіталу, а емісіяоблігацій – зовнішнім джерелом зростання позикового
капіталу. Згідно з теорієюсубординації джерел американського економіста Г.
Дональдсона, при залученні зовнішніхджерел перевага надається борговим
інструментам, а в останню чергу – випуску акцій.
Емісійна політика підприємства грунтується на оцінці економічної
ситуації, кон‘юнктурифондового ринку, інвестиційної привабливості цінних
паперів,
яка
визначаєтьсяперспективами
галузевого
розвитку,
конкурентоздатністю продукції, що випускається,станом фінансової
рівноваги та стабільності підприємства, стадією його життєвого циклу,рівнем
рентабельності поточної діяльності та капіталу, менталітетом та
професіоналізмомменеджерів і власників, ціною залученого капіталу та її
впливу на середньозваженувартістькапіталу [2, с. 112-115].
Емісійний дохід, або аджіо, – сума перевищення доходів, отриманих від
емісії (випуску)власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом
таких акцій (інших корпоративнихправ). Інакше кажучи, емісійний дохід - це
різниця між курсом емісії і номінальним курсомкорпоративних прав. Суми
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одержаного підприємством емісійного доходу не включаються доскладу
валового доходу з метою оподаткування [3, с. 23].
Активізації емісійної діяльності підприємства сприяє:
1) стимулюванню ефективного розвитку вітчизняного ринку цінних
паперів,якепередбачає законодавче врегулювання та приведення його у
відповідність з міжнароднимистандартами,
2)
вдосконалення
корпоративного
управління
в
частині
стимулюванняефективноговласника;
3) забезпечення прав всіх груп акціонерів і формування досконалої
системирозкриттяінформації про фінансовий стан та діяльність емітентів
цінних паперів шляхом створенняконсалтингових організацій, діяльність
яких має бути спрямована на надання інформаційно-консультаційних послуг
ззабезпечення захисту прав інвесторів.
Отже, світовий досвід доводить, що емісія цінних паперів є одним з
найбільшефективних інструментів вирішення фінансових і управлінських
проблемкомпанії. Проте,емісійна діяльність підприємства охоплює широкий
спектр проблем, які виходять за рамкиінвестиційного менеджменту. Якісно
проведений підготовчий етап до проведення емісіїзначно підвищує її
ефективність та результативність. Подальші дослідження мають
бутиспрямовані на вивчення переваг та недоліків проведення додаткової
емісії цінних паперівкомпаніями.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА
ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ
Податки єосновною формою доходу держави, необхідною ланкою
економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави.В
Україні чинним законодавством встановлені такі види податків, обов‘язкових
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зборів та платежів як загальнодержавні податки і збори, митні платежі,
місцеві податки, місцеві збори[5]. Реалізацію державної податкової політики
забезпечує Державна фіскальна служба України.
У структурі податкової системи України переважають непрямі податки.
Через непряме оподаткування здійснюється державний контроль над якістю,
кількістю, виробництвом і споживанні продукції, робіт та послуг. Невдовзі
після запровадження непрямого оподаткування, воно одразу ж було піддано
нищівній критиці,трактувалося як податки на бідних. Особливе занепокоєння
непрямі податки викликали серед марксистів, соціалістів та представників
інших соціал-демократичних течій. Проте розвиток фіскальної практики, а
також теорії оподаткування підтвердив, що непряме оподаткування виникло
й розвивалося як явище об'єктивне, зумовлене розвитком суспільного життя,
оскільки забезпечити постійно зростаючі державні видатки лише за рахунок
прямих податків стало неможливим.
Непрямі податки – це податки, які визначаються розміром споживання і
не залежать від доходу платника, виступають у вигляді надбавки до ціни
товару, роботи чи послуги і фактично сплачуються за рахунок споживача, але
юридично їх платником є продавець, рідше виробник цих товарів чи
послуг[4].Векономіці України непрямі податки відіграють надзвичайно
важливу роль: становлять значну частку дохідної частини державного
бюджету і виступають одним з істотних засобів перерозподілу національного
доходу.
Дослідженню проблем функціонування непрямого оподаткування
присвячено праці низки вчених, серед яких: А. Крисоватий, М. Кучерявенко,
А. Соколовська, В. Буряковський та багатьох інших науковців. Напрямкам
вдосконалення непрямого оподаткування присвячено наукові дослідження
О. Оксенюка, Д. Волкова, І. Лютого, А. Скрипника, В. Андрущенка,
В. Федосова, І. Мельника. Проте в кризових умовах сьогодення необхідним є
подальше вдосконалення системи непрямого оподаткування та його
дослідження.
Метою даного дослідження є з‘ясування сутності непрямих податків та
їх значення в економіці України. Вони є більш ефективними, ніж прямі, їх
база відносно стійка до перепадів економічного розвитку. До характерних
особливостей непрямих податків слід віднести постійність, стабільність та
рівномірність надходжень.
До цієї форми оподаткування включають податок на додану вартість
(ПДВ),акцизний податок та мито. Відповідно до чинного законодавства ПДВ
нараховується на всі товари та послуги, окрім звільнених від оподаткування,
наприклад, лікарські засоби. Акцизний податок застосовується до окремих
груп товарів, таких як алкоголь та тютюнові вироби. Мито сплачується при
перетині митних кордонів та поділяється на ввізне і вивізне [3, с.99].
Щодо основних
переваг непрямих податків, то до таких
відносять:регулярність надходжень до бюджету;регулювання виробництва і
споживання товарів;зручність сплати;відносна рівномірність надходжень в
територіальному розподілі. Недоліками є: підвищення цін товарів за рахунок
податку; нерівномірність надходжень до місцевих бюджетів внаслідок
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нерівномірного
промислового
розвитку
в
різних
регіонах
держави;встановлення більш високих податків тільки на товари розкоші
звужує сферу непрямого оподаткування і скорочує надходження доходів до
бюджету.
ПДВ являється основним непрямим податком в Україні. Широке
застосування ПДВ зумовлене головними його перевагами, серед яких є те,
що оподаткуванню підлягає переважно дохід, який спрямовується на
споживання, а інша його частина використовується на нагромадження.
Велика база оподаткування ПДВ сприяє значному зростанню доходів
держави від податків на споживання [1, с.30].
Акцизний податок встановлюється на високорентабельну продукцію.
Особливістю акцизного податку є яскраво виділена регулююча функція
податку: коригування попиту і пропозиції про підвищенні ціни товару за
рахунок включення до неї акцизного податку.
Мито – це вид непрямого оподаткування, яке пов‘язане із
зовнішньоекономічною діяльністю, тобто
сплачується фізичними та
юридичними особами при перевезенні товарів через митні кордони.. Зміною
розміру ввізного та вивізного мита здійснюється регулювання імпорту,
експорту [2, с.312]. Однак мито на даний час не відіграє відчутної ролі у
податковій системі. Це пов‘язано з розвитком світової торгівлі, обмеженням
різних барєрів, у тому числі митних. Існуючі на даний час міжнародні
домовленості передбачають або пільгове митне оподаткування, або взагалі
безмитну торгівлю.
Ефективність непрямих податків в фіскальному аспекті полягає в тому,
що вони оподатковують споживання. Тому, використовуючи ці податки
можна дещо впливати на структуру попиту, оскільки від них важко
ухилитись. Для максимальної ефективності оподаткування слід скоротити
перелік пільгових операцій ПДВ та перейти до диференційованої шкали
ставок податку, сприяти підвищенню ставок акцизного податку з метою
зменшення споживання підакцизних товарів, а також розвитку митного
законодавства відповідно до стандартів, розроблених міжнародними
структурами. Використання зарубіжного досвіду у регулюванні вітчизняного
непрямого оподаткування сприятиме стабілізації економічного зростання та
поступовій інтеграції держави в європейську спільноту.
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УПРАВЛІННЯ ЗАГРОЗАМИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ
ПІДПРИЄМСТВА
У нинішніх складних умовах суспільно-політичних трансформацій,
інтеграції вітчизняної економіки у світовий економічний простір і загостреної
фінансової кризи, ефективне управління підприємствами є достатньо
складним завданням і вимагає розробки дієвих заходів із забезпечення
достатнього рівня їх фінансової безпеки. Зазначена проблема на сьогоднішній
день є вкрай актуальною, оскільки логічним підсумком кризових явищ в
економіці країни та розбалансованості основних макроекономічних показників
для суб‘єктів господарювання стали недостатність фінансових ресурсів,
постійний пошук стабільних джерел фінансування, а також нових форм і
методів раціонального використання наявних ресурсів. Ефективне управління
загрозами фінансовій безпеці дає можливість підприємствам своєчасно та
ефективно відповідати на подібні виклики.
Дослідженнями у сфері забезпечення фінансової безпеки підприємства
займалися такі вчені, як О. В. Бельська, Т. Г. Васильців, М. А. Дронов,
К. О. Мандзиновська, К. В. Орєхова, А. М. Штангрет та інші. Однак, окремі
аспекти управління загрозами фінансові безпеці підприємства до цих пір
залишаються малодослідженими та потребують подальших розробок.
Метою дослідження є узагальнення основних загроз, що впливаю на
фінансову безпеку підприємства, та визначення основних методів управління
ними в контексті запобігання фінансових криз.
Фінансова безпека є динамічною ознакою фінансового стану
підприємства, що відображає його стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз,
здатність до сталого й збалансованого розвитку та захисту своїх фінансових
інтересів [1, с.30].
Забезпечення фінансової безпеки підприємства полягає в розробці
заходів, спрямованих на запобігання шкоди від негативних впливів на його
фінансову діяльність, а ступінь захищеності пріоритетних фінансових
інтересів, можливості забезпечення необхідного рівня безпеки підприємства
багато в чому залежить від своєчасної ідентифікації загроз фінансової
безпеки із застосуванням комплексного підходу при їх аналізі.
Загрози, що впливають на фінансову безпеку підприємства, умовно
можна розділити на зовнішні і внутрішні. Для кожного підприємства як
зовнішні, так і внутрішні загрози суто індивідуальні. Разом з тим, зазначені
категорії містять елементи, які характерні для діяльності майже кожного
підприємства.
До внутрішніх загроз, що впливають на фінансову безпеку
підприємства, належать [2, с.210]:
− зниження якості дебіторської заборгованості;
− накопичення кредиторської заборгованості;
493

− брак власних оборотних коштів;
− надлишкові виробничі потужності;
− використання неефективних форм фінансування оновлення
основних засобів;
− використання неефективних інструментів управління фінансовими
ризиками;
− використання робочої сили з низьким рівнем кваліфікації;
− висока плинність кадрів;
− відсутність ефективної системи мотивації персоналу.
Основні зовнішні загрози, що впливають на фінансову безпеку
підприємства, можна охарактеризувати наступними факторами [3, с.227]:
− криза грошової і фінансово-кредитної систем;
− недосконалість механізмів формування економічної політики
держави;
− високі процентні ставки за кредитами комерційних банків;
− недостатньо розвинена правова система захисту прав інвесторів і
виконання норм законодавства;
− протиправна діяльність кримінальних структур, конкурентів, фірм і
приватних осіб, що займаються промисловим шпигунством або
шахрайством;
− правопорушення з боку корумпованих елементів з числа
представників контролюючих та правоохоронних органів.
В сучасних умовах з‘явилися нові зовнішні загрози для фінансової
безпеки підприємства, до яких належать [4, с.154-155]:
1) грінмейл − корпоративний шантаж шляхом скуповування значного
числа акцій певного підприємства з пропозицією продати їх за умови, що
інші підприємства підписують угоду про невтручання;
2) рейдерство – вилучення майна на законних підставах, в основі
виникнення якого лежать прогалини в законі або системні недоліки
функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем,
системи реєстрації юридичних осіб тощо);
3) кардерство – діяльність споріднена з фальшуванням грошей, адже в
обох випадках підробляють засоби платежу, проте, істотна відмінність
полягає в тому, що грошові знаки випускає держава, а у кредитної картки
емітентом є, як правило, комерційний банк.
За наявності значної кількості внутрішніх та зовнішніх загроз фінансовій
безпеці слід використовувати методи управління такими загрозами, які
умовно можна поділити на три групи: зниження, збереження та передача
[5, с.80].
Зниження рівня загроз фінансовій безпеці підприємства передбачає
здійснення попереджувальних управлінських і організаційно-технічних
заходів щодо запобігання настання несприятливих подій у фінансовогосподарській діяльності або ліквідацію негативних наслідків тих із них, які
вже трапилися.
Збереження загроз фінансовій безпеці підприємства на існуючому рівні
не завжди означає відмову від впливу на них. Підприємство може створити
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спеціальні резерви (наприклад, резерв загроз фінансовій безпеці), з яких
будуть здійснюватися компенсаційні виплати за збитки, які зазнало
підприємство внаслідок настання непередбачених несприятливих подій у
його фінансово-господарській діяльності. Такий метод управління загрозами
фінансовій безпеці підприємства називається самострахуванням.
Заходи щодо передачі загроз фінансовій безпеці підприємства означають
передачу відповідальності за них третім особам у процесі збереження їх
рівня. До таких заходів можна віднести страхування загроз фінансовій
безпеці підприємства, що має на увазі їх передачу страховій компанії за
певну плату, а також різного роду фінансові гарантії, поручництво тощо.
Таким чином, успішний економічний розвиток підприємства багато в
чому залежить від його діяльності у сфері управління загрозами фінансовій
безпеці. Зовнішні та внутрішні загрози фінансовій безпеці тісно
взаємопов‘язані між собою та посилення впливу однієї загрози може
викликати ланцюгову реакцію: посилення або послаблення впливу інших
загроз. Тому, першочерговим завданням підприємства є комплексний аналіз,
своєчасне виявлення і нейтралізація джерел зовнішніх і внутрішніх загроз
фінансової безпеки, що, в свою чергу дозволить йому успішно функціонувати
в нестабільних і важко прогнозованих умовах господарювання.
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ВИРІШЕННЯ
На розвиток економіки будь-якої країни світу суттєво впливає ступінь
розвитку банківської системи. Розвинута банківська система є необхідною
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умовою нормального функціонування економіки, тобто функціонування
суб'єктів господарської діяльності та державного бюджету. За допомогою
досконалої
банківської системи можна здійснити реструктуризацію
економіки в цілому. Крім того, надійний і розвинений банківський сектор
відіграє надзвичайно важливу роль у стабілізації економіки країни. Без
залучення коштів населення у банківський сектор неможлива фінансова
санація підприємств, які потребують фондів для функціонування і
реструктуризації.
Стан банківської системи України завжди привертав увагу провідних
теоретиків і практиків. Проблеми, які виникають в розвитку банківської
системи на кожному етапі її розвитку, є досить актуальним. Зокрема,
питання, присвячені окремим аспектам підвищення конкурентоспроможності
банківської системи, розглянуті в працях таких авторів: Т. Гірченко,
А.Кузнєцова, В. Міщенко, Г. Панасенко, О. Прімєрова та інших. Значну
увагу дослідженню питань капіталізації банківської системи приділяли такі
економісти: М. Диба, Ж. Довгань, В. Коваленко, Є. Осадчий та інші.
Розвиток банківської системи України розпочався 20.03.1991 р. з
прийняття Закону України «Пробанки і банківську діяльність» [3], який
згодом втратив чинність. Натомість була прийнята новаредакція Закону
України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. [4].
В основу розбудови сучасної банківської системи України були
покладені загальновизнані усвітовій практиці принципи:
дворівнева побудова: чітке функціональне розмежування між банками
першого і другого рівнів;
функціонування банків другого рівня на комерційних засадах та на
договірних відносинах з клієнтурою;
ліквідація монополії держави на банківську справу, можливість
створення комерційних банків різних форм власності;
організація державного контролю і нагляду за банківською діяльністю і
покладення цього завдання на центральний банк;
незалежність центрального банку від державних органів виконавчої
влади;
формування
загальносистемної
інфраструктури
забезпечення
банківської діяльності [2, с. 2].
Проте, незважаючи на усі позитивні зрушення, банківський сектор
України залишається на сьогодні недосконалим і не відповідає вимогам
реальної конкурентоспроможності економіки. Існує ряд проблем розвитку
банківської системи, а саме [1]:
низький рівень капіталізації комерційних банків, що знижує рівень
стабільності банків;
зниження ліквідності банків;
слабка диференціація банківських послуг;
висока вартість банківських послуг при низьких доходах населення, в
результаті чого зменшується кількість потенційних користувачів
банківських послуг;
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високий рівень залежності від іноземних позик і значна частка
іноземного капіталу в структурі капіталу банківської системи;
наявність значної кількості ризиків банківської діяльності;
втрата банками довіри населення, наслідком чого є зменшення
мобілізації фінансових ресурсів банками;
недосконала система захисту вкладів громадян;
недостатній рівень кваліфікації менеджерів і спеціалістів та брак
досвіду кадрового персоналу.
Розвитку банківського сектора перешкоджає також відсутність
належного законодавчого та нормативного забезпечення усього можливого
спектру банківських операцій, внаслідок чого банки не завжди спроможні в
повній мірі розвивати нові види послуг у відповідь на зростаючі потреби
ринку, що послаблює їх здатність до ефективної конкуренції.
Таким чином, відчуваючи негативний вплив зовнішнього середовища,
банківська система України переживає зараз не найкращі часи, що
обумовлює необхідність підвищення та посилення її надійності, стійкості до
зовнішніх та внутрішніх потрясінь.В сучасних умовах розвитку національної
економіки важливе значення має стан банківської системи. Саме банки є
одним із головних джерел інвестування фінансових ресурсів в економіку
країни.
Подальший розвиток банківської системи неможливий за відсутності
використання міжнародного досвіду ведення банківської справи,
впровадження сучасних банківських та інформаційних технологій,
розширення і вдосконалення банківських послуг.
Для підвищення ефективності та вдосконалення функціонування
банківської системи України, атакож з метою усунення виявлених проблем,
необхідно здійснити такі заходи:
1. Банківському сектору України підвищити рівень капіталізації через:
залучення до банківдодаткового акціонерного капіталу; випуск банківських
облігацій, депозитних сертифікатів та єврооблігацій, випуск акцій власної
емісії.
2. Покращити управління ліквідністю в банківській системі шляхом
вдосконаленняінструментарію регулювання ліквідності й перегляду
нормативів ліквідності; планування заходів НБУщодо управління
ліквідністю; спрощення і вдосконалення видачі банківських депозитів.
3. Підвищити якість та конкурентоспроможність банківських послуг
шляхом активізації процесівконсолідації банків; розвитку структури
банківського сектору; забезпечення надійності банківськихавтоматизованих
систем; стимулювання банківського обслуговування малого та середнього
бізнесу, населення;розвитку нових сегментів ринку банківських послуг.
4. Створити умови конкурентного співіснування іноземних та
українських банків черезвдосконалення чинного законодавства, надання
пільгових умов та гарантування кредитів наінвестиційні проекти;
зміцненняконкурентоспроможності вітчизняних банків за рахунок чіткішого
розподілу сфер діяльності тасегментів ринку.
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5. Створити систему швидкого реагування на виникнення системного
ризику для банківськоїсистеми в цілому, яка б включала, механізм
оперативної оцінки стану банківської системи, вразі виникнення
несприятливого системного ризику, а також необхідно створити для
суб‘єктівекономіки можливість вчасно оцінювати фінансовий стан будь-яких
банків України. Для цьогонеобхідно розробити офіційну методику оцінки
стану банку на основі його звітної статистики, зврахуванням української
специфіки.
6. З метою захисту вкладів громадян доцільно створити Міжбанківський
фонд обов‘язковогострахування банківських вкладів фізичних осіб, який
матиме статус юридичної особи.
7. Підвищити якість підготовки банківських працівників, що потребує
узгодження навчальногопроцесу із відповідними запитами банків,
враховуючи постійний динамізм фінансового ринку та змінибанківських
технологій здійснення різноманітних операцій.
Успішність процесу реформування банківської сфери досягатиметься
через дотримання таких основних принципів діяльності комерційних банків
як надійність та ефективність, незалежність, прозорість, рівність,
підзвітність, відповідність тенденціям розвитку ринків і нових технологій,
конкурентоспроможність.
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Потужна банківська система є необхідною умовою забезпечення сталого
економічного зростання в Україні. Вона є стратегічно важливою складовою
фінансово-кредитного ринку країни. В умовах нерозвиненості ринку
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небанківських фінансових посередників в Україні саме вона опосередковує
рух фінансових потоків, тим самим впливаючи на розвиток економіки. Саме
тому пошуки напрямів її удосконалення є досить актуальними в даний
період.
Банківська система України – це складова економічної системи держави,
що включає в себе Національний банк України; інші банки (резиденти та
нерезиденти, зареєстровані у встановленому законодавством порядку на
території України); небанківські фінансові установи, виключною діяльністю
яких є прийняття вкладів, розміщення кредитів або ведення рахунків
клієнтів; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; банківську
інфраструктуру, а також зв'язки та взаємини між ними [1].
Розвинута банківська система дає змогу якісному функціонуванню
економіки, тобто функціонування суб'єктів господарської діяльності та
державного бюджету. Лише через досконалу банківську систему можна
здійснити реструктуризацію економіки в цілому. Крім того, надійний і
розвинений банківський сектор відіграє надзвичайно важливу роль у
стабілізації економіки країни.
3а оцінками експертів банківська система України є однією з найбільш
слабких у світі. Банківська діяльність пов‘язана з високими ризиками і
здійснюється за складних політичних і економічних умов у країні.
3а рівнем ризиків банківської системи Україна належить до останньої
десятої групи надійності, де, крім нашої країни, перебувають банківські
системи Венесуели, Ямайки та Болівії [2].
Однією з проблем подальшого розвитку банків в Україні є дефіцит
ресурсів. У більшості з них відсутні кредитні рейтинги, що заважає
залученню коштів. А це могло б принести їм необхідні строкові ресурси, такі
необхідні для кредитування як корпоративних, так і приватних
позичальників. Адже депозити населення, які є головним джерелом ресурсів
банків в Україні, поки ще вважаються коштами «до запитання». Чи не
найважливішою проблемою у банківській системі сьогодні є криза довіри у
відносинах «банк – клієнт».
Основними проблемами функціонування банківської системи є:
1) високий ступінь невідповідності між формами власності та рівнями
ефективності діяльності в банківській та виробничо-промисловій сферах;
2) нераціональна територіальна структура - висока концентрація банків,
а отже, і наявність відчутної конкуренції у великих торговельно-промислових
центрах та практично повний монополізм двох-трьох банків у менш
розвинених регіонах;
3) недостатність правової бази в області фінансової діяльності в цілому
(захист інтересів клієнтів, механізм банкрутства, злиття банківського та
промислового капіталу, трастові операції, венчурний бізнес, небанківські
фінансово-кредитні інститути), також практична відсутність податкових та
інших регулюючих важелів в плані стимулювання інвестиційної діяльності;
диверсифікації банківських операцій;
4) незначна участь іноземного капіталу, іноземних банків та їх філіалів,
що істотно обмежує притік іноземних інвестицій
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5) висoка концентрація капiталу у групі найбiльших банкiв (така
прaктика може призвeсти до розширення практики домoвленостей і змoв
великих банків мiж сoбою у провeденні свoєї дiяльності, нaприклад, у
встaновленні цiн на банкiвські пoслуги);
6) слaбка дифeренціація бaнківських послуг;
7) значна девальвація гривні;
8) зростання валютних ризиків для українських банківвнаслідок
наявності короткої відкритої валютної позиції та високого рівня доларизації є
потенційною загрозою стійкості банківської системи;
9) викривлення окремими банками статистичної звітності ускладнюють
можливості оцінки реальних масштабів кредитування банками пов‘язаних
осіб [3].
Для вирішення вище зазначених проблем доцільно було б:
1. Підвищити надійність та фінансову стійкість банків завдяки:
– оптимізації податкового законодавства;
– розвитку іпотечного фондового ринку.
2. Недопустити зниження рівня капіталізації банків та підвищити
конкурентоспроможність їх на внутрішньому та зовнішньому ринках
шляхом:
– забезпечення пропорційного зростання регулятивного капіталу та його
обсягів;
– розроблення плану заходів, щодо підвищення рівня капіталізації;
– активніше застосовувати процедури реорганізації та реструктуризації
банків.
3.Для бaнків з недoстатньою кaпіталізацією з бoку НБУ мaє бути
пeредбачено такі захoди впливу: зoбов‘язання прoдажу акцій; забoрона на
виплaту дивiдендів; обмeження на рiвень відсоткових стaвок за
зoбов‘язаннями; запрoвадження певних пiльгових умов для oподаткування
тiєї його чaстини прибутку, яку спрямoвують на збiльшення банківського
кaпіталу; зaборона на виплaту нaдлишкових кoмпенсацій менeджменту і на
прийняття дeпозитів вiд банків-корeспондентів.
4.Орієнтація
та
спрямування
банківських
ресурсів
на
потребивнутрішнього виробництва і ринку, зменшення значної залежності
відзовнішніх чинників.
5. Встановлення жорстких критеріїв відносно надання дозволів на
відкриття в Україні філій іноземних банків.
6. Встановлення норми участі іноземного капіталу в загальномукапіталі
банківської системи України.
7.Підвищення рівня забезпечення захисту прав кредиторів і вкладників
банків.
8.Забезпечення діяльності вітчизняних банків відповідно до
міжнародних стандартів корпоративного управління [4].
Одним із основних чинників ефективного розвитку банківської системи в
Україні має бути формування прогресивної законодавчої бази, яка регламентує
банківську діяльність. Вітчизняна нормативно-правова база є нестабільною, значно
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відстає від реальних процесів, що відбуваються в економіці країни, містить
численні законодавчі колізії та не сприяє залученню необхідних інвестицій. На
нашу думку, чинна правова база має бути більш гнучкою. Враховуючи сучасні
реалії, зміни в законодавство мають вноситися оперативніше, що сприятиме
ефективності функціонування банківської діяльності.
Отже, можемо зазначити, щo в українській бaнківській систeмі існує ще
чимaло прoблем, пoв‘язаних із зaгостренням кoнкурентної бoротьби, знижeнням
ефeктивності діяльнoсті та систeми управління. У тaких умoвах необхідно видiлити
приорiтети, які можуть забeзпечити стaлий розвиток бaнківської сфери тa
економіки в цiлому та сфoрмувати захoди щодо їх дoсягнення.Лише за умов
реформування банківського сектору, який є важливим і необхідним чинником на
шляху економічного зростання, можливий подальший розвиток банківської
системи в Україні.Тому в нинішніх умовах стратегічним завданням є розбудова
стійкої, ефективної, конкурентоспроможної банківської системи, яка б сприяла
довгостроковому економічному зростанню країни, її фінансовій безпеці та була
здатна без загроз національним інтересам інтегруватися у світовий фінансовий
простір.
Список використаних джерел:
1. Деревська О.Б. Тенденції та перспективи розвитку банківської
системи України / О.Б. Деревська // Вісник університету банківської справи
Національного банку України. – 2012. – ғ15. – С.26-31.
2. Марущак М. В. Основні напрями оптимізації функціонування банку /
М. В. Марущак // Наукові праці НДФІ. – 2009. – ғ 2 (47). – С. 152-158.
3. Д‘яконова І. Пошук стратегії розвитку банківської системи України в
умовах глобалізації фінансових ринків / І. Д‘яконова //Вісник НБУ. – ғ2,
2010. – с. 26-31.
4. Колобов Ю.В. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи
України / Ю.В. Колобов // Вісник Університету банківської справи
Національного банку України. –2011. – ғ 3 (12).
Олена Могилка
Науковий керівник: Громова А.Є. асист.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ПРОБЛЕМИ І
ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗКУ
Із здобуттям незалежності Україна самостійно визначає стратегію
соціально-економічного розвитку, розробляє та формує незалежну фінансову
політику. Однією зі складових фінансової політики є фіскальна політика,
частиною якої є податкова політика. Податкова система України є досить
молодою і тому існують деякі недоліки в функціонуванні податкової системи
і податкової політики, які впливають на економічну ситуацію у країні.
Актуальність проблеми реформування податкової політики зумовлена
тим, що у ході проведених в Україні за роки незалежності реформ відбулися
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глибокі соціально-економічні перетворення. Разом з тим непослідовність
процесів реформування, відсутність цілісної концепції державної
економічної політики, значні структурні диспропорції в економіці призвели
до глибокої і затяжної соціально-економічної кризи суспільства. Одним з
важливих факторів кризових явищ в Україні стала невиважена податкова
політика держави, у результаті якої відбулося зниження рівня реальних
податкових надходжень.
Податкова політика – це поєднання об‘єктивності економічної категорії
податків, реального стану системи економічних відносин у державі та
суб‘єктивності податкової діяльності як сукупності конкретних дій, рішень
різних органів, гілок і рівнів державної влади [1, с. 40].
В умовах сьогодення пріоритети податкової політики в Україні
остаточно не визначені. Потребує подальшого обґрунтування структура
податкового механізму, елементи системи оподаткування, рівень податкової
бази, які мають бути закріплені у Податковому кодексі.Податковий кодекс є
кроком на шляху до створення більш досконалої системи оподаткування [2].
Позитивним напрямком податкової реформи планувалось зменшення
ставки податку на прибуток з 2011 року із 23 до 18% у 2015 році.
Податок на додану вартість із грудня 2014 року повинен був знизитись із
20 до 17% у 2015 році . Особливу увагу в Податковому кодексі приділено
оподаткуванню прибутку, а саме: передбачено зниження ставки податку на
прибуток до 18% у 2015р., що повинно стати стимулом для інвестиційної
діяльності України. Проте в той же час, одночасне зниження ставок податку
на прибуток підприємств призведе до падіння доходів державного бюджету.
В сучасних умовах податкова система України має ряд недоліків:
значна складність та суперечливість податкової системи;
фіскальна спрямованість податкової системи і недостатня орієнтація
регулюючої функції на стале економічне зростання ;
складна, неоднорідна та нестабільна нормативно-правова база
оподаткування, а також неузгодженість та суперечливість окремих
законодавчих норм;
витрати на адміністрування окремих податків є значними порівняно з
доходами бюджету, що формуються за рахунок їх справляння;
значна нерівномірність розподілу податкового тягаря через наявність
великої кількості податкових пільг та існування різноманітних схем
ухиляння від сплати податків;
непрозорість податкового регулювання.
діяльність Міністерства фінансів України, Державної фіскальної
служби України, Держмитслужби щодо реалізації державної
податкової політики є недостатньо узгодженою і ефективною внаслідок
недосконалого правового регулювання їх взаємовідносин;
корумпованість і каральний зміст податкових відносин;
зростання податкового «тягаря» та заплутаність податкового
законодавства сприяє ухиленню від оподаткування та розширенню
тіньового сектора економіки [3, с. 188].
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Не менш важливим недоліком можна вважати те, що у рейтингу
податкових систем Paying Taxes 2014, підготовленому Світовим банком
спільно з PriceWaterhouseCoopers, Україна посіла 164-те місце із 189країн
світу, має 28 податкових платежів [4, с. 285].
Цілий ряд недоліків, які були допущені при створенні системи
оподаткування, призвели до того, що податки не можуть повноцінно
виконувати свої основні функції, а саме фіскальну, соціальну та регулюючу.
Сфера матеріального виробництва практично пригнічена податками, що
приводить до скорочення оподатковуваних оборотів, а отже, до зменшення
бюджетних надходжень. Що стосується податкового навантаження в Україні,
то проблема його нерівномірного розподілу серед суб‘єктів господарювання
є набагато серйознішою [5, с. 120].
Для реалізації пріоритетів розвитку податкової політки, необхідно
здійснювати комплекс стимулюючих заходів, які передбачають: зниження
податкового тиску, стимулювання інноваційної діяльності, сприяння
розвитку малого підприємництва, підвищення фіскальної ефективності
податків за рахунок розширення податкової бази, поліпшення
адміністрування, зменшення масштабів ухилення від сплати податків,
декриміналізація податкового законодавства [6, с.270].
Для податкової політики нашої держави поки що характерне те, що:
нові податки ніде на підприємствах, у районах або містах не апробуються;
не відпрацьовуються ставки оподаткування, а тому Верховна Рада України
змушена знову й знову змінювати їх;в економічну систему України
впроваджується податкова система розвинутих ринкових країн, що не
враховує особливостей нашої економіки.
Розв'язання існуючих проблем податкової системи України має
відбуватися через послідовну реалізацію стратегічних цілей реформування
податкової системи України, а саме: підвищення конкурентоспроможності
вітчизняного бізнесу;детінізаціядоходів підприємців і населення; необхідна
поступова лібералізації податкової політики в напрямі зменшення
податкових ставок і надання податкових пільг за основними податками в
Україні; легалізація тіньового сектору; активізація інвестиційних процесів в
економіці; розробка простих і зрозумілих податкових норм для суб'єктів
господарювання; скорочення витрат платників на нарахування і сплату
податків і держави на їх адміністрування; адаптація податкового
законодавства України до законодавства ЄС; створення умов для реалізації
принципу соціальної справедливості у оподаткування; забезпечення
рівномірного розподілу податкового навантаження; забезпечення умов для
добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками
податків; запровадження інформаційно-аналітичної системи державної
податкової служби в національному масштабі; автоматизація процесів
оподаткування з використанням сучасних технологій.
Отже, виходячи з дослідження сутності проблем і стратегічних цілей
реформування податкової політики України, виникає необхідність
удосконалення податкової політики України за такими напрямами:
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підвищення ефективності системи адміністрування; вдосконалення
Податкового кодексу України; детінізація економіки та боротьба з корупцією
в системі адміністрування податків шляхом посилення кримінальної
відповідальності за ухилення від сплати податків та корупцію у системі
держаних органів влади; реформування спрощеної системи.
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ФІНАНСОВА СТАБІЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ
Стабільне фінансове становище держави є об'єктивною умовою її
економічного розвитку і зростання суспільного добробуту. У цьому сьогодні
нема потреби нікого переконувати. Це стало зрозумілим як переважній
більшості вчених, політичних і громадських діячів, так і широким верствам
населення.
Якщо в держав і протягом тривалого часу немає фінансової стабільності,
то настає деградація виробничих відносин, суспільної свідомості, а майбутнє
стає невизначеним. Відсутність фінансової стабілізації і, як наслідок, чергові
сплески кризових явищ тяжко б'ють по добробуту населення, бо втрати через
прорахунки у фінансовій політиці несуть широкі маси населення, насамперед
найбідніші його верстви. Є підстави стверджувати, що зубожіла, притиснена
нестатками в результаті інфляційної хвилі людина – поганий працівник і
недобросовісний громадянин.
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Проблема нестабільності фінансової системи України має досить
специфічні характеристики. З одного боку, кризові явища пов‘язані з
моделлю економічного розвитку держави та можливостями здійснення
відчутних економічних реформ, з іншого – нестабільність характеризується
проблемами внутрішньої та зовнішньої боргової залежності країни.
Проблеми стабілізації і оздоровлення фінансової системи України – це
зараз найбільш актуальні для держави питання. Мета стабілізації – створити
реальні стартові передумови структурної перебудови економіки, відновлення
інвестиційного процесу, мобілізації через становлення фінансового ринку та
інших фінансових інституцій відповідних фінансових ресурсів.
Чимало науковців присвятили свою увагу дослідженню стану та
розвитку фінансової системи. Серед них варто виділити А.С. Криклія,
А.І. Даниленко, А. Крилову, Б.А. Карпінського, О.В. Герасименко та інших.
Саме ці автори зосереджували свою увагу на основах збалансованості
фінансової системи держави, на проблемах фінансової політики України.
Приступаючи до розгляду даної проблеми, варто розглянути значення
такого питання як фінансова система.
У вузькому значенні фінансова система – це сукупність відокремлених,
але взаємопов‘язаних між собою сфер і ланок фінансових відносин, які
відображають специфічні форми й методи обміну, розподілу і
перерозподілу ВВП, відповідну систему фінансових органів та інститутів [1].
Таким чином, фінансова система, як будь-яка система, являє собою перш за
все комплекс взаємопов‘язаних елементів, що мають однорідні
характеристики [2].
Сьогодні являється незаперечною думка про те, що країни, які мають
розвиненішу фінансову систему, темп економічного зростання являється
високим. Фінансові системи допомагають мобілізувати заощадження,
розподіляють інвестиційні ресурси, забезпечують страхування, сприяють
посиленню корпоративного контролю в країні. Через фінансові системи
збирають і обробляють інформацію про інвесторів, інвестиційні проекти. Це
дає змогу ефективно розподіляти кошти, здійснювати нагляд і
корпоративний контроль за розподіленими коштами [3].
Центральною проблемою теперішнього часу і майбутньої фінансової
стабілізації в Україні залишається інфляція. Негативні соціальні і економічні
наслідки інфляції змушують уряди різних країн провести політику,
направлену на зміцнення національної валюти. Значна увага завжди
приділялася державою регулюванню грошової маси. Антиінфляційна
політика нараховує багатий асортимент самих різних грошово-кредитних,
бюджетних заходів, податкових заходів, програм стабілізації і дій по
регулюванню і розподілу прибутків, але ціна інші заходи так чи інакше
продовжують дестабілізувати ситуацію у середині країни. Серед основних
проблем, яка породжує такі явища є тіньова економіка. Вона приховує
справжній фінансовий стан багатьох підприємств, до нього варто віднести
незахищеність прав інвесторів на ринку фінансових послуг, повільні темпи
ринкових перетворень реального сектору. Українська економіка
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характеризується невизначеністю моделі розвитку фінансової системи,
недостатній рівень капіталізації інститутів фінансової системи, низька якість
і конкурентноспроможність фінансових послуг, відсутність консолідованого
нагляду за фінансовими установами [3].
Оцінюючи характер антиінфляційної політики, можна виділити в ній три
загальних підходи. У рамках першого (що пропонується прихильниками
сучасного кейнсіанства) передбачається активна бюджетна політика –
маневрування державними витратами і податками з метою впливу на
платоспроможний попит: держава обмежує свої витрати і підвищує податки.
У результаті скорочується попит, знижуються темпи інфляції. Однак
одночасно може статися спад інвестицій і виробництва, що може привести до
застою і навіть до явищ, зворотних спочатку поставлених цілей, розвинутися
безробіття.
Бюджетна політика проводиться і для розширення попиту в умовах
спаду.При недостатньому попиті здійснюються програми державних
капіталовкладень і інших витрат (навіть в умовах значного бюджетного
дефіциту), знижуються податки. Вважається, що таким чином розширяється
попит на споживчі товари і послуги.
Однак стимулювання попиту бюджетними коштами, як показав досвід
багатьох країн в 60-70-ті роки, може посилювати інфляцію. До того ж
великий бюджетний дефіцит обмежує урядові можливості маневрувати
податками і витратами.
Другий підхід рекомендується авторами-прихильниками монетаризму в
економічній теорії. На перший план висувається грошово-кредитне
регулювання, непрямо і гнучко що впливає на економічну ситуацію. Цей
вигляд регулювання проводиться непідконтрольним уряду центральним
банком, який визначає емісію, змінює кількість грошей в звертанні і ставки
позикового процента. Прихильники цього підходу вважають, що державу
повинно провести дефляційні заходи для обмеження платоспроможного
попиту, оскільки стимулювання економічного зростання і штучна підтримка
зайнятості шляхом зниження природного рівня безробіття веде до втрати
контролю над інфляцією.
Необхідно зазначити, що комбінація різних способів придушення інфляції
залежить від конкретних економічних умов тієї або іншої країни. Становлення
ринку в Україні, зокрема, в значній мірі, залежить від інтенсивності
інфляційних процесів. Боротьба ж з цим був методами тотального або значного
адміністративного контролю над цінами і прибутками, як це практикувалося
раніше, без усунення їх причин, негативно позначається на розвитку ринкових
відносин і стабільності економіки [4, c. 6-9].
В Україні досі не прийнято законодавчого акта, яким окреслено було би
дії, взаємозв'язок, узгодженість і розвиток бюджетної, податкової й валютної
політики як підсистем єдиної фінансової політики. Формування бюджетної,
податкової та валютної політики відбувається як окремо взятих підсистем.
Відповідно до цього розробляються окремі законодавчі акти та механізми їх
реалізації, які не рідко суперечать один одному, що не сприяє загальному
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фінансово-економічному піднесенню. Реалізацією окремих підсистем
фінансової політики займаються практично відособлені підрозділи та
структури органів управління діючої фінансової системи. Управління
фінансовими ресурсами дуже складне, зокрема на рівні районів, міст та
областей, і потребує радикальних змін у структурі фінансової системи та
державній фінансовій політиці.
Фінансова політика повинна мати імперативний, обов'язковий характер,
що зумовлюється змістом фінансів та їх місцем у системі суспільноекономічних відносин. Законодавчі та нормативні акти з питань реалізації
фінансової політики треба виконувати своєчасно, якісно та в повному обсязі.
В іншому разі досягти фінансової стабілізації та прогресу в економічному
розвитку неможливо [5, c. 158-161].
Основними напрямками фінансової політики, вважаємо, мають бути:
жорстка економія бюджетних витрат шляхом посилення постатейного
контролю за витрачанням коштів бюджетів усіх рівнів;
впровадження укрупнених фінансових норм витрат на фінансування
освіти, охорони здоров'я, культури, підготовника дрів та інших витрат;
фінансування з бюджету тільки піддержавні програми та державне
замовлення;
розробка та обґрунтування принципів державної політики доходів для
бюджетів різних рівнів;
розширення кола учасників ринку державних цінних паперів з метою
збільшення не емісійних джерел покриття дефіциту бюджету;
розв‘язання питання погашення заборгованості із заробітної плати в
бюджетній сфері й інших соціальних виплатах;
завершення процесу доведення рівня оплати житлово-комунальних та
інших послуг населеннюдоїхфактичноївартості;
Таким чином, для фінансової стабілізації економіки України головна
увага має бути приділена прискоренню структурних, у тому числі
банківської, реформ, які забезпечують стале економічне зростання, що
нейтралізує таким чином зростання курсу гривні при діючому продажі
валюти. Національний банк вбачає перспективним підвищувати свій внесок у
розширення доходної бази бюджету не за рахунок інфляційного
роздмухування номінальної величини ВВП, а за рахунок забезпечення
сталого зростання його реальної величини. Для цього потрібно посилити
увагу до:
Подальшого збільшення рівня монетизації економіки;
Підвищення кредитної активності;
Мобілізації платоспроможного попиту через подальше залучення
депозитів населення і підприємств;
Збільшення попиту на стабільну гривню.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУБЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В сучасних умовах, успішне функціонування економіки будь-якої країни
тісно пов‘язане з оптимальним забезпеченням формування та виконання
бюджету. Від налагодженої бюджетної системи залежить дієвість бюджетної
політики, яка повинна позитивно впливати на економічну та фінансову
стабільність держави, соціальний рівень життя у державі.
Економічний зміст бюджетної системи розкривається в процесах
формування та розподілу грошових ресурсів, які за своєю сутністю дуже
різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління. Ключовим
елементом бюджетної системи держави є бюджети різних рівнів, які
виступають дієвим інструментом впливу на розвиток національної
економіки. З їх допомогою держава здійснює розподіл і перерозподіл
частини вартості ВВП, створеного як на рівні національної економіки, так і
регіональному рівні за певний проміжок часу, і таким чином змінює
структуру виробництва, впливає на результати діяльності суб‘єктів
господарювання, здійснює соціальні перетворення [1].
У науковій літературі проблемам формування та перспективам розвитку
бюджетної системи України присвячено праці багатьох вчених, таких як
С.О. Булгакова, О.Д. Василик, В.Г. Дем‘янишин, О.П. Кириленко, Л.Є.
Клець, В.П. Кудряшов, І.О. Луніна, О.Р. Романенко, В.М. Федосов, Л.В.
Фещенко, С.І. Юрій та ін. Цінність досліджень вищезазначених науковців є
вагомою, однак, загалом бюджетна система України залишається
недостатньо вивченою, що обумовлює вибір теми роботи.
Метоюданого дослідження є: обґрунтування теоретичних аспектів
функціонування бюджетної політики країни, дослідження практики
пріоритетів формування та визначення засад удосконалення та перспектив
розвитку бюджетної політики держави.
Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та
місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин,
державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована
нормами права.
508

На нинішньому етапі розвитку економіки держави все більшої гостроти
набуває необхідність докорінного реформування бюджетних взаємозв'язків
як за доходами, так і за видатками, а також міжбюджетних відносин. Це
зумовлюється насамперед тим, що в ринкових умовах бюджет є основним
джерелом фінансового забезпечення соціально-економічної політики в
державі.
Відсутність належного законодавчого регулювання бюджетних
правовідносин породжує низку негативних соціально-економічних наслідків:
постійне недостатнє внесення протягом останніх років належних
державному бюджетові платежів і у зв'язку з цим недофінансування
або затримка з фінансуванням окремих видів видатків;
відсутність механізму правового регулювання бюджетних відносин,
відповідальності за порушення бюджетного законодавства;
послаблення контролю за цільовим і ефективним використанням
бюджетних ресурсів, що призводить до численних порушень, а від
цього втрат державних коштів;
неповне відображення в бюджеті доходів, які одержують бюджетні
установи, органи виконавчої влади від використання власності та
здійснення позабюджетної діяльності, що створює систему не
контрольованості щодо використання коштів та майна;
відсутність належної методології виконання державного бюджету через
систему органів Державного казначейства України, чіткого
розмежування повноважень усіх рівнів законодавчої та виконавчої
влади.
Усе це потребує пошуку напрямків удосконалення бюджетного процесу,
який би відображав конкретну спрямованість бюджетних відносин на
розв'язання економічних і соціальних завдань та включав широке коло дієвих
важелів за допомогою яких держава здійснюватиме розподільчі й
перерозподільчі функції [2, с. 162].
На нашу думку, д ля вдосконалення функціонування бюджетної системи
в Україні, необхідно здійснити наступне:
уточнити нині діючі процедури підготовки та прийняття бюджету;
встановити процес утворення зобов'язань за платежами до бюджету та
їх погашення так, щоб не припускати утворення заборгованості в
бюджетній сфері;
контролювати максимальний рівень державного боргу та гарантійних
зобов'язань уряду;
чітко визначити відповідальність розпорядників бюджетних коштів на
всіх рівнях.
Особливо слід наголосити на необхідності встановлення жорстких
заходів відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Щодо
розпорядників бюджетних коштів, які порушують бюджетне законодавство,
доцільно застосовувати такі санкції:
призупинення повноважень за асигнуваннями або управління доходами
чи видатками;
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запровадження обмеження щодо використання бюджетних рахунків,
скасування або призупинення бюджетних асигнувань
для
відшкодування незаконно витрачених коштів або вимоги їх
відшкодування.
Урегулювання проблеми відповідальності учасників бюджетного
процесу за повне та своєчасне фінансування, цільове використання
бюджетних коштів, своєчасне повернення бюджетних позичок сприятиме
підвищенню ефективності бюджетного процесу, оздоровленню державних
фінансів.
У загальному ефективне функціонування бюджетної системи України
можливе за умови її поступового розвитку та приведення у відповідність до
стратегічних завдань соціально-економічного розвитку суспільства Серед
найважливіших напрямів розвитку цієї системи виділимо наступні:
поступову передачу бюджетного навантаження з державного бюджету
на місцеві, що сприятиме розширенню фінансових можливостей
органів місцевого самоврядування, децентралізації влади, розширенню
демократичних засад в управлінні суспільством;
у кожній ланці бюджетної системи виконання будь-якого
повноваження повинно бути забезпечено необхідним обсягом
бюджетних коштів, незважаючи на те, чи воно є власним, чи
делегованим;
мінімізацію залежності всіх ланок місцевих бюджетів від державного,
застосування прозорих методів міжбюджетних відносин;
запровадження практики стратегічного прогнозування та стратегічного
менеджменту у кожній ланці бюджетної системи з використанням
новітніх прогресивних технологій, методів і моделей [3 с.58].
За допомогою бюджетної системи як об‘єктивного економічного явища
можна у теоретичному й практичному аспектах характеризувати бюджетні
відносини відповідно до рівня управління, адміністративно-територіального
поділу країни та функцій, повноважень і завдань, які вирішуються на
кожному з цих рівнів [1].
Отже, можна констатувати, що для розвитку та ефективного
функціонування бюджетної системи в Україні, необхідно уточнити діючі
процедури підготовки та прийняття бюджету, встановити процес утворення
зобов‘язань за платежами до бюджету та їх погашення так, щоб не
припускати утворення заборгованості в бюджетній сфері, контролювати
максимальний рівень державного боргу та гарантійних зобов‘язань уряду,
чітко визначити відповідальність розпорядників бюджетних коштів на всіх
рівнях.
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
Функціонування підприємств та їх позиції на ринку визначаються не
лише особливостями їх виробничо-господарської діяльності, специфікою
організаційно-правових форм, але й можливостями забезпечення та
використання конкурентних переваг. Отже, ефективність діяльності сучасних
підприємств значною мірою залежить від рівня їх адаптованості до умов
ринкової конкуренції, що обумовлює необхідність запровадження відповідних
підходів до управління фінансами, адекватних ринковим вимогам.
Теоретичні та практичні аспекти проблеми управління фінансами
підприємств в умовах ринкової конкуренції досліджуються в працях
вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців: М. Д. Білик, І. О. Бланка,
А. О. Єпіфанова, І. А. Ломачинської, С. В. Науменкової, А. М. Поддєрьогіна,
А. О. Семенець, О. О. Терещенка та ін. Проте, окремі аспекти управління
фінансами підприємств в сучасних умовах до цих пір залишаються
малодослідженими та потребують подальших розробок.
Метою дослідження є обґрунтування і розробка теоретико-прикладних
підходів до управління фінансами підприємств.
Управління фінансами підприємств як самостійний напрям наукових
досліджень і вид управлінської діяльності сформувався внаслідок розвитку
підприємництва, трансформації власності з приватної в корпоративну,
розмежування власності та управління, бурхливого розвитку фінансового
ринку, вдосконалення фінансових технологій, зростаючих ризиків
фінансових потрясінь [1, с.12].
В сучасних умовах управління фінансами підприємств варто розглядати
як управління вхідними і вихідними інформаційними, матеріальними й
фінансовими потоками підприємства для формування, розподілу і
використання необхідних фінансових ресурсів з метою максимізації ринкової
вартості підприємства.
Основою управління фінансами підприємств є ефективне управління
фінансовими потоками. Організаційно фінансовий потік може бути
представлений у вигляді процесу, що має певну тривалість (тобто
вимірюваного в одиницях часу), включає процедури залучення,
внутрішнього обороту і перерозподілу, а також розміщення фінансових
ресурсів. Специфіка підприємств полягає в тому, що фінансові потоки за
окремими видами діяльності (операційною, фінансовою й інвестиційною)
можуть бути диференційовані за рівнем управлінських рішень, що дозволяє
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використати стандартні підходи до управління діяльністю на різних рівнях.
Зокрема, повною мірою може бути реалізована багаторівнева багатопотокова
концепція управління, що дозволяє досягти синергетичного ефекту у межах
декількох фінансових потоків. Таким чином, для досягнення найкращого
ефекту фінансовий менеджмент підприємств може використовувати такі
елементи структури фінансового потоку [2, с.69]:
1. Залучення фінансових ресурсів – діяльність підприємств, спрямована
на отримання грошових коштів, необхідних для їх нормального
функціонування, тобто на формування пасивів.
2. Внутрішній оборот і перерозподіл фінансових ресурсів – управління
фінансовими ресурсами шляхом зміни їх пропорцій і структури для
якнайповнішого та найефективнішого використання у межах підприємств
усіх наявних коштів. Необхідно відмітити, що основною метою
внутрішнього обороту є перерозподіл отриманих фінансових ресурсів
відповідно до критеріїв ефективності, індивідуальних для кожного
підприємства.
3. Розміщення фінансових ресурсів – діяльність підприємств щодо
фінансування різних об‘єктів з використанням найбільш ефективних
інструментів, таких як кредитування й інвестування. Відмінності між ними
полягають у тому, що строк і дохід інвестування заздалегідь не визначений, а
кредитування ґрунтується на принципах строковості, зворотності, платності
й доходності. При використанні двох вказаних інструментів топ-менеджмент
розраховує на отримання певного доходу.
Фінансові потоки можна розглядати як послідовність руху фінансів від
залучення до інвестування, ці потоки можна також розподілити на окремі
фінансові ланцюжки, у межах управління фінансами підприємств кожен
об‘єкт може розглядатися самостійно. Тобто можна стверджувати, що
залежно від варіанту розгляду фінансових потоків на мікрорівні можна
використати один з підходів до управління цим потоком. Зокрема, при аналізі
іноземних і вітчизняних публікацій можна виділити використання таких
підходів [3, с.105-107]:
1) диференційований підхід, що використовується при розгляді потоку
як сукупності окремих елементів, що вимагають самостійного управління.
Цей підхід може використовуватися на рівні фінансового ланцюжка для
виділення найбільш важливих потоків;
2) портфельний підхід, що вживається за умови об‘єднання окремих
елементів у так звані портфелі управління. Об‘єднання відбувається за
затвердженим
критерійним
алгоритмом.
Такий
підхід
може
використовуватися фінансовими менеджерами підприємства при управлінні
інвестуванням;
3) потоковий підхід, сутність якого полягає в тому, що потік
розглядається як сукупність транзакцій, що цілеспрямовано переходять із
попередньої складової потоку у наступну.
Відповідно до пріоритетів управління у межах окремого підприємства
може бути використана ієрархія підходів. На основі ієрархії підходів
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відбувається розподіл повноважень між рівнями управління фінансами
підприємств. Так, на нижчому рівні управління фінансами використовується
диференційований підхід, на середньому (дивізіональному) – портфельний
підхід, а на вищому рівні найбільш ефективним може бути потоковий підхід.
Таким чином, управління фінансами підприємств, з одного боку, є
науковим напрямом, який визначає питання управління фінансовогосподарської діяльності на мікрорівні, а з іншого – є практичною роботою,
що пов‘язана з управлінням фінансами в ринкових умовах. Для управління
фінансами
підприємств
доцільно
використовувати
різноманітні
концептуальні підходи, основними з яких є диференційований, портфельний,
а також потоковий. При цьому кожен з цих підходів має переваги і недоліки,
облік яких потрібний при організації управління фінансами на мікрорівні.
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Оксана Непомняща
Науковий керiвник: Середницька Л.П., асист.
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В умовах ринкової економіки зростає роль цінової політики, що
обумовлено
загостренням
конкурентної
боротьби,
активізацією
консюмеристського руху. При цьому підвищується важливість управлінських
рішень з цін, оскільки ціни значно впливають на кінцеві фінансові результати
і ринкове становище підприємства. Водночас, цінова політика вітчизняних
підприємств доволі часто ще здійснюється безсистемно та некваліфіковано.
Так, підприємства використовують витратний підхід до ціноутворення; при
формуванні цін не враховуються попит покупців і ціни конкурентів; ціна
використовується без зв‘язку з іншими елементами комплексу маркетингу;
ціни не пристосовані до змін ринкової кон‘юнктури. Це обумовлює
необхідність переходу від традиційного до якісно нового підходу у
процесіформуван ня цінової політики підприємств – підходу, заснованому на
концепції маркетинг [1].
Проблеми ціноутворення в ринкових умовах розглядаються на
теоретичному і методологічному розрізі в наукових працях таких відомих
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вітчизняних і закордонних учених, як Башкірова І.Н., Відяпін В.И.,
Гелюта І.Ф., Герасименко В.В., Голиков Е.А., Горфинкель В.Я.,
Журавльова Г.П., Каламбет А.П., Котлер Ф., Менкью Н.Г., Салімжанов І. К.,
Тарасович В.М., Цацулін А.Н., Швандар В.А. У роботах цих авторів
аналізуються загальні принципи, методи і прийоми ціноутворення, що
використовуються в ринкових умовах господарювання, принципи
узгодження ціноутворення з іншими елементами маркетингу [4].
В умовах ринку прийняття цінових рішень на підприємстві
ускладнюється, що може бути пов‘язано з існуванням ряду проблем у сфері
цінової політики. Так, до таких проблем належать:
відсутність стратегічного підходу в ціноутворенні;
недосконалість інформаційного забезпечення процесу ціноутворення;
нестабільність законодавчої бази;
відсутність (або недієвість) маркетингових досліджень як основи для
прийняття цінових рішень;
низький рівень оцінки факторів ціноутворення;
відсутність комплексної оцінки цінової чутливості споживачів;
ігнорування моніторингу цін конкурентів у процесі розробки цінової
політики;
використання затратного підходу в ціноутворенні;
несвоєчасність та недієвість заходів щодо коригування цін;
відсутність зв‘язку ціни з іншими елементами комплексу маркетингу.
У сучасних умовах найпоширенішою загальною ціллю українських
підприємств є виживання на конкурентному ринку України. Виживання
компаній стає головною ціллю їхньої діяльності у тих випадках, коли вони
стикаються з проблемами перевиробництва, гострою конкуренцією чи
змінами споживчих цінностей. Останні два чинники більше стосуються
українських підприємств, адже серед більшості товарів народного
споживання покупці поки що віддають перевагу зарубіжним виробникам [3].
Цінова політика конкурентів є одним з найскладніших та важко
передбачуваних елементів ринкової економіки, виявивши мету цінової
політики конкурентів, можна визначити і їхні стратегії ціноутворення. Але
успішне здійснення ціноутворення на підприємстві неможливе без заходів
державного регулювання та ефективного контролю за додержанням цін[1],
що регулюють формування цін, їх встановлення та використання за умов
регульованої ринкової економіки. В умовах невизначеності, світової кризи та
проаналізувавши сучасний ринок слід детально продумувати методологію
розрахування цін на продукцію та послуги підприємства. Методи розрахунку
цін вельми різноманітні повинні відповідати основній стратегії цінової
політики підприємства. Це такі методи, як [3]:
1. Затратні методи, які містять: метод «витрати плюс», метод
«мінімальних витрат», метод ціноутворення з підвищенням ціни за
допомогою надбавки, метод цільового ціноутворення.
2. Метод визначення ціни з орієнтацією на попит.
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3. Метод визначення ціни продажу на основі аналізу максимальних
збитків і прибутків.
4. Метод визначення ціни орієнтацією на конкуренцію.
5. Ціноутворення на основі прайсингів параметричної низки товарів та
багато інших методів.
Однією з основних проблем в галузі цінової політики вітчизняних
підприємств є недосконалість її інформаційного забезпечення. Водночас,
систематичний збір і аналіз інформації виступають необхідною умовою
прийняття оптимальних рішень з цін. Так, І.В. Ліпсіц вважає, що «...
виробити добре цінове рішення можливо тільки за умови врахування всіх
чотирьох категорій суттєво важливих даних: про витрати, про покупців, про
конкурентів і про урядову політику» [4]. Даний підхід є найбільш
поширеним. На думку Н.Е. Васильєвої, Л.І. Козлової, при прийнятті рішень
щодо встановлення цін необхідно аналізувати такі види інформації: про
ринок у цілому, про конкуренцію на ринку, про ціни, про урядову політику,
про виробництво і витрати, про обсяги збуту товарів і прибутку. Негативним
моментом викладеного підходу є ігнорування такого важливого в сучасних
умовах виду інформації, як інформація про покупців.
На сьогодні в Україні наявне усвідомлення важливого значення
ціноутворення, що є одним із чинників впливу на ефективність діяльності
суб‘єктів діяльності, саме тому даному питанню приділяється багато уваги як
у науковій літературі, так і в практиці управління підприємством. Як основні
чинники ціноутворення розглядаються результати дослідження ринку, що
враховують, при встановленні ціни, мотивацію споживачів щодо придбання
тих чи інших товарів, а також витрати на виробництво, продаж товарів
(робіт, послуг). Значну частку займає дослідження такої складової
ціноутворення як планування ціни. Планування ціни включає в себе
плановий розрахунок витрат підприємства та його прибутку. Проблемою на
цьому етапі є те, що на більшості вітчизняних підприємств планування
носить формальний характер. Ми погоджуємось із К.О. Бужимською [5], що
основною причиною цього є використання застарілої нормативної бази.
Нормативна база є основою планування і являє собою сукупність норм і
нормативів витрат трудових, матеріальних, фінансових та інших ресурсів
підприємства. Основними критеріями якості норм і нормативів є їх
прогресивність та економічність, які є взаємозалежними. Для ефективного
планування необхідно створення прогресивної нормативної бази.
Нормативну основу правового регулювання цін складає Конституція
України, Господарський Кодекс України, Цивільний Кодекс України,
ЗУ«Про ціни та ціноутворення в Україні», ЗУ «Про захист від
недобросовісної конкуренції», інші нормативно-правові акти.
Важливий регулюючий чинник ціноутворення – державна політика, яка
впливає на встановлення ціни продукції. Дана політика полягає в тому, щоб
держава контролювала ріст цін та запобігала надмірному відсотку надбавки,
що впливає на прибутковість виробників. Але при цьому держава повинна
захищати вітчизняних товаровиробників, створюючи такі умови праці, які б
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призвели до беззбитковості підприємств, надавати їм пільги по відношенню
до закордонних, які транспортують дешевшу продукцію. В такому випадку
слід піднімати мито та інші транспортні збори на товари, які в достатній
кількості виготовляються вітчизняними виробниками, звичайно, в розумних
межах, щоб захистити українські підприємства, та сприяти стимулюванню
державних товаровиробників [2].
Можна зробити висновки, що головна проблема кожної системи цін –
співвідношення цін на продукцію різних сфер і галузей економіки.
Суспільно-нормальні умови відтворення у всіх сферах і галузях економіки
складаються за формування цін на їхню продукцію на об'єктивних засадах.
Традиційно головною, а у сучасній Україні й винятково нагальною, є
проблема (як її формулює законодавець) «об'єктивних співвідношень у цінах
на промислову продукцію, що забезпечує еквівалентність обміну». Саме ця
проблема цін в Україні останніми роками найбільше загострилася.
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СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з
моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою
завжди супроводжуються вдосконаленням системи податків, адже вони є
платою суспільства за виконання державою її функцій. На сьогоднішній
день, незважаючи на швидкий розвиток держав, питання ролі податків у
розвитку сучасної економіки України не залишається поза увагою науковців,
адже податки виступають основним джерелом поповнення доходів
державного бюджету.
Роль податків у розвитку сучасної економіки України досліджує ряд
вітчизняних науковців, а саме: К. Ковальчук, Л. Шаблиста, Ж. Семерей,
А. Загородній, В. Суторміна, І. Дьяконова, М. Савлук, В. Вишневський,
О. Піхоцька, В. Яценко та ін. Проте дослідження сучасних концепцій
розвитку податкової системи погребує особливої уваги.
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Податкова система є різновидом відкритої динамічної системи, яка являє
собою систему законодавчо встановлених в країні податків. Вимога
системності полягає у тому, що податки мають бути взаємопов'язані,
органічно доповнювати один одного, не суперечити системі в цілому та її
окремим елементам. Системний підхід означає, що мають реалізовуватися
обидві функції податків і фіскальна, і регулювальна. З позиції фіскальної
функції податкова система має забезпечити гарантоване і стабільне
надходження доходів до бюджету, з позиції регулюючої забезпечувати
державі можливість впливу на всі сторони соціально-економічного розвитку
суспільства.
За допомогою фіскальної функції реалізується основне суспільне
призначення податків – формування фінансових ресурсів держави, що
акумулюються в бюджетній системі й позабюджетних фондах, для
здійснення власних функцій (економічних, соціальних, природоохоронних,
військово-оборонних тощо). Сутність фіскальної функції полягає в
кількісному зіставленні податкових надходжень із погребами держави у
фінансових ресурсах, оцінці ефективності кожного податкового каналу та
податкового навантаження в цілому [2, c. 54].
Можливість реалізації інших функцій податків забезпечується їх
впливом на всі стадії процесу суспільного відтворення: виробництво,
розподіл, обмін, споживання, що дозволяє об'єднати контрольну,
розподільну, соціальну, відтворювальну й інші функції в одну - регулюючу.
Регулююча функція податків проявляється у зміні структурних елементів
системи оподаткування, перерозподілі суспільних доходів між різними
регіонами й категоріями населення, наданні податкових пільг. Вплив
регулятивних інструментів може мати як стимулюючий, так і стримуючий
характер. Так, зміна ставок і пільг податку на прибуток створює стимули або
антистимули для капіталовкладень; підвищення або зниження рівня
непрямих податків впливає на процеси споживання товарів.
Так, ставка податку на прибуток з 2012 року становила 21%, у 2013
складала 19%, а з 2014 року – лише 16%. З 2014 року зменшиться ставка
ПДВ – з 20% до 17%. Скасовано дві третини податків та зборів, введені
«канікули» з податку на прибуток новоствореним підприємствам з доходом
до 3 млн. грн.. і персоналом до 20 чоловік. Протягом 2010-2011 рр. рівень
загального податкового навантаження знижувався від 34,66 % до 32,32 %, у
2012-2013 рр. він почав зростати, а у 2014 р. тенденція знов змінилась на
протилежну. Отже, протягом останніх років податкове навантаження зросло
на 2,69 % за рахунок бюджетного податкового навантаження – на 1,92 %, а
за рахунок податкового навантаження на працю – на 0,77 %, це свідчить про
створення умов, які не є прийнятними для капіталовкладень, споживання
товарі.
У сучасних умовах господарювання в Україні попри низку економічних
проблем досить гостро постали питання побудови податкової системи, яка
була б дієвою на сьогоднішній день. Така податкова система повинна
здійснювати державне регулювання економічних процесів шляхом
використання економічних важелів [2, c. 78].
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В сучасних умова податкова система України має ряд недоліків:
значна складність та суперечливість податкової системи;
фіскальна спрямованість податкової системи і недостатня орієнтація
регулюючої функції на стале економічне зростання;
складна, неоднорідна та нестабільна нормативно-правова база
оподаткування, а також неузгодженість та суперечливість окремих
законодавчих норм;
витрати на адміністрування окремих податків є значними порівняно з
доходами бюджету, що формуються за рахунок їх справляння;
значна нерівномірність розподілу податкового тягаря через наявність
великої кількості податкових пільг та існування різноманітних схем
ухиляння від сплати податків;
непрозорість податкового регулювання;
діяльність Міністерства Фінансів України, Міністерства доходів і
зборів України щодо реалізації державної податкової політики є
недостатньо у згодженою і ефективною внаслідок недосконалого
правового регулювання їх взаємовідносин;
корумпованість і каральний зміст податкових відносин.
Розв'язання існуючих проблем податкової системи України має
відбуватися через послідовну реалізацію стратегічних цілей реформування
податкової системи України, а саме: підвищення конкурентоспроможності
вітчизняного бізнесу; легалізація тіньового сектору; активізація
інвестиційних процесів в економіці; розробка простих і зрозумілих
податкових норм для суб'єктів господарювання; скорочення витрат
плат-ників на нарахування і сплату податків і держави на їх адміністрування;
адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС;
забезпечення умов для добровільного виконання вимог податкового
законодавства платниками податків; запровадження інформаційноаналітичної системи державної податкової служби в національному
масштабі; автоматизація процесів оподаткування з використанням
сучасних технологій [4, c.154].
Отже, на підставі аналізу загальних економічних умов і тенденцій
податкового регулювання в період ринкового реформування української
економіки зроблений висновок, що в Україні доцільно використовувати
більш прості податкові інструменти, що характеризуються низькими
граничними податковими ставками, гранично обмеженою кількістю
податкових пільг (в основному стимулюють розвиток реального сектора
економіки), єдиним методом визначення податкової бази по всіх податках.
При цьому практика податкового регулювання країн з розвиненою ринковою
економікою, заснована більшою мірою на теоріях економічного лібералізму і
неокейнсіанської концепції, також заслуговує на увагу з точки зору
можливого запозичення окремих її інструментів, або проведення оцінки
ефективності їх впливу на економіку. Проте перенесення адаптованих до
конкретних умов однієї країни (країн) інструментів податкового регулювання
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може бути успішно реалізований лише в разі ефективного функціонування
інституційної системи (судової, податкової, митної, банківської та ін.).
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ЯК ГОЛОВНИЙ
ЧИННИК ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
Центральний банк – це орган державного регулювання економіки, якому
надано монопольне право випуску банкнот, регулювання грошового обігу,
кредиту, валютного курсу, зберігання золотовалютних резервів. Центральний
банк є «банком банків», фінансовим агентом уряду при обслуговуванні
державного бюджету [3, с. 260].
Центральний банк відіграє провідну роль в економічній системі країни.
Шляхом забезпечення стабільності національної валюти і підтримання
стійкості банківської системи він сприяє збалансованому розвитку
економіки. Слід відзначити, що тільки незалежний центральний банк має
реальну можливість ставити перед собою довгострокові монетарні цілі і
поступово їх досягати.Незалежність центрального банку є одним з
найголовніших чинників ефективної грошово-кредитної політики. Проте
незалежність навіть теоретично не може і не повинна бути абсолютною, тому
що центральний банк проводить грошово-кредитну політику не самовільно
за власним бажанням, а виходячи з загальноекономічних цілей держави,
узгоджуючи свої діїз іншими органами державної влади.
У зарубіжній економічній літературі не існує однозначної думки щодо
незалежності центрального банку.Найсильніший аргумент на користь
незалежності центрального банку ґрунтується на тому, що підпорядкованість
центрального банку уряду надавала би грошово-кредитній політиці
інфляційних імпульсів. Основний аргумент проти незалежності виходить з
того, що недемократично мати грошово-кредитну політику, яка впливає на
добробут кожного в економіці, але визначається і контролюється елітною
групою (центральним банком), яка ні перед ким не несе відповідальності [1,
с. 487-489].
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Західні науковці проводили дослідження зв‘язку між ступенем
незалежності центрального банку і рівнем інфляції. Вони дійшли до
висновку, що показники інфляції є найменшими в країнах з найвищим
ступенем незалежності центрального банку. Тобто, існує зворотна залежність
між ступенем незалежності банку і рівнем інфляції. До того ж у країнах з
незалежним центральним банком нижчий рівень безробіття або менші
коливання обсягу виробництва, ніж у країнах з менш незалежними
центральними банками [2].
Незалежність ЦБ також збільшує можливості для запобігання ефекту
фіскального домінування монетарної політики (коли за рахунок вищої
інфляції збільшується платоспроможність уряду), що покладає на уряд
велику фіскальну відповідальність.
Основні докази проти наділення ЦБ більшою автономією базуються
швидше на політичних, ніж на економічних аргументах. З огляду на це слід
зазначити, що «незалежність» ЦБ не означає нівелювання його
«підзвітності». Навіть центральні банки, які мають найбільш незалежний
статус (Нідерланди, Люксембург, Австрія, Бельгія, Франція тощо), є в тій чи
іншій формі підзвітними перед законодавчою гілкою влади, яка, у свою
чергу, має право змінювати законодавство, що регулює діяльність ЦБ.
У загальному вигляді незалежність ЦБ можна визначити як його
законодавчо закріплену інституціональну спроможність здійснювати
монетарну політику незалежно від директив, інструкцій та інших форм
втручання з боку уряду, галузевих лобі та інших груп інтересів.
Поняття інституціональної незалежності ЦБ включає дві основні
категорії – цільової та інструментальної незалежності.
Цільова незалежність надає ЦБ право самостійно визначати власні цілі.
Визначення єдиної мети або, як мінімум, чітке формування основної мети
політики створює кращі передумови для забезпечення звітності ЦБ про її
результати.
Інструментальна
незалежність
полягає
в
можливості
ЦБ
використовувати повний спектр інструментів монетарної політики без
обмежень із боку органів державної влади.
Питання, чи потрібно наділити ЦБ повною незалежністю, безпосередньо
пов‘язане з проблемою забезпечення його підзвітності та прозорості.
Вочевидь, підзвітність досягається важче, коли ЦБ самостійно вибирає (і
змінює) власні завдання і неможливість досягнення однієї мети (наприклад,
цінової стабільності) може виправдовувати більшу пріоритетність іншої
(наприклад, пов‘язаної з обмінним курсом, платіжним балансом, зайнятістю,
стабільністю фінансового сектора) [3, с. 269-271].
Тому ЦБ не повинен мати право самостійно обирати власні цілі щодо
здійснення політики. Водночас мета, встановлена ззовні,має бути підкріплена
його повною інструментальною незалежністю.
Прозорість і стратегія ефективної комунікації мають вирішальне
значення для формування очікувань фінансового співтовариства щодо
політичного курсу ЦБ, а також інфляційних очікувань. Лише шляхом
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успішного впливу на очікування та вжиття відповідних заходів центральний
банк може зміцнити довіру до себе й підтримати свою реальну незалежність
[4 с. 284-289.].
Для кожної країни оптимальний рівень незалежності центрального
банку встановлюється в залежності від політичної стабільності в країні та
національних традицій. Тому однозначної відповіді на питання, на скільки
незалежним повинен бутиЦБ в тій чи іншій країні немає. Проте дане питання
є досить актуальним в контексті сучасних тенденцій в державному
регулюванні економіки [5, с. 24-28].
З огляду на євроінтеграційну спрямованість України, місце, роль і
правові засади діяльності центрального банку необхідно привести у
відповідність із принципами ЄС. Відповідно до консолідованої версії
Договору про заснування Європейської Спільноти, який вважають основним
актом європейського права стосовно врегулювання питання незалежності
центрального банку, незалежність є комплекснимпоняттям і передбачає
сукупність інституціональної, особистої, функціональної та фінансової
незалежності.
Інституціональна незалежність полягає у закріпленні на законодавчому
рівні положення, згідно з яким центральний банк є самостійним і незалежним
державним органом.
Особиста незалежність Центрального банку передбачає створення умов
для неухильного виконання його працівниками своїх обов‘язків. На практиці
це означає особливий порядок призначення та звільнення працівників
(особливо керівного складу) і заборону займатися їм комерційною
діяльністю.
Функціональна незалежність полягає у виконанні центральними
банками своїх функцій самостійно без втручання будь-яких органів
державної влади і зокрема уряду.
Фінансова незалежність центральних банків визначається достатністю
власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання їх функцій,
реалізації відповідних програм і забезпечення високого рівня заробітної
плати працівників.
Отже, формальнобільшість країн мають політично та економічно
автономні центральні банки. Проте, макроекономічна незбалансованість,
прагнення уряду отримувати кредити центральних банків і нерозвинена
фінансова системастворюють таке середовище, яке призводить до зниження
ступеня незалежності центральних банків. З огляду на діяльність НБУ в
сучасних економічних умовах можна стверджувати, що підвищення його
незалежності буде недоцільним при продовженні сьогоднішньої монетарної
політики, що веде до збільшення фінансових махінацій. Тому, для зменшення
таких зловживань потрібно внести корективи в чинне законодавство, що
регулює діяльність НБУ. Це дозволить самостійно використовувати
інструменти
грошово-кредитної
політики,
алеводночас
підвищить
відповідальність в разі неефективної роботи керівництва Національного
банку України перед суспільством та органами державної влади.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В
УКРАЇНІ
Механізм медичного страхування в Україні перебуває лише на стадії
формування. Медична галузь в Україні немає можливості користуватися
перевагами ринкової економіки. Державний бюджет, з якого в даний час
фінансується медична галузь, неспроможний покрити навіть половину її
потреб. В даний час не існує чіткого уявлення про систему медичного
страхування, яка має бути прозорою і зрозумілою для громадськості.
Позитивним явищем останніх років є посилення уваги вітчизняних
фахівців до аналізу означених проблем, зокрема Виноградова О., Писанця Е.,
Поліщука М., Рудня В., Рудого В., Сергєєвої О., Сидорчука О., Сизоненко
Л., Фуфаєвої І., Черкесова В., Черненко В., Юрій С.І., Губар О.Є., Базилевич
В.Д., Демідов Н.А., Пашков В. Також дана проблематика неодноразово
розглядалися і у спеціальних публікаціях директорів та менеджерів самих
страхових компаній, медичного страхування України: Гузек А., Сірахов І.,
Дольник В., Дробязко О. та ін.
Щодо добровільного медичного страхування в Україні, то його
популярність рік у рік зростає, про що свідчить ріст як кількості укладених
договорів, так і сум страхових платежів. Проте значного поширення на
вітчизняному страховому ринку воно ще не набуло, що підтверджує
вітчизняна статистика, згідно якої частка послуги добровільного медичного
страхування у загальному об‘ємі страхового ринку складає лише 2,6%, при
загальній кількості застрахованих даним видом страхування у 2% від
загальної кількості населення, в т.ч. індивідуальних страхувальників - менше
1%. Хоча, останнім часом - в умовах кризового розвитку української
економіки - на вітчизняному страховому ринку добровільне медичне
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страхування поступово завойовує свої позиції, поступаючись за темпами
зростання хіба що автомобільному страхуванню.На сьогодні в Україні на
ринку добровільного медичного страхування реально працює близько 30
страхових компаній. Найпоширеніші страхові продукти на випадок настання
страхової події гарантують виплату страхових сум безпосередньо медичним
установам, при ньому забезпечується вибір медичної установи й
лікувального персоналу, контроль і експертиза якості лікування, що
забезпечує почуття захищеності застрахованим особам. На сьогодні середній
рівень виплат при добровільному медичному страхуванні становить понад
60% [3, с. 13].
Разом з тим, економічні умови розвитку ринку добровільного
медичного страхування коригуються із розвитком економіки, зміною рівня
життя громадян, появою на ринку добровільного медичного страхування
нових гравців і тому потребують адекватної оцінки та теоретичного
осмислення сучасних основних проблем та перспектив поширення даного
виду страхування, що головним чином визначені реаліями вітчизняних
економічних умов. Так, за показниками вітчизняного страхового ринку
добровільного медичного страхування за період 2012-2014 рр. простежується
приріст валових страхових премій з 326396,7 тис. грн. у 2012 р., до 433118,6
тис. гри. у 2013 р. та у кінцевому результаті, до 578254,5 тис. грн. у 2014 р.
Проте, така тенденція зростання страхових платежів по ДМС одночасно
простежується на ряду із зростанням валових страхових виплат: з 211448,2
тис. грн. у 2012 р., до 297184,4 тис. грн. у 2013 р та до 408819,76 тис. грн. у
2014 р. Загалом, нині в Україні оформити поліс добровільного медичного
страхування пропонують, за даними журналу «Експерт Україна», близько 80
страхових компаній, але по-справжньому зацікавлені в цьому виді
страхування і роблять на нього ставку тільки близько тридцяти. Серед них
«ПРОСТО-страхування»,
«ІНГО-Україна»,
«АСКА»,
«Інкомстрах»,
«РZU Україна», «Провідна», «АLLIANZ Україна», «Алькона», «Оранта»,
«Кредо-Класик», а також «Нафтагазстрах» [2, с. 40].
Згідно з українським страховим законодавством, медичне страхування
є відмінним від страхування життя, оскільки не передбачає ризик смерті або
доживання до певного віку чи до закінчення терміну дії договору, що
перетворює його в ризиковий вид страхування.Згідно з українським
страховим законодавством, медичне страхування є відмінним від
страхування життя, оскільки не передбачає ризик смерті або доживання до
певного віку чи до закінчення терміну дії договору, що перетворює його в
ризиковий вид страхування.
Основною проблемою є питання управління медичною галуззю, а з
іншого боку – фінансове забезпечення страхової медицини. А друге питання
більш важливе, це питання пов‘язане з управлінням фінансовими ресурсами,
які плануються на утримання охорони здоров‘я в бюджетах.І останнє
найважливіше питання – це питання готовності страхових організацій
забезпечити реальну ефективно діючу систему медичного страхування.
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Фінансове забезпечення охорони здоров‘я здійснюється з різних
джерел: державного бюджету, коштів підприємств і внесків приватних осіб.
Базуючись на цьому, виділяють наступні моделі фінансування охорони
здоров‘я [1, с. 62].
1. Державна модель фінансується переважно (до 90%) із бюджетних
джерел (Великобританія, Канада). На наш погляд, основним недоліком цієї
моделі є проблема залучення в охорону здоров‘я коштів із позабюджетних
джерел (кошти підприємств, фірм, компаній, працівникам яких установи
охорони здоров‘я можуть надавати додаткову медичну допомогу на
договірній основі).
2. Бюджетно-страхова модель фінансується за рахунок цільових
внесків підприємців; працездатних громадян у фонд охорони здоров‘я і
субсидій держави. Фінансування з позабюджетних фондів медичного
страхування переважає в Німеччині (78%), Італії (87%), Франції (71%),
Швеції (91%), Японії (73%) та ін.
3. Приватнопідприємницька модель фінансується за рахунок реалізації
платних медичних послуг, а також за рахунок коштів добровільного
медичного страхування (США, Південна Корея, Нідерланди).
Комерційне медичне страхування на окремі види послуг забезпечується
приватними страховими компаніями. Більшість полісів оплачують допомогу,
пов‘язану з якимось певним захворюванням, і відшкодовують витрати на
хірургічні витрачання за своїм вибором, отримання допомоги в приватній
лікарні, стоматологічну допомогу або довготривалий догляд (сестринський і
індивідуальний догляд) [3, с. 13].
Отже, перспективна система медичного страхування повинна бути
поділена на три частини:
1) перша частина – це планування мінімальних коштів в бюджеті,
через які забезпечується надання безоплатної медичної доплати для всіх
категорій населення;
2) друга частина пов‘язана з введенням ОМС за рахунок коштів
суб‘єктів підприємницької діяльності, а також фізичних осіб;
3) третя частина – добровільне медичне страхування – передбачає
придбання людиною страхового полісу за рахунок власних коштів[1, с. 65].
Таким чином, за умов відсутності сформованого механізму медичного
страхування в Україні, наведений напрямок його подальшого розвитку є
надзвичайно доречним. Для досягнення реальної цілісності української
системи охорони здоров‘я необхідний час та значні інвестиції. Оскільки
система державного медичного соціального страхування є важливою і
стратегічною для держави, то необхідно погодитись, що до її впровадження
необхідно підійти зважено і конструктивно: розробити і у встановленому
порядку затвердити закони та підзаконні акти про медичне страхування
громадян; розробити положення про національний і територіальні Фонди
медичного страхування і здійснити їх формування, а також захист прав
пацієнта на отримання своєчасної і якісної медичної допомоги.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Сучасні платіжні системи є важливою частиною економічної і
фінансової інфраструктури будь-якої розвиненої країни. Ефективні та
безпечні платіжні системи мають вирішальне значення для функціонування
економіки
і
забезпечення
фінансової
стабільності.
Ефективне
функціонування платіжних систем, що дозволяє безпечне та своєчасне
проведення операцій, робить ключовий внесок в економічний розвиток.
Внаслідок світової кризи їх роль для економічної стабільності зросла, і тому
дана тема є актуальною.
Вирішенням проблем функціонування платіжних систем та розвитку
безготівкових розрахунків в Україні займаються вітчизняні економісти
А. Савченко, В. Кравець, П. Сенищ, В. Міщенко, О. Махаєва, В. Крилова,
Н. Грищук, Б. Д‘яченко, А. Бірюков, Л. Пономаренко, В. Філатенко,
А. Страхарчук.
Електронні платіжні системи –призначені для здійснення платіжних
операцій з використанням мережі Інтернет. За допомогою платіжної системи
можна здійснювати розрахунок за товари та послуги різних проектів і
сервісів. Наприклад, оплачувати мобільний зв'язок, комунальні послуги,
кабельне або супутникове телебачення, послугиІнтернет-провайдерів, а
також різноманітні покупки в Інтернет-магазинах [3].
Згідно з Постановою Національного банку України на території
України застосовуються електронні платіжні засоби, емітовані учасниками
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем (резидентами та
нерезидентами). Банк для здійснення емісії та еквайрингу електронних
платіжних засобів, призначених для використання в Україні та за її межами,
має право створювати внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи
або укладати договори з платіжними організаціями платіжних систем про
членство або про участь у цих системах [2].
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Електронний платіжний засіб може існувати в будь-якій формі, на
будь-якому носії, що дає змогу зберігати інформацію, необхідну для
ініціювання електронного переказу.
На території України дозволяється видача готівки в іноземній валюті
через каси уповноважених банків-емітентів за електронними платіжними
засобами користувачів, яким емітенти відкрили рахунки в іноземній валюті, а
також через каси уповноважених банків-еквайрів за електронними
платіжними засобами, що емітовані нерезидентами.
Згідно із Законом України «Про платіжні системи та перекази коштів в
Україні»еквайринг
–
послуга
технологічного,
інформаційного
обслуговування
розрахунків за операціями, що здійснюються з
використанням електронних платіжних засобів у платіжній системі, а
еквайрингова установа – юридична особа, яка здійснює еквайринг [1].
Платіжна система України складається з таких компонентів:
– системи електронних платежів Національного банку України;
– систем автоматизації роботи банків (так звані програмні комплекси
«Операційний день банку»;
– внутрішньобанківських платіжних систем;
– систем «клієнт-банк» для розрахунків між клієнтом банку та банком в
електронній формі.
Купівля товарів і послуг за допомогою мережі Інтернетстають нормою
в сучасному світі.Для здійснення фінансових операцій у мережі Інтернет,
окрім традиційних банківських пластикових карток, використовують різні
електронні платіжні системи. Найбільш популярними в українському
сегменті мережі Інтернетє сервіси WebMoney, Яндекс.Гроші, RBKMoney,
Інтернет.Гроші, E-Gold і PayPal.
У табл. 1 наведено перелік платіжних систем які діють в Україні у
сегменті мережі Інтернет.
Таблиця 1
Електронні платіжні системи в українському сегменті мережі
Інтернет
Найменування
платіжної системи
CheckFree
CyberCash
DataCash
NetBill
NetCheque
NetChex
DigiCash
NetCash
Mondex
E-Gold
PayPal

Сайт платіжної системи
www.checkfree.com
www.cybercash.com
www. datacash.com
www.netbill.com
www.netcheque.com
www.netchex.com
www.digtcash.com
www.isi.edu/gost/info/netcash/
www.mondex.com
www.e-gold.com
www.paypal.com

Найменування країни
походження платіжної системи
США
США
Велика Британія
США
США/Канада
США
Голандія
Японія
Велика Британія
Швейцарія/США
США

WebMoney насьогодні – це найбільш популярний сервіс серед
користувачів не тільки в Україні, але й у більшості країн СНД.
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Великакількість Інтернет-магазинів інтегровані в WebMoney, що дає
гарантію надійності своїм клієнтам. Але головним чинником популярності
сервісу є перевірена безпека платежів.
Електронна платіжна система Яндекс.Гроші – частина пошукової
системи Яндекс, завдяки чому й завоювала певну популярність. Протедля
українського користувача система не дужезручна, тому що вона призначена
для резидентів Російської Федерації, до того ж існує прив'язка електронних
грошей до російського рубля.
Система RBKMoney, в основному, орієнтована на російського
користувача, так само як і Яндекс.Гроші, вона прив'язана до рубля.
За допомогою системи Інтернет.Гроші можна здійснювати різні
фінансові операції в Україні: оплачувати мобільний зв'язок, купувати товари
у вітчизняних Інтернет-магазинах, оплачувати комунальні платежі.
E-gold одна з найбільш популярних платіжних систем у
світі.Користуватися сервісом можуть жителі різних країн – ніяких обмежень
у цьому плані не існує. Це і є головноюперевагою для українських
користувачів, оскільки за допомогою E-gold можна здійснювати покупки або
продавати що-небудь за кордоном.
PayPal – найбільша електронна платіжна система, у якій зареєстроване
більше 150 млн. рахунків в усьому світі. PayPalналежить компанії eBay і
тісноінтегрована з відомим Інтернет-аукціоном. Наразі українські
користувачі можуть тільки реєструватися в системі й вносити гроші для
проведення подальших операцій.
Розрахунки в деяких платіжних системах можуть здійснюватися
виключно в національній валюті, у інших – також у іноземній валюті. Можна
вирізнити розрахунки, що здійснюються у межах однієї країни, і розрахунки,
які виходять за межі однієї країни. Платіжні системи традиційно поділяють
на внутрішньодержавні та транскордонні. Внутрішньодержавні платіжні
системи здійснюють виключно перекази коштів у межах однієї країни.
Транскордонні платіжні системи, крім внутрішньодержавних переказів,
також здійснюють перекази коштів у межах двох або більше країн.
Центральні банки самостійно визначають категорії та критерії
класифікації платіжних систем залежно від їх ролі. Критеріями віднесення
платіжних систем до категорії значущих платіжних систем, зазвичай, є такі:
платіжна система цього виду єдина;
платіжна система має велику кількість учасників;
платіжна система здійснює великий обсяг платежів, що складають
суттєву частку в сукупному обсязі;
забезпечення платіжною системою врегулювання зобов‘язань
учасників інших платіжних систем тощо.
Висновок: Отже, регулювання вітчизняного ринку платежів є не
досконалим і потребує поліпшення. Готівкові розрахунки дуже витратні для
суспільства. Тому доцільно використовувати електронні платіжні системи,
які набагато пришвидшують та полегшують роботу користувачів мережі
Інтерет.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ
Основними проблемами соціально-економічного розвитку України
протягом її незалежності були постійні нестачі фінансових ресурсів,
акумульованих в централізованих та децентралізованих фондах, необхідних
для виконання державою покладених на неї функцій. Це викликано в першу
чергу нерівномірністю розвитку регіонів України, що спричинили утворення
макроекономічних диспропорцій.Вони в свою чергу значно зменшують
ефективність бюджетного фінансування соціальної сфери.
Також на стан соціальної сфери впливають непослідовність проведення
реформ виконавчими органами влади, їх неузгодженою діяльністю, а іноді і
бездіяльністю, значні вади в реалізації державної соціальної політики. Все це
веде до того що в Україні можна виділити низку основних проблем, які з
часом приведуть до кризових явищ в соціальній інфраструктурі:
1) недостатні розміри фінансування соціальної сфери;
2) непослідовність та фрагментарність фінансування;
3) неефективна його структура (основна вага витрат припадає на
заробітну плату, що веде до занепаду матеріальної інфраструктури);
4) відсутність стимулів для переходу до децентралізованого
фінансування частини соціальних витрат.
Звичайно, держава в теперішніх умовах не в змозі профінансувати усі
соціальні гарантії в повному обсязі, тому, на даному етапі просто необхідно
реформувати систему соціально-економічного розвитку України.
Невідкладним заходом щодо реформування системи є створення
механізму фінансового забезпечення реалізації соціально-економічних
інтересів регіону, що передбачатиме виявлення проблем розвитку того чи
іншого регіону, стимулювання надходження фінансових ресурсів, приватних
інвестицій у сектори регіональної економіки, що здатні наповнювати місцеві
бюджети регіону та забезпечити його ефективний розвиток.
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Одним з основних елементів фінансового механізму є фінансове
забезпечення. Фінансове забезпечення пов‘язане з формуванням цільових
грошових фондів у достатньому розмірі та їх ефективне використання.
Фінансове забезпечення регіонального розвитку базується на бюджетних
видатках, інвестиційних та кредитних ресурсах, і самофінансуванні [1, с.57].
Для визначення ефективності фінансового механізму використовуються
індикатори сталого розвитку регіонів. Основними економічними
індикаторами є виробничо-економічні, структурні, фінансові, інвестиційні,
зовнішньо-економічної діяльності тощо.
Для визначення ефективності фінансового механізму використовуються
індикатори сталого розвитку регіонів. Основними економічними
індикаторами є виробничо-економічні, структурні, фінансові, інвестиційні,
зовнішньо-економічної діяльності, науково-технічного потенціалу.
Соціальні індикатори включають показники боротьби з бідністю
(середній рівень доходів населення і ступінь їх диференціації); демографічну
динаміку (тривалість життя, рівень фізичного і психологічного здоров‘я
людей); сприяння освіті, підготовці кваліфікованих кадрів та інформаційне
забезпечення суспільства; захист здоров‘я населення; сприяння стійкому
розвитку поселень [3, с.108].
Таким чином, фінансова достатність регіону розглядається як
збалансованість його фінансових можливостей та потреб, тобто
забезпеченість регіону фінансовими ресурсами, достатніми для реалізації
його соціально-економічних інтересів.
Механізми забезпечення фінансової спроможності регіону передбачають
задоволення регіональних соціально-економічних потреб на основі
досягнення
фінансової
достатності,
дієздатності
та
стійкості.
Обґрунтованість та надійність механізмів забезпечення фінансової
спроможності регіону визначається достатнім рівнем реалізації соціальноекономічних інтересів регіону.
Фінансові механізми, за допомогою яких має здійснюватися реалізація
соціально-економічних інтересів, повинні відповідати наступним вимогам:
функціонувати в межах чинного нормативно-правового законодавства;
забезпечувати надійний захист національних і регіональних інтересів;
гарантувати забезпечення потреб та виконання зобов‘язань
регіональними суб‘єктами;
давати можливість прогнозувати і вчасно усувати загрози та не
допускати несприятливі для фінансової спроможності регіонів явища;
бути гнучкими та швидко адаптуватися до регіональних змін [2, с.196].
Важливими завданнями вдосконалення фінансового механізму
забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів у сучасних умовах
функціонування національної економіки України є:
забезпечення наповнення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансового
забезпечення реалізації соціально-економічних інтересів регіону;
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науково обґрунтоване фінансове планування і прогнозування обсягів
централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів, їх розподілу
і використання;
вдосконалення механізму дії фінансових важелів;
підвищення фінансового контролю на регіональному та державному
рівнях;
нормативно-правове забезпечення функціонування фінансового
механізму.
Фінансовий механізм регіонального розвитку нині не цілком відповідає
потребам суспільства, не забезпечуєв повній мірі реалізації соціальноекономічних інтересів регіону, призводить до неефективного витрачання
коштів і, безумовно, є передумовою гальмування соціально-економічного
розвитку регіонів.
Реалізація соціально-економічних інтересів регіону за допомогою
фінансових механізмів передбачає фінансову спроможність регіону, а також
можливість ефективно використовувати свої фінансові ресурси [2, с.197]
Таким чином, важливе значення у створенні дієвого фінансового
механізму забезпечення реалізації соціально-економічних інтересів регіонів
України має удосконалення регіонального управління шляхом формування
стабільної дохідної бази місцевих бюджетів, обґрунтування рівня
регіональних доходів і видатків.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Розвиток світової економіки останніми десятиліттями супроводжується
новими процесами, які мають суттєвий вплив на національні економіки
тафінансові системи усіх держав. Розвиток фінансових систем багатьох країн
ізокрема України обумовлюється не тільки і не стільки національними
економічними факторами і внутрішньою політикою урядів, а значною мірою
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глобальними економічними процесами і глобальними викликами. Виразно
виявились і суперечливо переплелись позитивні та негативні тенденції
інаслідки глобалізації і зокрема глобалізації економічної. Завершується
перехідвід однополюсної системи управління світовим порядком до
багатополюсної.Наростає суперництво і конкуренція між США, Японією,
ЄвропейськимСоюзом, країнами БРІКС. Загострилась боротьба за світове
лідерство.Наростають глобальні ризики розвитку національних фінансових
систем.Знижується світова економічна стійкість. Наростає невизначеність у
майбутніх економічних процесах. Посилюються об‘єктивні обмеження у
доступі доосновних ресурсів, зокрема води, енергії, продовольства, що
обумовлює загострення боротьби за контроль над ними, світову
нестабільність, регіональні та субрегіональні конфлікти.
За процесів які розгортаються у світі, глобальні фактори чинять
вирішальний вплив на економічну та фінансову систему України. В умовах
посилення нестабільності цін та попиту на зовнішніх ринках спостерігається
тенденція до скорочення доходів України від основних експортних галузей
економіки, зокрема металургійної, хімічної тощо. Має місце тенденція до
скорочення темпів росту ВВП країни та основних галузей економіки. Ростуть
труднощі із виконанням бюджету, знову росте його дефіцит. Зростають
державні та корпоративні запозичення, борг країни. Зростає дефіцит
Пенсійного фонду України. Зменшуються інвестиційні можливості країни.
Скорочуються золотовалютні резерви. Має місце значний дефіцит
зовнішньої торгівлі.
Тому проблема розвитку фінансового механізму в Україні є
першочерговою. Забезпечення сталого соціально – економічного розвитку
економіки тісно пов‘язано з ефективним використанням інструментів і
методів фінансового механізму, за допомогою яких здійснюються
розподільні та перерозподільні відносини, утворюються доходи суб'єктів
економічної діяльності і відповідні фонди грошових коштів. При цьому
функціонування фінансового механізму ґрунтується на організаційноправових положеннях та фінансовій інформації, які забезпечують практичне
використання фінансів для досягнення визначених цілей і завдань.
Складовими фінансового механізму є бюджетний, податковий і
кредитний механізми.
Бюджетний механізм охоплює методи прямої і непрямої підтримки
сталого розвитку економіки, яка здійснюється всіма ланками бюджетної
системи. На забезпечення стійкості бюджетної системи впливають
неврегульованість фінансових відносин, незбалансованість валютної
політики, високий рівень інфляції, нестача фінансових ресурсів [1, с.136].
Податковий механізм дії через наступні важелі: спеціальні податкові
режими, податкові пільги, податкові канікули, спрощені правила ведення
податкового обліку, спрощені форми податкових декларацій по окремих
податках і зборах. У рейтингу «Ведення бізнесу 2013» за субіндексом
«Сплата податків» Україна посіла лише 165 місце із 185 країн [3]. Для
податкового механізму України характерне зростання його фіскальної
531

спрямованості, недосконалості податкового законодавства, нерівномірність
податкового навантаження та розподілу грошових коштів за рахунок
стимулюючих пільг, неузгодженість податкового і бухгалтерського обліку
фінансових результатів підприємств.
Кредитний механізм через прояв функцій кредиту впливає на
діяльність суб‘єктів господарювання, економіку регіону та країни в цілому.
Залишаються невирішені наступні проблеми: зростання частки проблемних і
сумнівних кредитів у кредитному портфелі вітчизняних банків, складність
отримання кредитів для суб‘єктів господарювання через їх високу вартість та
ризики, відмова від кредитування виробництва інноваційної продукції через
високий ступінь ризику. За умов вирішення вказаних проблем банківські
кредити можуть стати вагомим джерелом фінансування виробничої
діяльності суб‘єктів господарювання.
Основними заходами підвищення ефективності фінансового механізму
є: удосконалення діючих механізмів фінансування державних програм
розвитку промисловості, підвищення фінансової самостійності органів
місцевого самоврядування, поєднання бюджетного та приватного
фінансування інвестиційних проектів, реалізації регулюючої функції
податків, розподілу податкового навантаження, стимулювання виробничого
потенціалу та залучення інвестицій, пільгове кредитування інноваційних
проектів комерційними банками.
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СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах існування різних форм власності, коли державна власність не
має домінуючого значення, основним методом формування доходів держави
є податки.
Податкова система – це сукупність загальнодержавних і місцевих
податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів і державних
цільових фондів, а також принципи і методи їх побудови та стягнення.
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Складність сучасної податкової системи є її висока динамічність, яка
потребує постійної уваги контрольних служб підприємства, що несуть
основну відповідальність за фінансові результати діяльності будь-якого
комерційного підприємства.
Нестабільність податкової політики, невизначеність початкових
взаємовідносин підприємств із державою, внесення змін і доповнень до
законів та інструкцій протягом фінансового року, що з погляду загальних
принципів ринкової економіки не допустиме, є головною проблемою
податкових взаємовідносин підприємств із державою. Це ускладнює
виробниче планування і розвиток, робить непередбачуваним інвестування, і в
результаті дезорганізує підприємництво.
Під податковою політикою відносно підприємств розуміються
використовувані державою податкові важелі, що стимулюють інвестиційну
діяльність, яка сприяє зростанню продуктивності праці та фонду споживання.
Податки – це обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для
юридичних і фізичних осіб, які забезпечують фінансування державних витрат
[1, c. 125]
Система оподаткування базується на таких принципах:загальність
оподаткування; рівність усіх платників перед законом, недопущення будьяких проявів податкової дискримінації;невідворотність настання визначеної
законом
відповідальності
у
разі
порушення
податкового
законодавства;презумпція правомірності рішень платника податку в разі,
якщо норма закону чи іншого нормативно; фіскальна достатність;соціальна
справедливість;
економічність
оподаткування;
нейтральність
оподаткування;стабільність;рівномірність та зручність сплати;єдиний підхід
до встановлення податків та зборів[2].
Обов'язкові платежі можуть здійснюватись у формах: податків, плати за
ресурси, цільових відрахувань та зборів.
Таблиця 1
Динаміка податкових надходжень і їх частка у структурі податкових
надходжень зведеного бюджету України
2012 р.
Показники
Податок на
прибуток
підприємств
Акцизний
податок з
вироблених
в Україні
підакцизних
товарів
(продукції)

2013 р.

2014 р.

2013 рік проти 2012 року
Абсолютний
Темп
приріст,
приросту,
млн. грн.
%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

55793,0

15,5

54993,8

15,5

40201,5

10,9

-14 792

-26,9

28660,9

7,9

27721,3

7,8

28244,2

7,7

523

1,9
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Податок на
додану
вартість
Всьогоподат
кових
надходжень

138826,8 38,5 128269,3 36,2 139024,3 37,8

10 755

8,4

360567,2 100 353968,1 100 367511,9 100

13 544

3,8

Суспільне призначення податків виявляється у двох функціях:
фіскальній;
регулюючій.
Застосовуючи податки, держава вилучає у підприємств та населення
частину їхніх доходів на свою користь. Реалізація фіскальної функції
податків, пов'язаної з формуванням дохідної частини державного бюджету,
забезпечує перерозподіл національного доходу і створює умови для
ефективного державного управління.
Регулююча функція податків проявляється через вплив державного
податкового механізму на процеси виробництва й обігу, стимулювання чи
уповільнення їхніх темпів, збільшення чи зменшення накопичення капіталу,
впливає на зростання чи зниження платоспроможного попиту населення.
Система оподаткування — це сукупність податків і зборів (обов'язкових
платежів) до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів,
що стягуються в порядку, встановленому відповідними законами держави.
В Україні підприємства сплачують такі види податків, до основних
належать:
податок на прибуток підприємств – 18%;
податок на додану вартість;
акцизний податок[4, c. 200]
У табл. 1 наведено динаміку податкових надходжень.
По даних табл. 1 ми бачимо що податок на прибуток у 2014 році
становить 40201,5 млн. грн., що на 26,9 % менше ніж у 2013 р., це
пояснюється тим що в країні склалася складна економічна ситуація.
Обсяг надходжень акцизного податкуз вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції) збільшився на 7,7 млн. грн. з попереднім
роком.
Найбільший темп приросту податку на додану вартість (8,4%), що в
абсолютному відношенні становить 10,755 млн. грн., це свідчить про те, що в
Україні переважає непряме оподаткування, адже частка ПДВ в податкових
надходження складає 37,8%[3].
Отже система оподаткування підприємств в Україні є складна і
своєрідна. В Україні переважає непряме оподаткування підприємств, тоді як
у більшості розвинених країн світу переважає пряме оподаткування. Пряме
оподаткування потребує складного механізму стягування податків, ведення
бухгалтерського обліку і звітності, а також пов'язані з можливістю ухилення
від сплати податків через недосконалість фінансового контролю і наявність
комерційної таємниці. А непряме податки визначаються розміром
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споживання а також знімають напругу в міжрегіональному розподілі доходів,
оскільки споживання більш-менш рівномірне в територіальному розрізі.
Список використаних джерел:
1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посібник [для самост.
вивч. дисципліни]. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. 3-тє вид., виправл. і доп. – К. : Знання-Прес, 2009. – 299 с. – ISBN 978-966311-073-8.
2. Податковий кодекс України – електронний ресурс –
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
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–
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477
4. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф.
А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 460 с.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНИХ
ВИДАТКІВ
Державний бюджет – це невід'ємний атрибут кожноїкраїни та важливий
інструмент реалізації економічної та соціальної політики держави. Сьогодні
особливої актуальності набуває проблема побудови досконалої та ефективної
системи формування дохідної та видаткової частини державного бюджету,
враховуючи їх структуру, для ефективного розвитку національної економіки.
Планування ефективної системи бюджетних видатків у своїх роботах
досліджували такі вітчизняні вчені як В. Базилевича, О. Василика, В. Гейця,
В. Федосова, І. Запатріної, К. Павлюк, І. Чугунова та багатоінших.
За Бюджетним кодексом видатки бюджету – це «... кошти, спрямовані
на здійсненняпрограм та заходів, передбаченихвідповідним бюджетом. До
видатків бюджету не належать: погашення боргу; наданнякредитів з
бюджету; розміщеннябюджетнихкоштів на депозитах; придбання
ціннихпаперів; повернення надмірусплачених до бюджету сумподатків і
зборів (обов‘язковихплатежів) та інших доходів бюджету, проведення їх
бюджетного відшкодування» [1].
Процес вироблення рішень щодо розподілу бюджетних коштів
традиційно є одним і знайважливіших елементів бюджетного процесу будьякої країни, від якого у значній мірі залежить ефективність використання
фінансових ресурсів уряду. Ефективність виконання видаткової частини
Державного бюджету України відіграє важливу роль у економічному
розвитку держави.
Так, видатки державного бюджету на 2015р.плануються на рівні 527,2
млрд. грн.– це на 19,4% або на 85,6 млрд. грн.більше, ніж у 2014 році. Згідно
з урядовим проектом бюджету 2/3 цих видатків заплановано на потребио
борони (16,2%), обслуговування боргу (18,4%), соціальні міжбюджетні
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трансферти та фінансування дефіциту Пенсійного фонду (27,8%). Джерело
справжньоїекономії – видатки на підтримку економіки (в першу чергу
вугільної галузі). Скорочення інших статей переважно технічне: особливості
класифікації та передача повноважень на місцевий рівень. Скорочення не
реформованихсоціальних видатків, попри чисельні обмеження та
«замороження», не спостерігається.
«Військові» видатки та видатки на «силовиків» перевищать 5,3% ВВП
Відбулося значне збільшеннявидатків на оборону та охорону правопорядку
до 82,9 млрд.грн. в 2015 році (63 млрд. грн. у 2014 р.) З них 44,1 млрд.грн. (+
15,6 млрд.грн.) – це видатки саме наоборону, інші – Нацгвардія, СБУ та
МВД. На додаток, на закупівлю техніки та озброєння передбачено
6,0 млрд.грн. держгарантій.
Так, у бюджеті 2015 року передбачено 2,6 млрд.грн. на підтримку
військовослужбовців та біженців. З них половина – компенсація заробітної
плати призовникам, 0,5 млрд.грн. – вирішення питання біженців, ще
1,5 млрд.грн. – відновлення інфраструктури Сходу України. Загалом, такі
видатки в 2015 році мають становити 5,3% ВВП, або більше ніж
250 млн.грн.щодня. Крім того, на цілі, пов‘язані з АТО.
Видатки на оплату праці з державного бюджету зростають на 1/5 до 58,4
млрд. грн. Цезростанняобумовлене в першу чергу ростом зарплат у сфері
оборони та правопорядку. Інша частиназалишається практично незмінною.
Видатки на оплату праці в секторі загальнодержавних функцій
становитимуть 7,1 млрд.грн., що лише на 0,1 млрд.грн. менше від
запланованого на 2014 рік.
Згідно з прийнятою редакцією соціальні стандарти та гарантії (соціальна
допомога, мінімальна пенсія, мінімальна зарплата) протягом 2015 року
залишаються на рівні 2014 року і зростуть лише в грудні. Крім того, у
проекті бюджету2015р. пропонують призупинити дію кількох десятків
положень, що регулюють надання допомоги та пільг, які призначають за
соціальним та професійним статусом.
План видатків державного бюджету на 2015р. на соціальне
забезпеченнязростає на 12,3% до 97,7 млрд. грн. через збільшення
дефіцитуПенсійного
фонду
та
програми
забезпечення
житлом
військовослужбовців. Зростуть і міжбюджетнітрансферти на фінансування
соціальної допомоги та пільг на 0,9 млрд.грн. до 55,8 млрд.грн. у тому числі
через необхідність підтримки біженців.
ДефіцитПенсійного фонду булозбільшеномайже на 1/3 до 28,8 млрд.
грн. Ще 61,9 млрд.грн. підуть на фінансування пенсій за спеціальними
пенсійними програмами – це пільгові пенсії (в тому числі депутатам,
держслужбовцям, військовим, суддямтощо), які більші за «звичайні».
Значну економіюкоштів уряд продовжує отримувати через відмову
підтримувати окремі сектори економіки: відповідні видатки скоротилися на
18,1% до 32,0 млрд. грн. Це, зокрема, стосується підтримки аграрного
сектору та вугільної промисловості. Видатки на підтримку вугільної
промисловості, що останній час становили близько 1% ВВП щорічно,
скорочені до 1,2 млрд. грн. (11 млрд. грн. у 2014 році), з них 0,3 млрд.грн.
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перекладено на плечі місцевихорганіввлади. Ці видатки йдуть не на пряму
підтримку витрат підприємств, а на їхню підготовку до ліквідації. Видатки на
підтримку реального сектору могли б бути меншими, якби не виконання
зобов‘язань за державними гарантіями, що становлять 59,8% відповідних
видатків. Майже не залишилося місця для справжніх видатків розвитку. Хоча
видатки розвитку на 2015 рік заплановані в обсязі 39,5 млрд. грн.[3]
Проаналізувавши заплановані видатки на 2015 рік можна зробити такі
висновки: порівняно з видатками за попередній рік значно зменшилися
видатки на економічну діяльність – на 50,5 %. Скоротилися видатки на
охорону здоров‘я (26,6 %), освіту (19,4 %), соціальний захист та соціальне
забезпечення (13,8 %), житлово-комунальне
господарство (13,4 %),
духовний та фізичний розвиток (12,6 %), загальнодержавні функції (6,5 %)
та охорону навколишнього природного середовища (2,4 %).
Військові видатки та видатки на обслуговування боргу зростають з
великою швидкістю, в той час як соціальні зобов‘язання уряду є негнучкими.
Навіть в умовах необхідності тотальної економії уряд не зміг провести низку
норм щодо обмеження видатків соціального характеру (таких, наприклад, як
обмеження пільгового проїзду школярам, відмови від індексації заробітних
плат та пенсій, зміни порядку оплати працібюджетників). У результаті чого
зовсім не залишається фіскального простору набільш продуктивні видатки,
наприклад, на створення інфраструктури. Замість реформ, які потребують
часу задля скорочення соціального навантаження, уряд вдається до
ситуативнихскорочень. Це несе низку ризиків як щодо ефективності
видатків, так і щодо можливості неочікуваного розбалансування бюджету
вже в найближчому майбутньому. Прийнятим бюджетом передбачено низку
видатків на реалізацію проекту модернізації державнихфінансів, проведення
медичної реформи та впровадження адміністративної реформи.
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ НЕПОДАТКОВИМИ ДОХОДАМИ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
На фоні бюджетної та податкової реформ проблеми формування і
управління неподатковими доходами місцевих бюджетів в Україні в цілому
відійшли на другий план. В той же час для активізації усіх наявних у держави
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і адміністративно-територіальних одиниць ресурсів особлива увага має бути
приділена саме управлінню власними доходними джерелами, якими є
неподаткові доходи.
Проблеми формування неподаткових доходів місцевих бюджетів набули
великого теоретичного та практичного значення в наш час. Зокрема, серед
учених-економістів необхідно відзначити праці Л. Большової, О. Іванова,
О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної, С. Мішиної, Ю. Пасічника,
В. Федосова, С. Юрія та інших. Однак, окремі аспекти формування і
управління неподатковими доходами місцевих бюджетів до цих пір
залишаються малодослідженими та потребують подальших розробок.
Метою дослідження є поглиблення теоретичних і практичних аспектів
формування доходів місцевих бюджетів за рахунок неподаткових
надходжень, а також виявлення на цій основі напрямів удосконалення
фінансового забезпечення місцевого самоврядування у частині акумуляції
неподаткових доходів.
Неподаткові доходи бюджету – це фінансові ресурси, акумульовані до
бюджету з неподаткових джерел та (або) із застосуванням неподаткового
механізму адміністрування, сплата яких для економічних агентів передбачає
пряме або опосередковане збільшення економічних вигод.
Неподаткові форми мобілізації фінансових ресурсів мають характерні
риси, що відрізняють їх від податкових надходжень [1, с. 32]:
порядок встановлення, обчислення та стягнення регламентується
комплексом нормативних документів, згідно з якими неподаткові
доходи можуть носити обов'язковий і необов'язковий характер,
стягуватися на добровільній і примусовій основі;
не визначені конкретні ставки, терміни сплати, пільги та інші податкові
елементи;
значне цільове спрямування використання надходжень, закріплене в
правових актах з порядку обчислення і стягнення кожного конкретного
платежу;
немає жорсткого планування. На практиці планування неподаткових
доходів здійснюється, виходячи з фактичних надходжень за попередні
періоди з урахуванням динаміки, темпів інфляції і змін в законодавстві.
У групу неподаткових доходів включаються досить різнорідні платежі,
отримання яких бюджетом відповідного рівня має різні підстави. Усіх їх
об‘єднує той факт, що вони не є податками.
Наразі склад неподаткових доходів в Україні визначається Наказом
Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від
14.01.2011 р ғ11, відповідно до якого до неподаткових доходів належать [2]:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності;
3) інші неподаткові надходження;
4) власні надходження бюджетних установ.
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З метою визначення взаємозв'язків усередині системи неподаткових
доходів і підвищення ефективності оцінки якості муніципального
менеджменту у світовій практиці всі неподаткові надходження місцевого
бюджету розділяють на три групи залежно від характеру участі
муніципальної власності в утворенні неподаткових доходів [3, с. 120-121].
Перша група − доходи від використання об'єктів муніципальної
власності: доходи від передачі майна в оренду, запоруку, довірче управління;
прибуток, що припадає на частку в статутних капіталах товариств, дивіденди;
частина прибутку муніципальних унітарних підприємств; доходи від надання
платних послуг.
Друга група − доходи, що отримуються при реалізації об'єктів
муніципальної власності: доходи від продажу майна.
Третя група − доходи, не залежні від використання об'єктів
муніципальної власності: штрафи, адміністративні платежі; плата за
користування водними об'єктами; плата за негативний вплив на довкілля;
кошти, що отримуються у вигляді відсотків по залишках бюджетних коштів
на рахунках в центральному банку та в кредитних організаціях; плата за
користування бюджетними кредитами.
Вважаємо, що для збільшення доходної частини місцевих бюджетів
необхідно розробити комплекс заходів щодо надходження неподаткових
доходів, оскільки адміністративно-територіальні одиниці мають реальні
можливості по мобілізації неподаткових доходів. Так, наприклад,
збільшенню доходів від використання муніципального майна сприяє
систематизація відомостей про його наявність і використання.
В зв‘язку з цим на муніципальному рівні необхідно реалізувати наступні
заходи [4, с. 352]:
проведення інвентаризації майна, що знаходиться в муніципальній
власності з метою виявлення невикористаного (безхазяйного) та
встановлення напряму ефективного його використання;
визначення та затвердження переліку майна, що здається в оренду, з
метою збільшення доходів, що отримуються у вигляді орендної плати
або іншої плати за здачу в тимчасове володіння і користування;
виявлення невживаних необоротних активів бюджетних установ і
вжиття відповідних заходів з їх продажу або здачі в оренду;
встановлення переліку майна, предмета передачі під заставу, в довірче
управління і розрахунок обсягів доходів, що надходять до бюджету.
З метою мобілізації неподаткових доходів до бюджетів муніципальних
утворень органам місцевого самоврядування слід постійно проводити
перевірки, у тому числі і виїзні, з питань надання і використання земельних
ділянок, правильності нарахування та сплати орендної плати за землю і
муніципальне майно, зарахування коштів від оренди й продажу земельних
ділянок і муніципального майна; здійснення контролю за передачею в
суборенду земельних ділянок і муніципального майна.
Місцевим органам влади слід здійснювати суворий податковий та
фінансовий контроль за діяльністю муніципальних унітарних підприємств:
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1) регулярно оцінювати ефективність роботи муніципальних унітарних
підприємств, а також розмір прибутку, що підлягає перерахуванню до
місцевого бюджету за підсумками фінансово-господарської діяльності;
2) регулярно проводити ревізії та перевірки фінансово-господарської
діяльності та своєчасно приймати рішення про доцільність їх подальшого
функціонування.
Якісне управління муніципальною власністю, постійний контроль за
ефективним її використанням є серйозним резервом поповнення доходів
бюджетів адміністративно-територіальних одиниць.
Таким чином, сформульовані пропозиції дозволять підвищити
ефективність формування та управління неподатковими надходженнями
місцевих бюджетів, підтримати збалансованість бюджетів територіальних
утворень та зміцнити їх доходну базу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТБАНКІНГУ В УКРАЇНІ
В даний мoмент часу все більше людей стають користувачами інтернетмережі. З кожним днем число інтернет-користувачів збільшується, тому
важливим є розвиток інтернет-банкінгу.
Інтернет-банкінг – це прoстий і швидкий спосіб керувати своїми
рахунками та розпоряджатися своїми коштами у будь-якій країні світу, за
допомогою комп'ютера, підключеного до Інтернету[5].
ВУкраїні
90%
банків
пропoнують
послугу
дистанційного
обслуговування, а кількість клієнтів, які виявили бажання підключитися до
інтернет-банкінгу становить близько 46,5% від загальної кількості клієнтів.
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Питання щодо розвитку Інтернет-банкінгу в Україні висвітлювали у
працях О. Дзюблюк, Е. Крол, В. Базилевич, Е. Уткін, І.Лютий, С.
Науменкова, В. Міщенко, Р. Поппель, O. Чуб, Б. Голдстайн, Р.Тревенс.
Попри постійні зміни, що впливають на банківську систему, необхідно
постійно досліджувати, аналізувати та вивчати можливі проблеми та
напрямки розвитку інтернет-банкінгу в Україні.
Дослідження проблем та напрямків використання інтернет-банкінгу в
Україні, а також розглянути рівень його розвитку на сучасному етапі.
Інтернет-банку виник в Америці. Причинoю стали існуючі в США
обмеження на відкриття банками філій в інших штатах. Переміщення клієнта
тягне за собою негативні наслідки для обох сторін: банк втрачає клієнта, а
клієнт втрачає всі привілеї та змушений доводити свoю платоспроможність
знову. Саме тoму банкам довелося шукати варіанти надання послуг клієнтові,
що знаходиться в іншому штаті чи країні [2].
Сучасні комунікації технології стають одним із способів ведення
бізнесу, додатковою перевагою в конкурентній боротьбі [7].
Експерти вважають, що через декілька десятиліть всі країни будуть
ділитися не по рівню доходу ВВП на душу населення, а по рівню
інтернетизації. Тому в виграші будуть ті сфери життя, які швидше інших
нададуть переваги інтернет мережі. Банкінг – не виключення.
Інтернет-банкінг – це додатковий канал обслуговування в банку, за
допомогою якого ви можете дистанційно керувати своїми поточними та
картковими рахунками, відкривати депозити, гасити кредити, здійснювати
платежі та інші операції. Можна самостійно здійснювати більшість
традиційних банківських операцій безперервно при наявності комп‘ютера,
ноутбука або смартфона із підключенням до Інтернету [3].
Розвиток електронного банкінгу є необхідним для банку, тому що він
спрощує виконання різних банківських операцій. Великим плюсом є те, що
його впровадження не є затратним. Це дає можливість банку злегкістю
впроваджувати сучасні технології. Саме розвитoк інтернет-банкінгу для
населення говорить прo вихід банка на новий рівень «спілкування» з значно
більшою кількістю клієнтів, який призводять до розвитку нових технологій.
Інтернет-банкінг зручний у використанні, тому що для користування
ним не потрібно встановлювати спеціальних програм, а лише наявності
браузера і виходу до Інтернету.
За дoпомого Інтернет-банкінгу можливе здійснення двох основних типів
операцій – надання і отримання інформаційних та платіжних послуг.
В українських банках, які впровадили Інтернет-банкінг, переважають
такі види Інтернет-послуг, як запит залишків за рахунком; грошові перекази;
отримання виписок за рахунками; виставлення і сплата рахунків; оформлення
депозиту; конвертація валюти; додаткові послуги по платіжним карткам.
Увесь цей спектр послуг представлений в ПриватБанку, Укрексімбанку,
Укрсиббанку та Укрсоцбанку. Їм належить 90 % ринку дистанційних послуг,
які дозволяють здійснювати будь-які платежі за бажанням клієнта.
Промінвестбанк, Альфа-банк, ОТП-банк, Правекс-банк та ін. пропонують
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обмежений пакет Інтернет-послуг (перевірка стану карткового й інших
рахунків, отримання виписок із рахунків) [4].
Використання
інтернет-банкінгу в Україні налічує ряд проблем,
основними з яких є: незначне користування інтернет-банкінгом, забезпечення
безпечної роботи в системі, можливість затримки платежів, збої в роботі
системи, відсутність необхідної нормативної бази та неможливість здійснити
оподаткування через Інтернет.
Пo даним GfkUkraine(Товариство споживчих досліджень), в першому
кварталі 2014 року число українських інтернет-користувачів досягло 17,74
млн. людей. Із них близьо 10% є клієнтами інтернет-банінгу. Серед країн
Центральної і Західної Європи Україна знаходиться на останньому місці по
використаню інтернет- і дистанційних каналів комунікації з банками [5].
Населення України з недовірою ставиться до інновацій в сфері
банківських пoслуг, тому що не виключається можливість шахрайства і
махінацій. Ймовірність шахрайства при осoбистому приході в банк, все-таки
нижча, ніж у системах дистанційного банкінгу.
На сьогоднішні день розслідувати злочини, пов‘язані з використання
технології електронного банкінгу, досить складно. Дають про себе знати
недостатній досвід співробітників правоохоронних органів щодо розкриття
подібних злочинів, відсутність підготовки фахівців у галузі комп‘ютерних
злочинів і увідсутність нормативної бази, яка б регулювала відповідальність
за махінації з рахунками.
До послуг інтернет банкінга також належить кредитування через
Інтернит. Система Iнтернет-кредитування надає Вам можливiсть економити
свiй час i, не виходячи з офiсу або своєї оселi, отримати iнформацiю щодо
можливостi надання кредиту безпосередньо Вам або Вашiй фiрмi. Для цього
Вам необхiдно вибрати з наведеного нижче списку той вид кредитування,
який Вас цiкавить, i заповнити анкету на сайті банка. Банк вивчить Вашу
анкету i повiдомить про можливiсть надання кредиту за Вашими
контактними координатами.
Важливою проблемою також є те , що жоден з вітчизняних банків не
може надати послугу кредитування через Інтернет повноцінно. Тобто при
оформленні кредиту через Інтернет клієнту все одно необхідно приходити в
банк для здійснення ідентифікації. Але у такому випадку кредитування через
Інтернет взагалі втрачає свій сенс. Причиною цього є недосконале
законодавство та відсутність технології цифрового підпису, що давало б
можливість ідентифікації особи, яка зайшла на сайт, на відстані.
Для нормального та повноцінного функціонування системи інтернетплатежів в Україні необхідно запровадити систему цифрових підписів, які
дадуть змогу ідентифікувати особу на віддалі. Слід зазначити, що цифровий
підпис має видаватися одночасно з паспортом та ідентифікаційним кодом і
ця процедура повинна бути обов'язковою. Незважаючи на труднощі з
впровадженням інтєрнет-технологій у банківській сфері, з кожним днем
кількість бажаючих зайняти свій сегмент ринку банківських інтєрнеттехнологій збільшується [1].
542

Інтернет-банкінг для України є одним з найбільш перспективних ринків
розвитку банківської системи. Інтернет-банки надають майже весь звичайний
пакет послуг, які надаються в звичайних банках. Важливо дослідити
проблеми та напрямки розвитку Інтернет-банкінгу в Україні для
ефективнішого функціонування банківської системи в цілому.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ МВФ НА КОЛИВАННЯ
ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах економіка України знаходиться у вкрай важкому
становищі, що є наслідком геополітичної нестабільності в країні, системної
кризи в економіці, політиці, духовному житті України. В таких умовах країна
стикнулася із наслідками глибокої системної кризи: дефіцитом бюджету,
коливанням валютного курсу, зростанню інфляції, від‘ємним платіжним
балансом. За умов недостатності коштів у державному бюджеті Україна була
вимушена звертатися за позиками до міжнародної кредитної організації –
Міжнародного валютного фонду. Надання кредитів МВФ має значний вплив
на стан економіки України. При надходженні кредитних ресурсів на
монетарний ринок України її національна грошова одиниця знецінюється по
відношенню до вартості долара США.
Дослідженням проблеми коливання валютного курсу в Україні,
залежно від кредитних позик МВФ займалися такі науковці: Колосова В.П.,
Балік І.М., Димчин М.О., Гришина Л.О., Карась П.М., Гузь М. М.,
А.Філіпенко, Шатковська А.О., Груглик С.В., Балаян А., Борисова С.Є.,
Ю.Пахомова, Лесненко П.М., Ревуцька Л.О., Кравчук Н.Я. та інші. Проте,
незважаючи на всі наукові праці вчених, ситуація з коливанням валютного
курсу в Україні змінюється кожного дня, тому і потребує подальшого аналізу
та дослідження.
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Метою роботи є оцінка змін курсу гривні по відношенню до долара
США за період з 1996 до 2014 року залежно від кредитування української
економіки МВФ.
За умов недостатності власних бюджетних коштів, обмеженості
кредитних ресурсів банківської системи, значного скорочення капітальних
вкладень, від‘ємного платіжного балансу, який в Україні у 2014 році, за
даними Національного банку України, дорівнював -13307 млрд. дол., перед
урядом будь-якої країни постає питання залучення іноземних інвестицій або
взяття міжнародного кредиту. Це обумовлює необхідність країн звертатися за
позиками до спеціальних міжнародних валютно-фінансових організаційкредиторів, серед яких варто виділити Міжнародний валютний фонд (МВФ).
Не виключенням є і Україна яка постійно нарощує суму зовнішніх
зобов‘язань, зокрема і перед МВФ[1].
Як показують дослідження, на кожному етапі отримання кредиту від
МВФ, спостерігаються коливання валютного курсу в Україні, що зумовлено
надходженням в економіку України іноземної валюти та економічними
умовами, при яких відбувається кредитування МВФ.
Проаналізуємо динаміку валютного курсу в Україні у період з 1996 по
2014 роки, протягом етапів кредитування економіки України МВФ.
Таблиця 1
Зміна курсу гривні по відношенню до долара США за 1996 – 2014 роки
[2, с. 95]
Темп росту
ланцюговий, %

Етапи

Роки

І етап

1994
1995
1996
1997
1998
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

106,63
139,39
139,39
166,32
126,88
97,98
99,18
100,22
99,39
95,89
98,67
99,88
104,77
152,67
98,79
100,43
101,20

100
106,63
148,63
148,63
247,2
313,66
307,31
304,80
305,49
304,23
291,71
289,83
287,49
301,20
439,83
454,34
436,29
461,77

2013

100,89

465,89

2014

142,63

664,51

ІІ етап

ІІІ етап

Кредитів не було
надано

IV етап
V етап
Кредитів не було
надано
VI етап
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Темп росту базовий, %

Курс гривні відносно базового 1996 року, з яким порівнювались всі
наступні роки по періодах кредитування, були виявлені наступні зміни: за
період з 1996 р. до 1998 р. національна грошова одиниця України здешевіла
на 48,6 %, з 1996 р. до 2001 р.– в 3 рази, з 1996 до 2009р.– 4,6 рази, а в 2014 р.
порівняно з 1996 р.– у 6,6 разів.В період з 2002 до 2007 року кредитів від
МВФ Україна не отримувала, саме тоді вартість гривні залишалась відносно
стабільною і трималась майже на одному рівні.
Відносно стабільний період для гривні в Україні припадає на 2002 рік,
коли гривня посилює свої позиції на валютному ринку і темп її здешевлення
втрачає свої оберти до 2008 року. Пік відносної стабільності гривні припав на
2005-2007 роки, коли темп падіння її вартості був найменшим і склав: у
2005 р. відносно 1996 р.– 1,9 рази, у 2006-2007 роках відносно 1996 р. – 1,8
рази. З2008 року починається зниження вартості національної грошової
одиниці, її здешевлення становить: у 2008 р. відносно 1996 р.– 3 рази, у
2009 р. відносно 1996 р. – 4,6 рази, 2010 р.– 4,5 рази, 2011 р.– 4,6 рази,
у 2012 р. здешевлення залишилось на попередньому рівні, з кінця 2013 р.
зниження вартості почало набирати ще більші темпи, зростання яких не
припиняється і в 2014 році.
Таким чином, темп здешевлення національної грошової одиниці в
Україні щороку був різним: процес здешевлення гривні, то призупинявся, то
прискорювався, але тенденція до здешевлення за період дослідження була
очевидною. Кредитні ресурси МВФ, хоч і впливають на коливання
валютного курсу в Україні, але дані кошти є необхідними для стабілізації
нашої економіки, що знаходиться у вкрай важкому становищі. Кредити,
отримані від МВФ, використовуються за їх цільовим призначенням, тобто
вони спрямовуються на розвиток реального сектору економіки, аджесаме
доходи від реального сектору економіки приносять найбільшу частку доходів
у державний бюджет України, і, відповідно, становлять основу для виплати
за зовнішнього кредиту країни та підтримання вартості національної
грошової одиниці.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ ГРОШЕЙ ЯК
ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ГРОШОВІЙ СФЕРІ
В умовах ринкових процесів існує необхідність забезпечення швидкого
розвитку інформаційних технологій. У грошовій системі світу відбувається
процес пошуку фінансового інструменту, який зміг би, задовольняти
зростаючі вимоги інформаційної економіки (універсальності у застосуванні
як у межах реальної економіки, так і віртуальної; швидкості здійснення
розрахунків; доступності; зручності), та забезпечити певні соціальноекономічні вигоди (донесення фінансових послуг до бідного населення,
здешевлення та прискорення здійснення переказів) [2, с.31].
Беручи до уваги розвиток інформаційних технологій та стрімке
поширення мобільних пристроїв передачі інформації, таким інструментом
можуть стати мобільні гроші (м-гроші).
Мобільні гроші є новим видом електронних грошей і стосуються послуг,
які фінансово пов‘язують споживачів за допомогою мобільних телефонів.
М-гроші надають безліч можливостей користувачам мобільних телефонів
зокрема, депонувати грошову вартість на свій мобільний рахунок,
переказувати вартість за допомогою звичайного телефонного пристрою
іншому користувачу мобільного телефону [1, с.62].
Виникнення та поширення мобільних грошей призвело до появи й
розвитку нового виду фінансових послуг – мобільних, що включають
широкий сегмент фінансової діяльності, в якій споживачі беруть участь,
отримуючи доступ завдяки використанню мобільних телефонів.
Основні категорії мобільних фінансових послуг включають:
1. мобільний банкінг (м-банкінг) – використання мобільного телефону
для віддаленого доступу до банківського рахунку. Дана категорія в
основному використовується для перевірки його балансу та оплати рахунків;
2. переказ мобільних грошей – використання мобільного телефону для
переказу коштів, як правило, через міжнародні кордони;
3. мобільна комерція (платежі) – використання мобільного телефону для
здійснення платежів фізичних осіб за товари та послуги на користь
юридичних осіб.
Мобільні фінансові послуги надають значні переваги своїм
користувачам, що задіяні у процесі їх здійснення. Країни отримують вигоди
від соціально- економічних переваг у вигляді охоплення все більшої частини
населення фінансовими послугами, зростання обсягів роздрібних платежів,
стимулювання росту та розвитку економіки тощо. Досягнення вигод стало
можливим завдяки ряду переваг мобільних грошей, серед яких можна
зазначити:..доступність,..мобільність,..простоту
у
використанні
та
оперативність в обробці операцій [4].
546

Мобільна індустрія може запропонувати нові інноваційні послуги у
фінансовій сфері,та у грошовому обігу. Фінансові регулятори можуть
досягати своїх цілей стосовно впровадження вдосконаленого доступу до
фінансових послуг для всіх груп споживачів, незалежно від того, чи мають
вони банківський рахунок, а також конкуренції, інновацій та скорочення
числа неформальних каналів переказу коштів, що забезпечує прозорість
грошових потоків. Проте, існує необхідність вдосконалення технічного
аспекту впровадження м-грошей у обіг, а також окреслення технологічної
моделі та моделі фінансових потоків. Важливу увагу необхідно надати
правовому захисту та безпеці, фінансовому регулюванню та контролю за
діяльністю подібних платіжних схем та ін [3, с.159].
Таким чином, використання електронних грошей, а тим більше
мобільних – сприяє підвищенню ефективності надання послуг зв‘язку.
Перевагами такого типу відносин є: зручність, висока швидкість здійснення
фінансових операцій, простота використання, анонімність, можливість
передачі третім особам. Крім того, системи електронних платежів значно
розширюють можливості невеликих організацій, чиї витрати на операції з
готівкою
вищі порівняно з цифровими, (включаючи зберігання й
транспортування). Але при використанні та запуску програм щодо
використання мобільних грошей необхідно звернути увагу на питання щодо
безпеки здійснення таких операцій та чіткого їх функціонування.
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В сучасних умовах важливим інструментом регулювання темпів
суспільного розвитку на рівні окремих адміністративно-територіальних
одиниць є місцеві бюджети, основним призначенням яких є фінансове
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забезпечення розвитку регіонів та виконання соціально-економічних
завдань.Саме місцеві бюджети виступають важливим елементом системи
фінансового регулювання не тільки регіону, але й економіки загалом; їх
збалансованість та оптимальність являє собою одну з основних умов
економічного зростання, бюджетне регулювання дає змогу цілеспрямовано
впливати на темпи розвитку суспільного виробництва. У зв'язку з цим,
завдання підвищення ефективності управління соціально-економічними
процесами в регіонах та їх фінансове забезпечення на даному етапі розвитку
України набуває особливої актуальності.
Попередні дослідження показали, що впродовж останніх десяти років
провідні науковці в галузі місцевих фінансів намагаються віднайти ефективні
шляхи вирішення проблем формування та використання коштів місцевих
бюджетів як головної домінанти економічного розвитку регіону. Свідченням
цьому є чимала низка публікацій, як вітчизняних, так і зарубіжних. Так,
в наукових працях В. Базилевича, О. Василика, О. Кириленко,
В. Кравченка, І. Луніної, К. Павлюк, Ю. Пасічника,І. Озероваа, С. Вітте,
М. Боголєпова, Ф. Мєшкова, М. Фрідмана значна увага приділена процесам
формування та напрямам використання коштів місцевих бюджетів.
Головними функціями місцевих бюджетів є формування грошових
фондів для забезпечення діяльності місцевих органів влади; розподіл і
використання грошових коштів між галузями економіки; контроль за
фінансово-господарською діяльністю підприємств (установ, організацій),
підвідомчих органам місцевого самоврядування.
У межах регіональної політики держава здійснює регулювання
міжбюджетних відносин, метою якого є забезпечення відповідності між
повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами
України за бюджетами, і бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати
виконання цих повноважень. Інструментом регулювання міжбюджетних
відносин є міжбюджетні трансферти. Для розподілу міжбюджетних
трансфертів
використовується
фінансовий
норматив
бюджетної
забезпеченості. Він визначається шляхом ділення загального обсягу
фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм,
на кількість мешканців чи споживачів [1, с. 13].
Основними видами міжбюджетних трансфертів є дотації вирівнювання;
субвенції; кошти, що передаються до державного бюджету і місцевих
бюджетів з інших місцевих бюджетів; інші дотації.
Дотації вирівнювання надаються бюджетам тимчасово окупованої АР
Крим, обласним, якщо прогнозована величина доходів відповідних бюджетів
не покриває видатків, обрахованих з використанням фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості.
Субвенції надаються місцевим бюджетам з метою компенсації втрат
унаслідок введення пільгового оподаткування, що призвело до зменшення
доходів бюджету; на здійснення програм соціального захисту та виконання
інвестиційних проектів.
Субсидії виділяються місцевим бюджетам для покриття витрат
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населенню, пов‘язаних з підвищенням цін і тарифів на роботи і послуги
соціального характеру
Бюджетним кодексом України визначено склад доходів і видатків
місцевих бюджетів.
Певні особливості формування бюджетів мають тимчасово окупована
АР Крим і міста Київ і Севастополь; їх надходження і витрати формуються в
порядку, встановленому Бюджетним кодексом України, з урахуванням
Конституції тимчасово окупованої АР Крим [1, с. 14].
Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними
відповідних джерел доходів, правом відповідних виконавчих органів і
органів місцевого самоврядування на визначення напрямів використання
коштів відповідно до законодавства України, правом відповідних рад
самостійно розглядати й затверджувати бюджети.
Місцевими податками й зборами в Україні є:податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки; єдиний податок для юридичних осіб; єдиний
податок для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб;
туристичний збір; збір за місця для паркування транспортних засобів
ринковий збір;збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
та ін [2].
В Україні основною проблемою є відсутність належної фінансової бази,
що потребує вдосконалення ресурсного забезпечення місцевого і
регіонального
розвитку,
надання
самостійності
місцевій
владі,
запровадження механізму зацікавленості органів місцевого самоврядування у
збільшенні надходжень у дохідну частину державного бюджету на
відповідних територіях, достатньо високий рівень централізації бюджетних
ресурсів, що перешкоджає проведенню децентралізації державних фінансів;
високий рівень державного та місцевого боргу; значні диспропорції
соціально-економічного розвитку окремих територій [3, с. 113].
Cлід зазначити, що при подальшому реформуванні бюджетної системи
проблеми місцевих бюджетів необхідно розв'язати з урахуванням
особливостей і чіткого розмежування функцій між окремими ланками
місцевих бюджетів. Диференціація функцій має залежати від рівня розвитку
кожного з цих бюджетів у бюджетній системі держави. Реалізація цього
положення вимагає визначення розміру гарантованого рівня витрат на
соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць.
Забезпечення такого рівня має здійснюватись з урахуванням сукупності
відносин щодо розподілу і використання фінансових ресурсів, створюваних
на відповідній території і перерозподільчих регіональних процесів.
Важливе значення для забезпечення фінансування процесу розширеного
відтворення на відповідній території має розробка бюджету розвитку у складі
місцевих бюджетів. Бюджет розвитку, зазвичай, невеликий за розміром, тому
фінансовий потенціал територіального розвитку також порівняно незначний.
У сучасних умовах місцеві органи влади повинні забезпечувати комплексний
розвиток території, пропорційний розвиток виробничої і невиробничої сфери
на підвідомчій території. Це приводить до подальшого розширення і
зміцнення фінансової бази регіональних органів влади [5, с. 280].
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Ефективність державного регулювання розвитку регіонів значною
мірою залежить від державної регіональної фінансової політики(ДРФП), в
якій закладаються принципи розподілу доходів і видатків між державним та
місцевим бюджетами; засади формування та використання коштів місцевого
бюджету.Конкретні заходи ДРФП спрямовуються на: збільшення доходної
бази місцевих бюджетів, передусім депресивних територій, адміністративнотериторіальних одиниць у сільській місцевості; розширення повноважень і
відповідальності органів місцевого самоврядування у питаннях управління
місцевими (муніципальними) фінансами; посилення державного контролю за
раціональним використанням місцевих фінансів [4, с. 114].
Отже, для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку
регіонів та зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів першочергово
необхідно реалізувати такі заходи: підвищення фінансової самостійності
органів місцевого самоврядування шляхом закріплення за ними додаткових
дохідних джерел; вдосконалення системи надання та використання субвенцій
на реалізацію програм соціально-економічного розвитку; зменшення
диспропорцій формування ресурсної бази місцевих бюджетів; розмежування
повноважень між державними та місцевими бюджетами на засадах
збалансування загальнодержавних та регіональних інтересів; зростання
інвестиційної складової частини місцевих бюджетів; розроблення програм
розвитку регіонів на середньострокову перспективу.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО
ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ
Постійне посилення міжнародних економічних зв‘язків за умови
наявності в кожній країні національної валюти вимагає під час
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товарообмінних операцій обміну (купівлі) однієї валюти на іншу. Це і є
передумовою формування й дії валютного ринку.
Валютний ринок – це ринок, на якому здійснюється купівля-продаж
іноземної валюти за національну валюту країни.Валютний курс, як
економічна категорія, являє собою ціну грошової одиниці однієї країни,
виражену в грошових одиницях інших країн. Він є об'єктивним економічним
показником, який відображає тенденції внутрішнього економічного розвитку
даної країни та стан і перспективи [3, с.258].
Круте піке національної валюти 23-24 лютого призвело до
розгубленості мільйонів наших співгромадян. Обвал гривні в ці дні погнав
людей негайно скуповувати долари і євро й будь-що «зливати» гривні у
продуктових супермаркетах та інших торгових мережах. 24 лютого
український міжбанківський ринок закрився з новим рекордним діапазоном в
32–33,5 гривні за долар. Нові адміністративні заходи, через які єдиним
покупцем валюти на міжбанку залишився НБУ, знову відкотили курс долара
до 27 грн. Водночас паніка українців та інші фактори призвели до космічного
злету валюти на чорному ринку – 40 гривень за долар. Однак це тривало
недовго, після чого курс долара знову пішов на спад.
25 лютого Нацбанк своєю постановою запровадив тимчасову заборону
– до 27 лютого уповноваженим банкам купувати валюту за дорученням
клієнтів, зокрема за раніше поданими заявками. Також НБУ встановив
граничний розмір щоденної покупки валюти банками за власними
операціями не більше 0,5% регулятивного капіталу банку протягом одного
робочого дня. В підсумку обсяги доларів на міжбанку 25 лютого були в
багато разів меншими. В таких умовах НБУ мав можливість встановити
практично будь-який курс на міжбанку. Що й було зроблено – 22 гривні за
долар, замість 32 гривень днем раніше. Звичайно, новина про курс 22 гривні
блискавично облетіла всю країну. І тут люди масово рвонули міняти долари,
поки ще можна здати хоч трохи дорожче. Але багатьох чекала прикра
несподіванка, банки й обмінники раптом перестали приймати долари. А курс
гривні протягом дня знову скотився на дно [1].
Того ж дня відбулася термінова нарада між Президентом Петром
Порошенком, Прем‘єром Арсенієм Яценюком, головою Нацбанку Валерією
Гонтаревою, а також главою мінфіну та іншими чиновниками. За
результатами зустрічі було розроблено комплекс заходів зі стабілізації
ситуації на валютному ринку України. А вже 26 лютого зранку стало відомо,
що НБУ скасував заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів.
На цей час гривня стабілізувалась, і міжбанк закрився на курсі 27,7 гривні за
долар [1].
Починаючи з 23 лютого 2015 року для розрахунку середньозваженого
курсу продажу доларів США на міжбанківському валютному ринку України
почали братимуться угоди за датою укладання, а не за датою валютування
(тобто, угоди на умовах ТОД, ТОМ та СПОТ).
Інформація розміщується відповідно до даних Системи підтверджень
угод на міжбанківському валютному ринку України починаючи з 9.30 та
оновлюється кожні 30 хвилин до закриття торгової сесії.
551

До розрахунку середньозваженого курсу беруться угоди, які укладені
між банками, а також внутрішні угоди, які банки здійснюють зі своїми
клієнтами. Розрахунок проводиться без урахування форвардних угод та угод
на умовах СВОП.
До набрання чинності 15 квітня 2015 р. постанови ғ 248, у юридичних
осіб не було можливості купувати валюту, якщо на їх рахунках вже було
більше 10 тис дол. Тепер же, в цій сумі не враховуються кошти на рахунках
клієнта, якими представлені страхові резерви (для операцій з купівлі
іноземної валюти страховиками або Моторним (транспортним) страховим
бюро. Послаблення стосується кількох десятків страховиків, що працюють на
українському ринку. Нагадаємо, що постанова НБУ дозволив уповноваженим
банкам купувати валюту у іноземних інвесторів. Зокрема зміни стосуються
постанови Правління НБУ від 31 березня 2014 р. ғ182 «Про приведення
лімітів відкритої валютної позиції банківської системи України до
міжнародних стандартів» [2].
Цей документ тепер доповнено новим пунктом, де говориться,
що дозволена уповноваженим банкам купівля іноземної валюти в
іноземних інвесторів дозволяється в сумі, яка не перевищує або дорівнює
обсягу валютних резервів, які на дату проведення цієї операції не
включені в розрахунок загальної (довгої/короткої) відкритої валютної
позиції.
Згідно з постановою, уповноважені банки, які проводять згадану
операцію, повинні включати в розрахунок загальної (довгої/короткої)
відкритої валютної позиції резерви більше встановленого графіку відсоток у
розмірі, еквівалентному розміру викупленої іноземної інвестиції.
Гривня стала самою слабкою валютою в світі, випередивши рубль. З
січня по березень 2015 року національна валюта знецінилася відносно долара
США на 48,7%. Передумовою до такої динаміки виступили бойові дії на
Донбасі, падіння ВВП, відтік капіталу з країни і банківського сектора,
дефолтні ризики і відсутність золотовалютних резервів для покриття
зростаючого попиту на валюту[2].
Отже, сьогодні Україна за соціальними стандартами автоматично
скотилася до рівня найбідніших країн світу. Мінімальна зарплата становить
близько 45 доларів, пенсія – близько 40. Падіння курсу національної валюти
та його нестабільність породили масові панічні настрої у громадян. У
підсумку за останні дні різко збільшився рівень соціальної напруги в
суспільстві. В цих умовах заходи влади повинні консолідуватись, і якщо не
підвищити, то принаймні стабілізувати курс та цінність національної валюти
нашої держави.
Список використаних джерел:
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РОЛЬ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Катастрофічні суспільно-політичні трансформації в Україні призвели до
виникнення численних проблем у соціально-економічній сфері. Серед
останніх виділяється оподаткування як основне джерело наповнення
бюджетів різних рівнів та індикатор якості матеріального фундаменту країни.
Особливого значення набувають податкові надходження від фізичних осіб,
питома вага яких у загальному зведеному бюджеті постійно підвищується.
Подальше зростання доходів населення, передбачене здійснюваними
податковими реформами, сприяє розширенню бази оподаткування, з одного
боку, а з іншого, – запровадженню необхідних заходів щодо формування
цивілізованих відносин між державою та платниками податків, активізації
боротьби з корупцією та тіньовими доходами. Тому розвиток системи
оподаткуванням фізичних осіб є об‘єктивною необхідністю.
Проблеми оподаткування фізичних осіб набули великого теоретичного
та практичного значення в наш час. Зокрема, серед учених-економістів
необхідно відзначити праці О. Десятнюк, А. Крисоватого, В. Лісовської,
В. Мельника, А. Нікітішина, А. Славкової, В. Федосова, Т. Чижової та інших.
Однак, окремі аспекти функціонування системи оподаткування фізичних осіб
в контексті розвитку суспільства до цих пір залишаються малодослідженими
та потребують подальших розробок.
Метою дослідження є обґрунтування і розробка теоретичних положень
щодо функціонування системи оподаткування фізичних осіб в Україні.
Система оподаткування – це найбільш рухлива частина податкової
системи, яка включає сукупність передбачених законодавчо встановлених
податків і зборів, принципів, форм і методів їх встановлення; введення, зміни
або їх відміни; своєчасної сплати і застосування заходів щодо забезпечення їх
сплати; розподіл податків і зборів між бюджетами; здійснення податкового
контролю, а також притягнення до відповідальності платників податків за
порушення податкового законодавства.
Система оподаткування доходів фізичних осіб є найважливішим
інструментом державного регулювання доходів фізичних осіб, характерним
для будь-якої податкової системи. Історично це найдавніша форма
податкових взаємовідносин між державою та її громадянами на основі
примусового обов‘язкового вилучення частини їх доходу для створення
централізованого грошового фонду держави з метою виконання її функцій.
Рівень оподаткування доходів фізичних осіб безпосередньо впливає на
реальні особисті доходи значної частини населення, особливо тих, хто
отримує основні доходи у вигляді заробітної плати, що потребує зваженого
підходу до стягнення податків.
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Система оподаткування доходів фізичних осіб у кожній країні є
регулятором взаємовідносин між державою та громадянами – платниками
податків. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого
– виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Тому,
встановлюючи розміри оподаткування доходів фізичних осіб, держава прагне
не тільки забезпечити стабільну дохідну базу, а й чинити вплив на розмір
заощаджень громадян, з метою оптимального здійснення своєї стратегії
розвитку.
В даний час в число податків, сплачуваних фізичними особами в
Україні, входять такі податки [1]:
1. Державні: податок на доходи фізичних осіб, мито.
2. Місцеві: податок на майно, єдиний податок, туристичний збір.
Розглядаючи систему оподаткування фізичних осіб, її варто розділити на
три складові:
1) оподаткування доходів фізичних осіб;
2) оподаткування майна фізичних осіб;
3) спеціальні режими оподаткування фізичних осіб.
В даний час оподаткування доходів фізичних осіб представляє найбільші
можливості для реалізації основних принципів оподаткування і в першу
чергу принципу соціальної справедливості. Цьому сприяють такі
обставини [2, c.41]:
податок на доходи фізичних осіб є податком, де практично збігаються
об‘єкт оподаткування, податкова база і джерело сплати податку, що
сприяє максимальній реалізації оподаткування за принципом
платоспроможності;
як жоден інший, податок на доходи фізичних осіб може бути
пристосований до особистих обставин суб‘єкта оподаткування;
податок на доходи фізичних осіб володіє чудовими властивостями як
фінансово-політичний інструмент для здійснення перерозподільної і
антициклічної політики.
При сучасній розвиненій системі доходного оподаткування податки на
майновий стан фізичних осіб щодо багатьох видів майна навряд чи можуть
бути визнані відповідними принципам справедливості і економічно
обґрунтованими. Дані податки можуть розглядатися як інструмент
стимулювання використання накопичених багатств в інвестиційних цілях.
Негативні сторони оподаткування майнового стану фізичних осіб там, де ці
податки все ж використовуються, трохи згладжуються встановленням
великого неоподатковуваного мінімуму. У більшості країн оподаткування
майна фізичних осіб здійснюється у вигляді податків на окремі види майна.
Особливе місце в системі оподаткування фізичних осіб, які здійснюють
підприємницьку діяльність у сферах малого бізнесу, займають спеціальні
податкові режими. Зокрема, спеціальні податкові режими були введені в
податкову систему країни, в першу чергу як регулюючі інструменти та
основна їх роль полягає в стимулюванні розвитку як окремих галузей
народного господарства, так і підвищенням підприємницької діяльності
фізичних осіб.
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Отже, сучасне суспільство домоглося перетворення податків із суто
фіскального державного заходу на важливий економічний, соціальний та
політичний фактор. Реальне використання суспільних благ, забезпечення яких
здійснює держава, є головною причиною, що повинна спонукати кожну
людину сплачувати податки. Адже їх витрачають не тільки на утримання
суто державних інституцій, а й на охорону здоров'я, освіту, розвиток
культури, захист навколишнього середовища, на субсидії найбіднішим
регіонам країни і найбіднішим громадянам тощо [3, с.18].
Податки з фізичних осіб, беруть участь у перерозподілі валового
внутрішнього продукту, а отже, є частиною єдиного процесу відтворення і
виступають у специфічній формі виробничих відносин, які формують їх
суспільний зміст. Суспільний характер податків розкриває їх взаємозв'язок з
іншими економічними категоріями, внутрішній зв‘язок елементів податку
оцінює їх вплив на виробничі відносини і виробничі сили в суспільстві, через
що розкривається глибинна сутність податків.
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ,
ОПТИМІЗАЦІЯ ЇХ СТРУКТУРИ
В умовах дефіциту фінансових ресурсів особливої актуальності
набувають питання формування ресурсів банківських установ, оптимізації
їхньої структури та вибору стратегіїефективного управління ними.
Банківська система повинна володіти сукупністю ресурсів, достатніхдля
кредитування поточних потреб суб‘єктів господарювання, формування
відповідних резервів,
підтримки власної ліквідності, тому управління фінансовими ресурсами
банківських установнеобхідно розглядати за умови оптимізації банківської
діяльності[2].
Метою дослідження є проблематика розвитку та удосконалення
діяльності банків в частині операцій з ресурсами.
Широке коло питань, пов‘язаних з дослідженням ефективності
формування фінансових ресурсів, залученням коштів до банківських установ
555

та визначенням раціональних підходів щодо їхнього розміщення висвітлено в
роботах таких зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів, як
М.Д. Алексеєнко, О.В. Васюренко, А.П. Вожжов, А.С. Гальчинський,
О.Д. Заруба, Б.С. Івасів, А.М. Мороз, С.М. Павлюк, М.І. Савлук,
В.А. Ющенко. Серед російських вчених варто виділити роботи
Н.Д. Барковського, О.І. Лаврушина, Н.Г. Антонова, серед західних вчених:
Р. Костер, Д.Полфреман, Ж.Рівуар, Дж.Ф.Сінкі та інші.
У ринкових умовах важливого значення набуває покращення діяльності
банківських установ щодо формування фінансових ресурсів, оскільки у своїй
роботі ці установи повинні задовольняти потреби суспільства, швидко
адаптовуватися до змін в економіці країни.
Банківські установи для забезпечення своєї фінансової діяльності
повинні мати певну суму коштів, тобто ресурси. Банки переважно працюють
на залучених грошових ресурсах, тоді як підприємство працює на власних
коштах, звертаючись при потребі за кредитом до установ банківської
системи [1].
На сьогодні питання пошуку нових шляхів залучення ресурсів банків є
досить важливим. Адже основою для соціально-економічного процвітання
банківської установи є розвиток ринку фінансових ресурсів.
Фінансові ресурси банку – це сукупність грошових коштів, які
знаходяться у розпорядженні банку [1]. Вони є джерелом виробничого та
соціального розвитку, використовуються для здійснення дохідних операцій з
метою досягнення високих фінансових результатів. Зрозуміло, що ресурси
банку – це не тільки фінансові, а й технічні, трудові, інформаційні тощо.
Однак, їх доцільно насамперед розглядати з фінансової точки зору, оскільки
усі можливі види таких ресурсів не можуть використовуватися без наявності
фінансових джерел. Згідно з існуючими у банківській практиці традиціями
фінансові ресурси банків поділяють на власні, залучені кошти, відповідно до
джерел їх формування. Протягом останніх років відбувалися зміни у
структурі фінансових ресурсів банків. Динаміка змін у структурі банківських
ресурсів наведена на рис. 2.

Рис.2. Динаміка складу та структури фінансових ресурсів банків
України за 2010-2014 рр.[3]
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Фінансові ресурси банків України в 2014 року становлять
1277,5 млн.грн., що порівняно з аналогічним періодом 2010 року у 1,5 рази
більше. В тому числі сума зобов‘язань банків у 2010 році склала 753,2 млн.
грн., а на початок 2014 року – 1084,9 млн.грн. Посилаючись на показники
зобов‘язань банків, питома вага на 2010 рік складає 86,2%, а у 2014р.- 84,9%,
що 1,4 рази більше ніж за базовий період.
Що стосується залученого капіталу 2014 р., то він порівняно з 2010р.
збільшився у 1,9 раз. Виходячи з цього відхилення між 2014р./2010р.
дорівнює 331,7 млн. грн., а питома вага в свою чергу – 1,3%.
Розглядаючи залучений капітал, можна сказати, що спостерігається
тенденція зменшення його розміру у 0,8 раз. Звісно присутнє відносне
відхилення, яке становить – 57,5 млн. грн., а питома вага – -16,0%.
Інші зобов‘язання, в аналізованому періоді, збільшилися у 2 рази. Так у
2010 році вони складають 37,4 млн. грн., а вже у 2014 році – 7,7 млн. грн.
Відповідно до попередніх даних відхилення дорівнює 39,0 млн. грн., питома
вага – 1,7%.
Власний капітал на протязі всього періоду помірно збільшився у 1,6
раз. Звернемо увагу, що у 2010 році сума капіталу становила 120,2 млн. грн.,
а в 2014– 192,6 млн. грн.. Питома вага складає 13,8% та 15,1% відповідно.
Звідси випливає, що головним джерелом ресурсів банків є залучені
кошти, які становлять близько 85% загального обсягу ресурсів, що в цілому
відповідає світовій банківській практиці.
Значний приріст власного капіталу українськими банкми в
аналізований
період вказує на позитивну динаміку, проте, капітал
відчизняних банків набагато менший за капітал зарубіжних. Тому його
нарощування має бути одним із пріоритетних завдань кожного банку [4].
Для банків гострим є питання оптимізації структури кредитних
ресурсів і вкладень за сумами та термінами.НБУ рекомендує при
аналізібалансовогозвіту банкувикористовувати показник співвідношення кр
едитів ідепозитів.Цей показник характеризує здатність банку залучати
депозити для підтримки своїх кредитних операцій та його можливість давати
в кредит ці депозити.
Важливим чинником зміцнення ресурсної бази кредитування є
оптимізація джерел формування кредитних ресурсів. Банк повинен
сформувати найефективнішу комбінацію джерел коштів для створення своєї
ресурсної бази. Переважна більшість кредитних ресурсів комерційних банків
утворюється шляхом залучення коштів. Така структура джерел утворення
кредитних ресурсів відповідає умовам ринкових відносин. Найдешевшим
джерелом залучення коштів до комерційних банків є залишки коштів на
розрахункових і поточних рахунках клієнтів.
Отже основною проблемою формування фінансових ресурсів банків є
розбіжність строків залучення та розміщення ресурсів, тобто не вирішено
остаточно завдання забезпечення ліквідності та платоспроможності, тому
необхідно підтримувати певне співвідношення між власними і залученими
коштами, оскільки надмірна наявність залучених коштів збільшує ризик і
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підвищує потенційну загрозу неплатоспроможності банку. Переважне
формування банківських ресурсів за рахунок власного капіталу призводить
до втрати певною групою акціонерів контролю над банком, зниження рівня
виплати дивідендів і ринкової вартості акцій.
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Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
СУТНІСТЬ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР ЗАПОБІГАННЯ
БАНКРУТСТВУ (НЕСПРОМОЖНОСТІ)
Кредитування пов‘язано з ризиком, зумовленим можливим
невиконанням своїх обов‘язків позичальником. Відомо, що цей ризик є один
з найзначніших ризиків банку.На сучасному етапі особливого значення
набувають законодавчо визначені багатоваріантні можливості запобігання
банкрутству (неспроможності) боржника. За допомогою процедур
банкрутства(неспроможності), перш за все, процедур запобігання
банкрутству, як судових, так і тих, що здійснюються поза межами судового
провадження, мінімізується негативний вплив на економіку процесів, які
пов‘язані із неплатоспроможністю учасників ринкового середовища,
пом‘якшуються наслідки, що зумовлені змінами, котрі мають місце в
національній економіці. Саме застосування процедур запобігання
банкрутству(неспроможності)
дозволяє не тільки задовольнити вимоги
кредиторів, а й відновити платоспроможність суб‘єктів господарювання,
врегулювати їх борги та захистити інтереси [1, с.3].
Актуальність дослідження теоретичних проблем, пов‘язаних із
класифікацією, систематизацією та визначенням процедур запобігання
банкрутству (неспроможності), зумовлюється відсутністю комплексних
досліджень у зазначеній сфері, недосконалістю нормативних приписів, що
регламентують відповідні відносини й іншими чинниками.
558

Аналіз існуючих чинних положень вітчизняного законодавства,
приписи яких регламентують процедури запобігання банкрутству
(неспроможності), дозволяє стверджувати, що їх коло досить різноманітне та
багаточисленне. Насамперед, це стосується досудових процедур запобігання
банкрутству(неспроможності). До таких процедур належать:
процедура санації, передбачена положеннями Закону України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» від 14.05.1992 р. ғ 2343-ХП, яка провадиться до
порушення справи про банкрутство щодо суб‘єктів-боржників усіх
форм власності;
досудова санація з одночасним здійсненням реструктуризації, що
застосовується лише до підприємств агропромислового комплексу
відповідно до положень затвердженої Кабінетом Міністрів України
постанови «Про особливості проведення санації підприємств
агропромислового комплексу» від 16.06.1998 р. ғ 922;
досудова процедура санації та досудова процедура реструктуризації,
які можуть застосовуватися щодо державних підприємств,
підпорядкованих Міністерству промислової політики України, та
господарських організацій, у статутних фондах яких корпоративні
права держави перевищують 50% і функції з управління
корпоративними правами яких належать Міністерству промислової
політики
України
згідно
з
приписами
Положення
про
реструктуризацію підприємств, затвердженого наказом цього
Міністерства від 18.07.2008 р.
В аналізі кредитоспроможності основною проблемою особи виступає
неточність даних, недостатня база знань про минуле клієнтів та необхідність
працювати з лінгвістичними характеристиками, які важко піддаються
математичній обробці [2, с.106].
Відносини запобігання банкрутству (неспроможності) являють собою
сукупність матеріальних, організаційних, процесуальних та інших
взаємопов'язаних суспільних відносин, що складаються між боржником та
його кредиторами, між названими особами та учасниками провадження у
справі про банкрутство, а також господарським судом у зв'язку та внаслідок
з неплатоспроможністю боржника, що виникла у зв'язку з незадовільними
результатами здійснення останнім господарської діяльності. Реалізація цих
відносин має на меті відновлення платоспроможності боржника,
врегулювання його боргів і запобігання банкрутству(неспроможності) та
ліквідації неплатоспроможного боржника [3, с.56].
Дослідження процедур запобігання банкрутству (неспроможності)
свідчить, що це певне цілісне утворення, яке вимагає чіткої систематизації.
Спираючись на зазначене, у системі процедур запобігання банкрутству
(неспроможності)можна визначити наступні структурні елементи:
судові процедури, що здійснюються в межах провадження у справі про
банкрутство (неспроможність) – санація боржника, мирова угода;
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процедури, введення яких санкціонується господарський судом –
санація боржника до порушення провадження у справі про
банкрутство;
спеціальні досудові процедури.
Отже,процедура запобігання банкрутству (неспроможності)– це
законодавче встановлення порядку застосування до неплатоспроможного
боржника або до суб'єкта підприємництва у зв'язку з загрозоюнеплатоспроможності визначених заходів за наявності легальних підстав їх
введення, як у межах провадження у справі про банкрутство
(неспроможність), так і до порушення такого провадження, що спрямовані на
запобігання визнання боржника банкрутом, відновлення платоспроможності
боржника або врегулювання його боргів, збереження бізнесу, попередження
порушення провадження у справі про банкрутство(неспроможність) та
задоволення вимог кредиторів.
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ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатню фінансову
базу. У свою чергу, надходження до бюджету держави безпосередню
залежать від стану виробництва в країні. Доходи Державного бюджету
України є джерелом фінансування видатків держави на економічне та
соціальне спрямування, тому дослідження питань формування доходів
бюджету держави та їх оптимізація є актуальними для кожної країни.
Проблемними питаннями наповнення державного бюджету займались
такі вчені, як: В. Кравченко, Ю.Пасічник, Л. Тарангул, В. Швець та інші.
Найбільші здобутки у сфері оподаткування здійснили такі вітчизняні
науковці, як: О. Василик, А. Даниленко, І. Луніна, А. Поддєрьогін,
В. Суторміна та інші.
Державний бюджет – це надзвичайно складне соціально-економічне
явище, він є головною ланкою фінансової системи держави. В ньому
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зосереджується понад 70 % усіх фінансових ресурсів і включає в себе різні
фінансові інституції, за допомогою яких держава здійснює свою фінансову
діяльність і перерозподіл значної частини валового внутрішнього продукту.
Для реалізації своїх функцій держава акумулює фінансові ресурси, тобто
таким чином формує свої доходи. Основним джерелом доходів держави є
валовий внутрішній продукт, який і виступає об`єктом перерозподільних
відносин. Органи державної влади використовують лише частину валового
внутрішнього продукту, яка переходить у вигляді податків, зборів і платежів.
Саме ця частина валового внутрішнього продукту і складає державні доходи,
якими можуть розпоряджатися органи державної влади.
Дохідна частина державного бюджету є фінансовою основою діяльності
держави в цілому. Її склад та структура залежать від економічних завдань, які
виникають в суспільстві в той чи інший період часу[1].
Доходи Державного бюджету служать фінансовою базою виконання
державою її функцій. Склад, форми і методи мобілізації доходів Державного
бюджету визначаються системою і особливостями господарювання та тими
завданнями, які вирішує суспільство у певний період.
Доходи Державного бюджету України формуються за рахунок[2]:
податкових надходжень (ПДВ, акцизний податок, прибуток
підприємств, місцеві податки та збори);
неподаткових надходжень (приватизація, штрафи);
міжбюджетних трансфертів (коштів, які безоплатно і безповоротно
передаються з одного бюджету до іншого);
капітальних доходи.
Найбільше доходів формується за рахунок податкових надходжень
(близько 75-80%). Але збільшення доходів не має відбуватися за рахунок
посилення податкового навантаження на економіку. Необхідно створити
сприятливі умов для розвитку виробництва, приватного підприємництва та
скоротити економічно необґрунтовані пільги та тіньову економіку (табл. 1).
Отже, можна сказати, що основними проблемами у формуванні доходної
частини Державного бюджету України є неузгодженість потреб у податкових
надходженнях з можливостями їх отримання. Крім того, на сьогодні стоїть
завдання досягти такого рівня надходжень до бюджету, щоб була можливість
акумулювати ресурси у доходній частині державного бюджету.
До основних факторів, які сукупно впливають на формування доходів
Державного бюджету України, належать: стан економічної кон‘юнктури,
протиріччя податкового законодавства, наявність тіньової економіки, низька
конкурентоспроможність продукції та фінансова дисципліна більшості
суб‘єктів господарювання. Фактори впливу на рівень доходів державного
бюджету поділено на зовнішні та внутрішні. Вони можуть мати політичне,
економічне, соціальне спрямування
Надходження до Державного бюджету України у 2014 році становили
357,08 млрд. грн., у тому числі до загального фонду – 310,65 млрд. грн.
Найбільші надходження до загального фонду держбюджету у 2014 році
становили:
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ПДВ (збір) – 139,02 млрд. грн.;
податок на прибуток підприємств – 39,94 млрд. грн.;
акцизний податок – 28,08 млрд. грн.;
ввізне мито – 22,01 млрд. грн.
Проаналізувавши доходи за останні три роки можна побачити, що з
кожним роком вони зростають. Винятком став лише 2013 рік. Причиною
цього є рецесія економіки, яка за собою призвела до скорочення податкових
платежів.
Вагомим фактором для збалансування системи доходів є коригування її
з видатковою частиною. Визначено важливість розвитку інноваційних
технологій, залучення інвестицій в економіку та обґрунтованої державної
політики щодо витрат, дефіциту бюджету і політики формування дохідної
частини Державного бюджету України.
Таблиця 1
Динаміка доходів Зведеного бюджету України за 2012-2014 роки
Доходи

2012р.
млрд.грн.

2013р.
млрд.грн.

2014р.
млрд.грн.

Відхилення
абсолютне відносне

податкові

360567,22

353968,12

3675111,93

3314544,71

919,26

неподаткові
доходи
від
операцій
з
капіталом
від
урядів
зарубіжних країн
та міжнародних
організацій
цільові фонди
всього

80 923,32

84981,02

80612,76

-310,56

-0,38

29857,65

16369,64

20157,88

-9 699,77

-32,49

222864,00

152927,51

538295,47

315431,47

141,54

82611,03
776823,21

67330,96
675577,25

54388,68
4368566,72

-28222,35
3591743,51

-34,16
462,36

Проблема наповнюваності доходної бази Державного бюджету України
займає досить важливу роль в економіці держави. Проте в нашій країні
існують проблеми, які потребують вирішення в найближчий час для
недопущення помилок та розширення дохідної бази Державного бюджету й
забезпечення достатнього виконання Україною своїх функцій:
різниця в даних із виконання Державного бюджету України подані
різними установами, які відповідають за виконання бюджету;
невисокий рівень достовірного прогнозування надходжень;
проблеми у функціонуванні податкової системи країни (зокрема
неприйняття Податкового кодексу, податкове навантаження, низькі
ставки акцизів, пільгування й адміністрування податків, лазівки
законодавства тощо);
«тінізація» економіки.
Отже можна сказати, що основними напрямами формування доходів
Державного бюджету України мають бути:
установлення ефективного контролю за рухом бюджетних коштів;
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розробка науково-обґрунтованої методологічної бази прогнозування
надходжень до бюджету;
проведення податкової реформи;
детінізація економіки.
Список використаних джерел:
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http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ms/2012_1_2/122.pdf.
2. Єфименко Т.І. Основні напрямки трансформації податкової системи
України// Фінанси України. – 2012. – ғ9. – С.9-13.
3. Ярошевич Н.Б. Шляхи збільшення доходної частини бюджету
України.
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Науковий керівник: Гнидюк І.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ УКРАЇНИ ТА МЕТОДИ ЙОГО
ПОДОЛАННЯ
Бюджетний дефiцит є важливим iнструментом державної фiнансової
полiтики, який впливає на економiчне та соцiальне становище країни.При
цьому кожна країна має певнi особливостi, якi потрiбно враховувати в ходi
використання такого важеля, як бюджетний дефiцит. Невиважена соцiальноекономiчна полiтика, спад виробництва, занепад підприємств на Україні є
глибинними причинами бюджетного дефіциту країни. Отже, питання
удосконалення пiдходiв до фiнансування бюджетного дефiциту в Україні
особливо актуальні.
Зважаючи на проблематичність пошуку шляхів зменшення та покриття
дефіциту бюджету, цілком очевидно, що це явище є об‘єктом уваги
науковців. Питання збалансування державного та місцевих бюджетів, вплив
державного дефіциту бюджету на економіку країни широко висвітлені в
працях як вітчизняних, так і іноземних науковців. Найбільш відомі праці з
цієї проблематики належать таким зарубіжним авторам як: К. Дитцель, А.
Кавако-Сільві, Л. Лернер, Р. Масгрейв, Ф. Небеніус. Також значну увагу
проблемі дефіциту бюджету та дослідження його впливу на економіку країни
приділяють І. Невінчаний , В. Геєць, Н. Редіна, Л. Павлова, А. Гальчинський,
Е. Балацький, О. Василик, І. Луніна та інші.
Метою даного дослідження є: визначення економічної природи дефіциту
державного бюджету та формування шляхів їх вирішення.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, дефіцит бюджету перевищення видатків бюджету над його доходами, з урахуванням різниці
між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету.
Джерелами фінансування бюджету є: кошти від державних (місцевих)
внутрішніх та зовнішніх запозичень; кошти від приватизації державного
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майна (включаючи інші надходження, безпосередньо пов‘язані з процесом
приватизації), - щодо державного бюджету; повернення бюджетних коштів з
депозитів, надходження внаслідок продажу/пред‘явлення цінних паперів;
залишок бюджетних коштів з дотриманням умов, визначених цим Кодексом.
Джерелом фінансування бюджету не можуть бути емісійні кошти
Національного банку України [1].
Показник бюджетного дефіциту свідчить про перевищення
передбачених у бюджеті видатків над постійними доходами, до яких
відносять податкові та неподаткові надходження, що відповідно до
бюджетної класифікації вважаються доходами бюджету. Наявність
бюджетного дефіциту свідчить про те, що у плановому бюджетному році до
бюджету включені такі видатки держави, які не мають грошового
забезпечення. Однак бюджетний дефіцит не свідчить про незбалансо ваність
бюджету у цілому, оскільки у процесі складання і затвердження бюджету
визначаються необхідні джерела фінансування дефіциту. Фінансування
бюджетного дефіциту можливе з використанням різних способів. До
найважливіших з них можна віднести такі: залучення позик; проведення
державою активних операцій. Залучення позик з метою фінансування
дефіциту бюджету здійснюється у різних видах і формах, до яких належать,
зокрема, внутрішні та зовнішні запозичення, що проводяться у формі
кредитних угод, облігацій, казначейських зобов‘язань та ін. [2].
Cьoгoднi в бiльшостi країн світу дефiцит бюджету складає від 2 до 15 %
валового нацiонального продукту при середньосвiтовiй його величинi 4,5 %.
Спостерiгається тенденцiя до стабiлiзaцiї бюджетного дефiциту в
середньосвiтовому вимiрi в розмiрi 3-5 %. Слiд зауважити, що розмip
бюджетного дефiцитy, який перевищує 3 відсотки валового нацiонального
продукту, призводить до зниження iнвестицiйної активностi, розвитку
iнфляцiї. Такий дефiцит є гальмом економiчного зростання держави.
Однак у науковiй лiтературi зустрiчаються твердження, що дефiцит
бюджету може мати позитивний вплив на пожвавлення економiчного життя.
З цим можна погодитися тiльки частково, тому що не сам дефiцит може
сприяти економiчнiй активностi, а методи його використання. Економіка
України потребує значних фiнансових pecypciв для проведення реформ у
багатьох сферах. Обмеження фiнансування дефiциту бюджетy за умов
недостатностi iнвестицiйних pecypciв зменшує обсяги видаткiв, що
спрямовуються на розвиток економiки та розв'язання соцiальних проблем,
тому необxiднa активна полiтика щодо збiльшення фiнансування державного
бюджету [3].
До актуальних проблем залучення й використання pecypciв за умов
бюджетного дефiциту слiд вiднести:
фiнансове забезпечення проведення структурної перебудови
економiки);
розв'язання соцiальних проблем;
стимулювання внутрiшнього попиту;
залучення зовнiшнix iнвестицiй.
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Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України»,
граничний обсяг дефіциту державного бюджету у 2013 році становив69 млрд.
980 млн. грн. у тому числі загального фонду –63 млрд. 930 млн. грн.,
спеціального – 6 млрд. 050 млн. грн. Порівняно із 2014 роком, дефіцит
державного бюджету збільшився на 14,9%. Граничний розмір дефіциту
державного бюджету України в 2015 році затверджений у розмірі
63,67 млрд. грн. (без урахування дефіциту НАК "НафтогазУкраїни" ), що на
7,1% нижче, ніж у 2014 році, і становить 3,7% прогнозованого урядом ВВП.
У програму конкретних заходів щодо скорочення бюджетного дефіциту
необхідно включити заходи, які стимулювали б притоку коштів до бюджету
країни і сприяли б скороченню державних витрат. До них відносяться:
1. Зміна напрямів інвестування бюджетних коштів в галузях економіки з
метою значного підвищення фінансової віддачі від кожної гривни.
2. Більш широке використання фінансових пільг і санкцій, які
стимулюють зростання суспільного виробництва.
3. Різке скорочення сфери державної економіки і державного
фінансування.
4. Скорочення військових витрат.
5. Збереження фінансування тільки самих важливих соціальних програм,
неприйняття нових.
6. Не надання кредитів державним структурам.
7. Створення умов для залучення іноземних інвестицій.
Отже, проблема дефіциту державного бюджету в нормальній економіці
це не стільки проблема безпосереднього його впливу, скільки проблема
негативного впливу державного боргу і витрат по його обслуговуванню. При
тому, що бюджетний дефіцит не є катастрофічним явищами, його збільшення
може вести до серйозних негативних наслідків не тільки економічного, але і
чисто політичного характеру. Тому, важливим є раціональне планування,
вдосконалення бюджетного процесу і ретельна розробка структури статей
прибутків і витрат, що повинні стати першочерговою задачею держави на
сучасному етапі розвитку суспільства.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Вікторія Базюк
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Система управління економічними та соціальними процесами, що
відбуваються у суспільстві, потребує ґрунтовної інформаційно-аналітичної
підтримки, значну роль у здійсненні якої відіграє статистичний моніторинг,
який проводиться органами державної статистики. Розвиток інформаційного
суспільства, формування економічних знань, впровадження інтерактивних
технологій в різні сфери людської життєдіяльності - викликало потреби в
проведенні кількісних і якісних оцінок міри розвитку і динаміки даних
процесів. Система статистичного моніторингу розвитку інформаційного
суспільства повинна будуватися на основі загальних принципів побудови
моніторингових систем, проте специфіка предметної галузі передбачає їх
адаптацію до особливостей статистики інформаційного суспільства.
Вагомий внесок у обґрунтування питань, які стосуються вивчення
процесу статистичного моніторингу, залежно від різних галузей дослідження,
здійснили такі вчені: Д. Берроуз, Д.М. Матрос, В.А. Ковда, С.М. Богомолов,
В.К. Галіцин, М.В. Пугачова.
Термін «моніторинг» походить від латинського слова monitōrius, що
означає «попереджаючий». Статистичний моніторинг - це процес постійного
попередження, контролю, аналізу, оцінки, та прогнозування найважливіших
статистичних показників на основі формування безперервного потоку
статистичної інформації. Кінцевою метою статистичного моніторингу є
отримання інформації про розвиток того чи іншого явища чи процесу з
метою прийняття управлінських рішень [2, c.356]. Статистичний моніторинг
схематично зображено на рис.1.
Бази статистичних даних

Засоби зв‘язку

Інформаційно-аналітичні організації і установи
Споживачі статистичної інформації

Рис.1. Принципова схема статистичного моніторингу
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Системи моніторингу містять такі обов‘язкові компоненти та
здійснюють відповідні функції:
спостереження за станом предметної галузі;
спостереження за факторами, що впливають на стан предметної
галузі;
поточне оцінювання фактичного стану предметної галузі;
прогнозування і оцінювання стану предметної галузі;
Методологічні засади створення моніторингових систем повинні
забезпечувати реалізацію цих функцій із залученням інформаційних
технологій та грунтуватися на інформації, яка надходить до системи
постійно. Моніторинг можна розглядати як сукупність інформаційних
процесів: збирання, систематизації, обробки, архівації, аналізу, прогнозу та
надання інформації користувачам (рис.2). Статистичний моніторинг
використовує масиви статистичної інформації.
Визначення характеру
об‘єкту спостереження
та осн Визначення
характеру об‘єкту
спостереження та
основних ознак
овнихінформації
ознак
Передача
для користувачів

Спостереження.
Отримання первинних
даних та їх
перетворення

Відновлення
пошкоджених даних
чи їх екстраполяція

Обробка та аналіз
інформації

Групування даних за
критеріями

Рис.2. Цикл обробки інформації в системі моніторингу
При побудові системи статистичного моніторингу слід спочатку
побудувати інформаційну модель предметної галузі та виконати наступні дії
[1, c.16]:
1. визначити та ідентифікувати первинні джерела даних;
2.
визначити вторинні (похідні) характеристики (моделі, методи та
алгоритми, за якими вони обчислюються з первинних);
3.
класифікувати потенційних користувачів;
4.
визначити можливі труднощі отримання даних;
5.
визначити можливі запити користувачів;
6.
визначити формати подання даних.
З точки зору обробки інформації, труднощі організації статистичного
моніторингу полягають у визначенні наступних показників:
які індикатори слід включити до тих, що спостерігаються;
оптимальну частоту спостережень;
контроль якості даних;
як проводити економічний аналіз отриманих даних;
наскільки дані (детальні, агреговані) відповідають потребам
споживачів;
як оцінити якість проведення моніторингу.
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Статистичний
моніторинг
здійснюється
та
підтримується
автоматизованою
інформаційно-аналітичною
системою
на
основі
використання ЕОМ, мереж комунікацій, відповідного програмного
забезпечення та даних системи Internet.
Найбільш досліджуваною галуззю зараз є предметна галузь
статистичного моніторингу, така як розвиток інформаційного суспільства.
Метою його здійснення є забезпечення органів влади та широкого загалу
достовірною та актуальною інформацією про стан розвитку інформаційного
суспільства. Завдання моніторингу розвитку інформаційного суспільства
полягає в організації регулярного виміру цільових і контрольних показників
у сфері розвитку інформаційного суспільства і формування електронного
уряду методично сумісного з міжнародними стандартами і рекомендаціями
міжнародних організацій.
Основними етапами створення системи статистичного моніторингу
інформаційного суспільства є [3, c.5]:
1.
визначення цілей, стратегії і загальної політики щодо
моніторингу інформаційного суспільства;
2.
аналіз і розробка вимог;
3.
визначення методики проектування;
4.
проектування
системи
статистичного
моніторингу
інформаційного суспільства на основі систематичного застосування обраних
на попередньому кроці методів аналізу;
5.
реалізація системи та її інтеграція з іншими підсистемами;
6.
збалансоване
функціонування
системи
статистичного
моніторингу інформаційного суспільства.
Таким чином, налагоджена система статистичного моніторингу відіграє
важливу роль в розробці і реалізації програм розвитку інформаційного
суспільства. Вона виконує функцію зворотного зв'язку і дозволяє нам
контролювати результати виконання програми і стежити за отриманням
цільових показників, а також отримувати необхідну інформацію про
диспропорції і перешкоди розвитку для своєчасного коректування програм і
стратегій формування інформаційного суспільства.
Список використаних джерел:
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД УХВАЛЕННЯ І
ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ
Ухвалення раціональних рішень вимагає цілісного (системного) підходу
до розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень. Використання
системного підходу при ухваленні рішень викликає все ширший інтерес з
боку фахівців з управління і керівників підприємств. Дуже часто його
називають новим типом управлінського мислення. Нині практично в будьякій науковій роботі з економічних та управлінських проблем містяться
посилання на використання системного підходу, бо він дає змогу підвищити
організованість, якість і ефективність керованих об'єктів.
Згідно з потребами практики, ухвалення управлінських рішень має
базуватися на більш повному і послідовному застосуванні системного
аналізу.
Над цим питанням працювало багато як закордонних вченихекономістів - Л. фон Берталанфі, Н. Вінер, Д. Істон, Т. Парсонс, Р. Акофф,
Т.П. Любанова, Р.А. Фатхутдінова, А.Д. Шеремет, так і вітчизняних
дослідників - А.В.Войчак, Л. Е. Довгань, Н.В.Куденко, А.П. Наливайко,
В.К. Савчук, З.Є. Шершньова, О.Д. Шарапов та інші. Однак, цілий ряд
питань залишається невирішеним і дискусійним.
Жодна наука не народжується в один день, а з'являється в результаті
виникнення інтересу до певного класу завдань і рівня розвитку наукових
принципів, методів та засобів, за допомогою яких можна вирішувати ці
завдання. Системний аналіз не є винятком. Його історичні корені так само
глибокі, як і корені цивілізації. Ще первісна людина, вибираючи собі місце
для спорудження житла, підсвідомо мислила системно (необхідно, щоб
житло було розташоване недалеко від води, поблизу були дрова, природні
перешкоди для захисту від нападу ворогів та диких тварин тощо). Але як
наукова дисципліна системний аналіз оформився під час Другої світової
війни, спочатку стосовно військових завдань, а вже після війни — щодо
завдань різних сфер цивільної діяльності, де він став ефективним засобом
вирішення широкого кола практичних завдань.
Саме тепер загальні основи системного аналізу сформувалися настільки,
що їх стали виділяти у самостійну галузь знань. Можна з достатньою
підставою заявити, що розробка методів системного аналізу значною мірою
сприяла тому, що управління у всіх сферах людської діяльності піднялося від
стадії ремесла або чистого мистецтва, яке переважно залежало від здатності
окремих людей і накопиченого ними досвіду, до стадії науки [3].
У загальному вигляді системний аналіз можна охарактеризувати як
методологію вирішення великих комплексних проблем управління. Він
досліджує об'єкти системи з використанням системних принципів і
569

покликаний надавати достовірну картину розвитку і діяльності економічного
суб'єкта.
Метою використання системного аналізу стосовно конкретної проблеми
є підвищення ступеня обґрунтованості рішення, що ухвалюється, розширення
безлічі варіантів, серед яких проводиться вибір, з одночасним зазначенням
способів відкидання варіантів, що поступаються іншим.
Системний аналіз передбачає використання як жорстких кількісних
методів, так і логічних суджень, досвіду та інтуїції. За допомогою системного
аналізу можна досліджувати будь-які проблеми, враховуючи не тільки ті
чинники, вплив яких може бути виражено кількісно, а й чинники, оцінені
якісно. Таким чином, в основі ухвалення рішень з використанням системного
аналізу лежить загальний підхід, який використовують керівники
виробництва.
Застосовуючи цей підхід, вони розглядають вплив у кожній конкретній
ситуації всіх чинників: технічних, економічних, соціально-психологічних.
Але при цьому особа, що приймає рішення (ОПР), повинна враховувати не
тільки свої суб'єктивні думки, а й об'єктивні дані, отримані нею в результаті
дослідження, що дає змогу їй ухвалити найбільш раціональне й обґрунтоване
рішення.
Серед економістів побутує думка, що використання системного аналізу данина моді. Мовляв, є «класичний економічний аналіз» і немає необхідності
займатися якимось системним. На наш погляд, системний аналіз не замінює
економічний, а істотним чином його доповнює.
Як відомо, сутність економічного аналізу полягає у вивченні:

Рис.1 Сутність економічного аналізу
При системному аналізі (як і при економічному) також враховуються
показники, обґрунтовані даними обліку, звітності і плану. Але для повного і
глибокого вивчення проблеми необхідно не тільки використовувати дані,
отримані в результаті вивчення технічних, економічних, фінансових та інших
сторін діяльності підприємства і його підрозділів, а також психологічний
клімат і соціальні явища.
З позиції системного аналізу можна сформулювати таку послідовність
дій, які становлять зміст процесу постановки задачі прийняття рішення [4]:
•визначення меж системи, що підлягає оптимізації;
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•визначення головного показника (критерію) ефективності, за яким
можна оцінити характеристики відшуканого рішення;
•вибір внутрішньосистемних незалежних змінних, які мають адекватно
описувати функціонування системи;
•побудова моделі, що має описувати взаємозв'язки між змінними та
відображати вплив незалежних змінних на рівень показника ефективності.
На нашу думку, з погляду системного аналізу процес прийняття рішення
можна подати як послідовність виконання відповідного набору його етапів,
який у кожному конкретному разі уточнюється.
Необхідно зазначити, що за відсутності повного обсягу інформації і
самого аналізу, неможливо іноді визначити чинники соціально-політичного
характеру та моральні чинники. Але на них варто звертати увагу і
враховувати їх під час ухвалення рішень [4].
Таким чином, при системному аналізі можна виявити не тільки причини,
які викликають будь-які негативні наслідки, а й умови, в яких виникають ці
причини. Тому необхідно передбачити проведення відповідних заходів для
ліквідації негативних явищ.
Системний аналіз набув значного поширення при вирішенні таких
завдань, як розподіл визначення майбутньої потреби в робітниках різної
кваліфікації, прогнозування попиту на різні види продукції. Системний
аналіз є найбільш об'єктивною основою для прийняття управлінських рішень.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ CASE ТЕХНОЛОГІЇ
У наш час інформаційні технології є невід‘ємною складовою
інформаційної інфраструктури організації, активно впливають на діяльність
організацій та сприяють підвищенню її ефективності.
Інформаційні технології, що розвиваються надзвичайно швидкими
темпами і захоплюють все ширші сфери діяльності, дозволяють
досліджувати та взаємо пов‘язувати складові ділянки діяльності організації
між собою. Важливим фактом є те, що будь-яка діяльність не може бути
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сформована
без
детального
аналізу
можливостей
застосування
інформаційних технологій, на базі яких функціонує сучасна інформаційна
система.
Метою дослідження є аналіз можливостей використання CASE
технології.
На нашу думку, сучасний менеджмент неможливий без використання
СASE технології, яка досить суттєво впливає на управлінську діяльність
організації.
CASE-технологія (Computer-Aided Software/System Engineering) це
сукупність
методологій
аналізу,
проектування,
розроблення
та
супроводження складних систем програмного забезпечення (ПЗ), що
підтримується комплексом взаємозв‘язаних засобів автоматизації. CASE
надає системним аналітикам,
проектувальникам і програмістам
інструментарій для автоматизації проектування і розроблення ПЗ [1, с.97].
Використовується двояке тлумачення абревіатури CASE, що відповідає
двом напрямкам використання CASE-систем. Перше з них – Computer Aided
System Engineering – підкреслює спрямованість на підтримку
концептуального проектування складних систем, переважно слабо
структурованих.CASE-системи цього напрямку називають системами CASE
для концептуального проектування. Друга назва – Computer Aided Software
Engineering – дослівно перекладається, як автоматизоване проектування
програмного забезпечення.
Мета CASE-технології полягає у відокремленні проектування ПЗ від
його кодування і наступних етапів розроблення. Основний акцент у процесі
створення ПЗ припадає на етапи аналізу і проектування, на відміну від
кодування. Процес створення ПЗ із застосуванням CASE-засобів має такі
переваги: підвищення якості ПЗ завдяки використанню засобів
автоматичного контролю проекту; прискорення процесу проектування та
розроблення; звільнення розробника від рутинної роботи і надання йому
можливості зосередитися на творчій частині розробки; підтримка розвитку та
супроводження системи тощо.
CASE-засоби здійснюють автоматизовану підтримку робіт на всіх
етапах життєвого циклу ПЗ. У процесі створення і редагування проекту вони
забезпечують роботу користувача в інтерактивному режимі з графічними
моделями, підтримують організацію проекту у вигляді ієрархії рівнів
абстракції, контролюють відповідність компонентів програмної системи.
До CASE-засобів відносять здебільшого будь-який програмний засіб, що
забезпечує автоматичну допомогу в процесі розроблення ПЗ, його
супроводження, а також під час управління проектом [2, c.36].
Серед властивостей CASE-засобів слід виділити наступні:
застосування потужної графіки для подання і документування
систем ПЗ, а також для поліпшення інтерфейсу з користувачем;
обмеження складності з метою одержання керованих
компонентів системи з простою структурою і доступних для огляду і
розуміння;
572

інтеграція інформації та інструментальних засобів, що дає змогу
керувати всім процесом проектування і розроблення ПЗ, використовуючи
засоби планування проекту;
автоматична кодогенерація, призначена для
одержання
виконуваних машинних кодів із специфікацій ПЗ;
застосування базових програмних засобів різного призначення
(БД і СУБД, компілятори, налагоджувачі, документатори, текстові редактори,
оболонки експертних систем і бази знань, мови четвертого покоління і т. ін.);
використання комп‘ютерного сховища, або репозиторію — бази
даних CASE, в якій зберігається вся проектна інформація;
гнучкість, яка забезпечує здатність до адаптації за зміни вимог і
цілей проекту [1, с.99].
CASE-технологія передбачає використання різних за функціональним
призначенням груп засобів.
Засоби аналізу і проектування призначені для підтримки визначення
системних вимог, створення специфікацій компонентів системи,
проектування системи. В результаті формуються архітектура системи і
детальний проект, розроблений до рівня алгоритмів і структур даних. До цієї
групи належать пакети Design/IDEF (Meta Software), The Developer (ASYST
Technologies), BPWin (Logic Works), Analist/Designer (Yourdon) [3,с.56-61].
Засоби проектування баз даних забезпечують створення інфологічної та
даталогічної моделей БД, нормалізацію відношень та автоматичну генерацію
схем БД й описів файлів на рівні програмного коду. До цієї групи належать
ERWin (Logic Works), Chen Toоlkit (Chen & Associates), S-Designor (SDP),
Designer/2000 (Oracle).
Засоби програмування здійснюють підтримку програмування і
тестування, а також автоматичну кодогенерацію зі специфікацій з
одержанням повністю документованої виконуваної програми. Основні
пакети: COBOL 2/Workbench (Mikro Focus), DECASE (DEC), APS (Sage
Software).
Засоби супроводження і реінжинірингу забезпечують управління
функціонуванням системи, коригування та модифікацію, аналіз і
реінжиніринг існуючої системи. До них належать документатори,
аналізатори програм, засоби міграції, засоби реструктурування і
реінжинірингу: Adpac CASE Tools (Adpac), Scan/COBOL і Super Structure
(Computer Data Systems), Inspector/Recoder (Language Technology)[2,с. 92].
Засоби оточення включають засоби підтримки каркасів і платформ для
створення, інтеграції і надання CASE-засобам товарного вигляду: Multi/Cam
(AGS Management Systems), Sylva Foundry (Cadware).
Засоби управління проектом призначені для підтримки планування,
контролю, керування та взаємодії у процесі розроблення і супроводження
проектів: Project Workbench (Applied Business Technology) [3,c.76].
В сучасних умовах управлінська діяльність виступає одним з
найважливіших факторів функціонування і розвитку організацій. Тому,
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безумовно, така діяльність повинна бути найбільш ефективною. А для
забезпечення ефективності можна використовувати чимало методів, одним з
яких є використання сучасної технології CASE.
Список використаних джерел:
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ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
В ринкових умовах господарювання ефективність фінансовогосподарської діяльності будь-якого підприємства багато в чому залежить від
вдосконалення управління його діяльністю. Саме автоматизація облікових
процесів дозволяє працювати більш оперативно та з найменшими витратами.
На сьогодні в Україні спостерігаються тенденції стрімкого
застосування інформаційних технологій в усіх сферах суспільноекономічного середовища. Ринок програмних продуктів пропонує безліч
прикладних програм для автоматизації управління підприємством. Проте
незважаючи на велику кількість пропозицій автоматизованих систем – їх ціна
так і залишається високою. Тому постає проблема доцільності та вигідності
впровадження інформаційних систем на підприємство.
Проблема використання і вибору інформаційних технологій у
господарській діяльності підприємств, а саме у веденні бухгалтерського
обліку була вивчена у працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як
Ф.Ф. Бутинець, Е.К. Гільде, С.В. Іваненко, А.Г. Загородній, В.І. Ісаков, Ю.А.
Кузьмінський, Т.А. Писаревська та ін.
В умовах сучасного інформаційного суспільства у бухгалтерів є вибір або залишитись у межах традиційного розуміння свого фаху, або опанувати
нові знання і брати активну участь у реформуванні економічних систем
підприємств. Автоматизована
система
обліку
призначена
для
автоматизованого збирання, реєстрації, збереження, пошуку, оброблення та
видачі інформації за запитами користувачів (управлінського персоналу).
Застосування інформаційних технологій для автоматизації обліку на
підприємствах має як переваги та недоліки. Як перевагу, можливо визначити,
що сучасні інформаційні технології дозволяють значно полегшити працю
бухгалтерів та знизити трудомісткість окремих операції, зменшити кількість
помилок при складанні первинних документів та зведених облікових
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регістрів, терміново отримувати необхідну інформацію [1]. Недоліком
(особливо для малих підприємств) залишається висока вартість
комп‘ютерного обладнання та програмного забезпечення, що не завжди може
дозволити собі підприємство з невеликими обсягами діяльності.
Слід розглянути основні проблеми, що виникають у процесі
автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах. Однією з основних
проблем використання автоматизованих систем бухгалтерського обліку на
підприємствах є часта зміна нормативних актів, що встановлюють правила
обліку, звітності та оподаткування. Для вирішення цієї проблеми слід
зупинити свій вибір на інформаційних системах, що володіють більшою
гнучкістю і здатні відображати зміни зовнішніх умов.
Наступними важливими проблемами є: нестача кваліфікованих кадрів,
перенесення даних у нову систему з мінімізацією витрат на введення цієї
інформації. Усі ці проблеми можуть стати причиною збільшення витрат на
впровадження автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку,
відсутності економічного ефекту від її впровадження, а також отримання
негативного ефекту. Саме тому для успішної реалізації процесу автоматизації
бухгалтерського обліку важливо спочатку зазначити основні критерії, що
впливають на вибір програмних засобів (табл.1) [2].
Таблиця 1
Критерії функціонування автоматизації системи бухгалтерського обліку
Тип бухгалтерії Критерії
Мала

уніфікована модель представлення даних та єдине
(1—3 особи)
програмне середовище;

функціонування в одноранговій мережі або в
мережі ПК виділеним сервером.
Середня

побудова системи у вигляді повного набору
(4—6 осіб)
спеціалізованих за ділянками обліку програмних
модулів;

функції розмежування прав доступу користувачів
до даних.
Велика

розвинуте
розмежування
функцій
(більше 6 осіб)
бухгалтерського, оперативного та
статистичного
обліку;

взаємодія з підсистемами планування, аналізу,
техніко-економічної підготовки виробництва;

побудова системи у вигляді повного
набору вузькоспеціалізованих за ділянками обліку
програмних модулів.
Корпоративна

відповідність перерахованим вимогам щодо
(централізована) окремих підприємств і самостійних підрозділів у
корпорації;

наявність засобів консолідації даних для побудови
корпоративної звітності, в тому числі з можливістю
ведення обліку в різних облікових стандартах.
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Кожне підприємство може вибрати програмний продукт для
автоматизації обліку відповідно до своїх особливостей ведення діяльності та
особливостей ведення бухгалтерського обліку. Автоматизована система
обліку повинна забезпечувати: постійне спостереження за поточним
станом об'єкта управління та його характеристик; адаптацію до
прийнятої практики бізнесу та модифікації, якщо така практика
змінюється;
підтримку
професійної
діяльності управлінських
працівників;
взаємодію
з
управлінським
персоналом; здійснення
збирання та аналізу даних для управління й автоматичного
виконання програмних засобів при настанні конкретного моменту з
формуванням необхідної звітності; реалізацію системи рекомендацій
для користувачів; ефективне збереження даних та можливість доступу до
них кінцевого користувача зі свого робочого місця.
Автоматизація облікових процесів повинна сприяти правильній
організації обліку підприємств з мінімальним обсягом початкових інвестицій.
Програма повинна дозволяти можливість введення повної фінансової
звітності відразу після її установки. Крім того, вона має
передбачати поетапну автоматизацію обліку управління витратами. Програма
повинна мати змогу імпортувати дані з іншого програмного забезпечення.
Саме тому підприємствам необхідно визначитися з вибором
програмного забезпечення, яке було здатне забезпечити всі потреби обліку
підприємства і разом з тим було досить економним і не вимагало великих
витрат на його придбання, а також не вимагало від бухгалтера специфічних
навичок програмування [3].
Таким чином, автоматизація бухгалтерського обліку в сучасних
умовах, безумовно, є необхідністю для підприємств, незалежно від масштабів
їх діяльності. Впровадження автоматизованої системи бухгалтерського
обліку допоможе забезпечити ефективність обліку і подальший розвиток
підприємства. Саме впровадження інформаційних систем і технологій в
обліку підприємств може у результаті не лише призвести до зниження витрат
на здійснення
інформаційного
обміну
даними,
підвищення
оперативності інформаційної системи та запобігання втратам від помилок у
звітності, а й стати наслідком, що спрямований на вдосконалення організації
обліку. Однак не слід забувати про те, що автоматизація є складним і
трудомістким процесом і для її успішної реалізації необхідно заздалегідь
продумати вирішення хоча б основних проблем, що пов'язані з нею.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБД ACCESS ПРИ
РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
СУБД Access - широко распространенное офисное приложение
Microsoft Office. Microsoft Access служит удобным инструментом для ввода,
анализа и представления данных и обеспечивает высокую скорость
разработки приложений [2].
Microsoft Access - это программа, создающая базы данных, позволяет с
легкостью управлять и менять базы данных. Она подходит буквально для
всего, начиная от небольших проектов и заканчивая крупным бизнесом, она
очень наглядна. Это делает ее прекрасным помощником для хранения
информации, поскольку вам не нужно иметь дело с таблицами и графиками
[1, c.9].
В Access база данных обозначает файл, содержащий набор
информации. Каждая база данных состоит из основных объектов: таблиц,
запросов, форм, отчѐтов, страниц, макросов и модулей. MS Access может
работать одновременно только с одной базой данных. Но одна БД Access
может включать сотни таблиц, форм, запросов, отчѐтов, макросов и модулей,
которые хранятся в одном файле [3].
Целью моей работы является исследование использования СУБД
Access в экономике предприятий Украины. Проведя исследование я сделал
вывод о том, что сегодня любое предприятие не может обойтись без
электронной БД, так как информации собирается очень много, а вручную
проводить расчѐты сложно и высока вероятность совершения ошибки.
Именно поэтому с помощью СУБД Access возможна автоматизация
многих процессов на предприятии, будь то поиск путѐвок в турагенстве,
контроль количества товара в магазине или просто хранение информации
интернет-магазинов.
Актуальность работы заключается в том, что проведя исследование о
том, как используется Access на предприятиях, можно сделать выводы об
адаптации СУБД специально для Украины, добавить новые инструменты и
расширить возможности, что существенно повысит эффективность
использования программы в нашей стране.
Варианты использования Access:
1.
Магазин-склад: БД предназначена для учѐта количества товара в
магазине, складе, контроля продаж, отпускной цены, расчѐта новой цены,
выведения остатков. Содержит информацию об оптовых клиентах.
2.
Учет автотранспорта: Небольшая база учета автотранспорта и
дорожных механизмов. Написана для Облавтодора, поэтому имеет свою
577

специфику. Предусмотрена работа в многопользовательском файл-серверном
варианте, когда таблицы с данными лежат на сервере, а у пользователей
находятся клиентские части с исполняемым кодом.
3.
Учет расходных материалов: БД для ведения учета расходных
материалов для принтеров и ксероксов. Содержит информацию: откуда что
получено, когда, кому что выдано, что осталось на складе, количество
принтеров, их марка, тип и местонахождение. Выбор картриджей для
принтеров по названию модели.
4.
Учет основных фондов: БД предназначена для ведения
учета основных фондов: здание, оборудование, мебель и т.д. Программа
состоит из двух частей: части с программным кодом и части с
таблицами данных. Это позволяет использовать задачу в сетевом
многопользовательском варианте. А так же оперативно производить
доработку программы.
5.
Контроль успеваемости студентов: БД предназначена для
ведения контроля успеваемости студентов по предметам, включает в себя
подсчѐт среднего бала и составление рейтинга студентов.
6.
Туристическое агентство: БД предназначена для хранения
информации о туристических путѐвках (их стоимости, дате, скидке) и
клиентах турфирмы.
В проделанной работе были проанализированы основные типы баз
данных Microsoft Access [4],[5]. Так как интеграция информационных систем
во все сферы жизни увеличивается с каждым днем, то актуально становится
разработка подобных баз данных.
При этом разработчик должен учитывать то, что наиболее простые БД
могут быть подвержены избыточности, но при этом нельзя и увлекаться
делением БД на много составных таблиц. Также современные средства
дружественного интерфейса позволяют разработать интуитивно понятные
приложения, что является одним из основных требований заказчика. При
создании БД необходимо принять во внимание область, для которой
разрабатывается база данных.
Список использованной литературы:
1.
Полянский А.Г. Системы управления базами данных в туризме на
примере Microsoft Access: Учебн. пос. для вузов /А.Г.Полянский; Нижегород.
гос. архит.-строит. ун-т. Н.Новгород: ННГАСУ 2010. - 92 с.
2.
Примеры готовых баз данных Access. - Режим доступа:
http://help-informatika.ru/primery-reshenij/bazy-dannykh-access
3.
Создаем базу данных в СУБД Access - Режим доступа: http://dimmf.ru/access-mk
4.
Селеменев А.А. Использование программы Microsoft ACCESS
для создания базы данных в образовательном учреждении - Режим доступа:
http://festival.1september.ru/articles/314454/
5.
AccesSoft. Программы с открытым кодом - Режим доступа:
http://www.accessoft.ru/FreeProg/index2.html
578

Вaлерія Вaрaниця
Нaукoвий керівник: Кoпчикoвa І. В., aсистент
Вінницький тoргівельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ
ІНФOРМAЦІЙНІ ТЕХНOЛOГІЇ – ВAЖЛИВA СКAЛAДOВA В
МOДЕЛЮВAННІ ТA ПРOЕКТУВAННІ ЕКOНOМІЧНИХ ПРOЦЕСІВ
В умoвaх ринкoвoї екoнoміки інфoрмaція є oдним з нaйвaжливіших
ресурсів. Відсутність неoбхіднoї інфoрмaції aбo викoристaння недoстoвірнoї
інфoрмaції мoже призвести дo екoнoмічних прoрaхунків. Тoму oснoвнoю
метoю в рoбoті з дaним є зменшення невизнaченoсті під чaс прoведення
дoслідження.
Висoкий рoзвитoк функціoнувaння сучaснoгo суспільствa не мoжливий
без пoширення інфoрмaції. Нa сьoгoднішній мoмент люди живуть у
пoстіндустріaльнoму суспільстві у якoму гoлoвним вирoбничим ресурсoм
стaє інфoрмaція тa знaння, і уміння якіснoгo кoристувaння цим ресурсoм
мoже нaдaти суттєву перевaгу. Нaукoвo-технічний прoцес стaє гoлoвним
двигунoм прoцесу, і від пoчaтку першoї нaукoвo-технічнoї ревoлюції він не
зупиняється, вигoтoвляючи нoві рoзрoбки, які спрoстять, пoкрaщaть
oпрaцювaння і системaтизaцію інфoрмaції. Нa сьoгoдні нaйбільше цінуються
рівень oсвіти, прoфесіoнaлізм, здaтність дo нaвчaння, сaме тoму для oбрoбки
дaних викoристoвують інфoрмaційні технoлoгії.
Метa дoслідження пoлягaє у висвітленні результaтів ствoрення,
функціoнувaння тa ширoкoгo рoзпoвсюдження інфoрмaційних технoлoгій як
якіснoгo інструментa системaтизaції тa мoделювaння дaних.
Oснoвні метoди кoмп'ютернoї oбрoбки мoжнa клaсифікувaти зa
критерієм «вигляд дaних».Для кoжнoгo виду дaних існують специфічні
кoмп'ютерні прoгрaми їх oбрoбки.
Внaслідoк фoрмaлізoвaних oпитувaнь (кількіснa метoдoлoгія)
oтримують квaнтифікoвaні дaні (тoбтo предстaвлені у вигляді чисел).
У нaслідoк викoристaння якіснoї метoдoлoгії, сoціoлoги
oтримують дaні, предстaвлені у вигляді текстів .
Сьoгoдні сoціoлoгічнa спільнoтa рoзглядaє мoжливoсті
зaстoсувaння зoбрaжень (фoтo) у якoсті емпіричнoгo мaтеріaлу.
Крім тoгo йде мoвa прo мoжливoсті сoціoлoгічнoгo aнaлізу
мультимедійних, відеo тa інших мaсивів.
Під чaс oбрoбки aнкет зa дoпoмoгoю кoмп‘ютерних технoлoгій є
мoжливість здійснити кoмп‘ютерне стaтистичне мoделювaння зa дoпoмoгoю
викoристaння тaбличнoгo прoцесoрa Microsoft Excel 2014. Прoгрaмний зaсіб
Microsoft Excel 2003 мaє пaкет «Aнaліз дaних», дo якoгo вхoдить нaбір
зaсoбів aнaлізу дaних, признaчений для рішення склaдних стaтистичних
зaдaч. Крім тoгo Microsoft Excel 2014 мaє мaйстер функцій, зa дoпoмoгoю
якoгo
здійснюють підрaхунoк результaтів дoслідження (викoристaння
функцій СЧЕТЕСЛИ, СУММЕСЛИ), дисперсійний (функція ДИСП),
кoрелляційнo-регресійний aнaліз (функція КOРРЕЛ) тa вирішують інші
зaвдaння з бaзaми дaних.
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Кoмп‘ютерні прoгрaми oбрoбки числoвих дaних - це різнoмaнітні
пaкети стaтистичнoгo aнaлізу дaних. В нaш чaс в ці пaкети містять тaкoж
різні стaтистичні метoди, рoзрoблені в прoцесі рoзвитку теoрії штучнoгo
інтелекту. Нaприклaд, деревa клaсифікaції, нейрoнні мережі тoщo. Усі
метoди aнaлізу дaних, які передбaчaють викoристaння кoмп'ютерних
технoлoгій, прийнятo нaзивaти метoдaми інтелектуaльнoгo aнaлізу дaних.
В сучaсних умoвaх є цілa низкa спеціaльних прoгрaм, які дoзвoляють
прискoрити тa спрoстити прoцес oбрoбки й oпрaцювaння дaних, підгoтoвки
результaтів дoсліджень.
VORTEX, признaченa для введення первинних дaних, зібрaних під чaс
приклaднoгo стaтистичнoгo aбo сoціoлoгічнoгo дoслідження; oбрoбки тa
aнaлізу результaтів, предстaвлення їх у вигляді тaблиць, грaфіків, рисунків,
діaгрaм з мoжливістю перенoсу їх у Microsoft Word й інші дoдaтки
Windows/NT. VORTEX дoзвoляє здійснювaти oписoву стaтистику змінних,
щo вивчaються; сегментувaти спoживaчів зa декількoмa oзнaкaми, a тaкoж
oписувaти цільoві групи, тoбтo здійснювaти пoглиблений aнaліз. Зa
дoпoмoгoю VORTEX здійснюють кoреляційний aнaліз, який дoзвoляє
виявляти зaлежнoсті між змінними, щo дoсліджувaлися тa виявляти їх вплив
нa мaркетингoвий результaт.
SPSS для Windows — це мoдульний, пoвністю інтегрoвaний прoдукт,
який мaє усі неoбхідні мoжливoсті, признaчені для всіх етaпів aнaлітичнoгo
прoцесу: плaнувaння, збoру дaних, дoступу дo дaних тa упрaвління ними,
aнaлізу, підгoтoвки звітів і рoзпoвсюдження результaтів. SPSS для Windows
— це нaйкрaще прoгрaмне зaбезпечення, яке дoзвoляє вирішити бізнеспрoблеми й дoслідницькі зaвдaння, викoристoвуючи стaтистичні метoди.
Прoгрaмне зaбезпечення SPSS дoзвoляє прoвoдити чaстoтний aнaліз, oписoву
стaтистику, кoреляційний, дисперсійний, клaстер ний, фaктoрний,
регресійний aнaліз. Зa дoпoмoгoю SPSS визнaчaють нaйбільш привaбливі
сегменти ринку; oптимaльні стрaтегії пoзиціювaння тoвaрів/пoслуг віднoснo
aнaлoгічних тoвaрів/пoслуг кoнкурентів; oтримують oцінку тoвaрів/пoслуг
клієнтaми; виявляють перспективи рoзвитку тa нoві мoжливoсті для рoсту;
підтверджують aбo спрoстoвують висунені нa пoчaтку дoслідження гіпoтези.
Statistica – це універсaльнa інтегрoвaнa системa, якa признaченa для
стaтистичнoгo aнaлізу й візуaлізaції дaних, упрaвління бaзaми дaних й
рoзрoбки для кoристувaчів дoдaтків, які містять ширoкий нaбір прoцедур
aнaлізу для викoристaння в нaукoвих дoслідженнях, бізнесі тa техніці.
Statistica – це сучaсний пaкет стaтистичнoгo aнaлізу, в якoму реaлізoвaні усі
нaйнoвіші кoмп‘ютерні тa мaтемaтичні метoди aнaлізу дaних. Мoжливoсті
Statistica дoзвoляють знaхoдити нoві спoсoби перевірки рoбoчих гіпoтез й
дoслідження дaних. Це прoгрaмне зaбезпечення дoзвoляє здійснювaти
ширoкий спектр прoцедур oбрoбки стaтистичних дaних: oписoву стaтистику,
aнaліз бaгaтoмірних тaблиць, бaгaтoмірну регресію, дискримінaційний aнaліз,
aнaліз відпoвіднoстей, клaстерний, фaктoрний, дисперсійний aнaліз тoщo.
Отже, вибір тих чи інших прoгрaмних зaсoбів під чaс стaтистичних
дoсліджень в знaчній мірі зaлежить від мети тa зaвдaння дoслідження,
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квaліфікaції прaцівників, щo їх здійснюють, нaявнoсті неoбхіднoгo
прoгрaмнoгo зaбезпечення.Рoзвитoк інфoрмaційних технoлoгій дoзвoляє
перейти від трaдиційних текстoвих звітів дo презентaцій зa дoпoмoгoю
слaйдів й дoпoвіді дoслідникa. Мaйстерність дoпoвідaчів бaгaтo в чoму
визнaчaє успіх тa висoку oцінку результaтів дoслідження, вoни мaють чіткo
скoнцентрувaти увaгу нa гoлoвних мoментaх, прaвильнo рoзстaвити aкценти,
підгoтувaтися дo відпoвідей нa питaння, які мoжуть виникнути у слухaчів.
Сучaсні інфoрмaційні технoлoгії є інструментoм підвищення швидкoсті
прoведення стaтистичних дoсліджень, зaсoбoм зaбезпечення тoчнoсті
підрaхунків, oб‘єктивнoсті результaтів дoслідження. Викoристaння oстaнніх
мoже призвести дo знaчних успіхів у стaтистичних спoстереженнях, oбрoбці
дaних тa мoделювaнні результaтів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЛАТИНСЬКИХ
КВАДРАТІВ
Перша згадка про латинських квадратах (у зв'язку з рішенням карткових
завдань) відноситься до 1723р., систематичне вивчення латинських квадратів
почалося з робіт Ейлера.
У XVIII столітті, коли Ейлер ввів поняття греко-латинських
(ортогональних) квадратів, вони були просто новими суто математичними
об'єктами. У 1901р. французький математик Г. Таррі експериментально
підтвердив відсутність ортогональних латинських квадратів порядку р= 6.
Згодом, у 60-х роках XX століття, використовуючи засоби обчислювальної
техніки, американські математики Р.К. Боуз, С.С. Шрикхенд та Е.Т. Паркер
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побудували ортогональні квадрати від 10-го до 22-го порядків, що
спростувало гіпотезу Ейлера для порядків, більших за 6-й. Надалі латинські і
особливо ортогональні латинські квадрати знайшли застосування в різних
областях. В сучасних умовах застосування латинських квадратів стає все
більш популярним, тому тема обраного наукового дослідження є досить
актуальною.
Метою даного дослідження є визначення сутності латинських квадратів
та сфер їх застосування.
Латинським квадратом називають матрицю, в якій символи розміщені
так, що в кожному рядку і в кожному стовпчику кожен символ зустрічається
тільки один раз. Латинський квадрат р-го порядку утворює матрицю р×р. Два
латинські квадрати порядку р називають взаємно ортогональними, якщо при
накладанні їх один на одного кожен із р символів одного квадрата
зустрічається точно один раз із кожним символом другого. У системі,
утвореній попарно ортогональними квадратами, два будь-які латинські
квадрати взаємно ортогональні. Комбінація номеру рядка, стовпчика і
символу утворює комбінацію рівнів першого, другого та третього факторів.
Отже, в латинському квадраті р× р є три фактори з р рівнями. Але
розглядаються тільки р2 різних комбінацій рівнів факторів замість р3
можливих комбінацій, що дає змогу скоротити обсяг експериментальних
досліджень [1, с. 342]. Прикладом латинського квадрата може бути:

Якщо один латинський квадрат одержується з іншого перестановкою
рядків стовпців і перепозначенням елементів то такі квадрати називаються
ізотопними. Відношення ізотопності є відношенням еквівалентності і
розбиває множину латинських квадратів на класи ізотопності. Якщо в
ортогональному запису до всіх трійок застосувати одну перестановку то
одержимо інший квадрат який називають спряженим до попереднього.
Поєднавши відношення ізотопності і спряженості одержимо відношення
паратопності, класи розбиття якого також називають головними
Стандартні чи канонічні латинські квадрати - це такі квадрати, у яких
перша стрічка та перший стовпець побудовані в алфавітному порядку
(елементи квадрату – букви) чи в порядку натурального ряду (елементи
квадрату – числа). Однокрокова циклічна перестановка в кінець стрічки –
найбільш простий спосіб побудови латинського квадрату [2, с. 124].
Застосовуючи латинські квадрати, зазвичай, виходять з того, що ефекти
взаємодії між факторами незначні. Тоді результати експерименту можна
представити у вигляді лінійної моделі.
Латинські квадрати використовуються для планування експериментів,
розв‘язування задач теорії груп, кодування інформації, складання розкладів,
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розподілу ресурсів, побудови математичних головоломок та ігор. Планування
експериментів на основі латинських квадратів полягає у генеруванні
неповторювальної комбінації варіантів дослідження у дискретному просторі
незалежних факторів. Латинський квадрат задає план експерименту, у якому
рядки відповідають різним значенням одного фактора, стовпці – значенням
другого, а елементи на перетині рядків і стовпців – значенням третього
фактора. При побудові плану експерименту з використанням латинських
квадратів зменшується кількість пошукових варіантів. Так, для трьох
факторів з р дискретними значеннямизамістьр3 дослідів, що відповідає
повному перебору варіантів, з використанням латинського квадрата
необхідно лише р2 варіантів. Зменшення кількості варіантів досягається за
рахунок втрати інформації про взаємодію факторів. Для збільшення кількості
факторів використовують греко-латинські квадрати, які утворюються
накладанням ортогональних латинських квадратів.
Латинські квадрати використовуються також для побудови логічних
ігор. Відома гра під назвою „судоку‖ (полягає у заповненні латинського
квадрата для заданих початкових значень деяких із його елементів. Задача
заповнення латинського квадрата є NP-повною, однак частково заповнений
квадрат можна доповнити до латинського за прийнятний час.
Між головоломкою судоку та латинськими квадратами існує прямий
взаємозв'язок: завершена сітка судоку є спеціальним типом латинського
квадрата з додатковою особливістю - ніяких повторюваних чисел у будьякому блоці 3х3 [3, с. 68].
Візуалізація скоординованих стратегій стохастичної гри виконається за
допомогою латинських квадратів. Вибір задачі обумовлений локальним
способом формування поточних програшів гравців, зручністю контролю за
значеннями фінальних розв‘язків гри, які відображають перетворення
локально скоординованих стратегій окремих гравців у глобальну
координацію (або самоорганізацію) усього колективу гравців та можливістю
практичного використання отриманих результатів.
Таким чином, латинський квадрат р×р – це квадратна таблиця, складена
з n елементів (чисел чи букв) таким чином, що кожний елемент повторюється
в кожній стрічці і кожному стовпчику тільки один раз. Латинські квадрати
використовуються для планування експериментів, розв‘язування задач теорії
груп, кодування інформації, складання розкладів, розподілу ресурсів,
побудови математичних головоломок та ігор.
Список використаних джерел:
1. Барковський В.В. Вища математика для економістів: Навч. посіб. - К.:
Центр учбовоїлітератури, 2010. - 448 с.
2. Буценко Ю.П. Вища математика для економістів. Конспект лекцій /
Ю.П. Буценко, О.О. Диховичний, О.А. Тимошенко. - К: НТУУ «КПІ»,
2014. - 256 с.
3. Долгіх В.М. Вища математика для економістів: навч. посібник /
В.М. Долгіх. − Суми: ДВНЗ ―УАБС НБУ‖, 2008. – 103 с.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ
Cучасні економічні інформаційні системи створюються для обробки
великих обсягів інформації при жорстких обмеженнях на час видачі
результатів. Вони мають складну формалізацію процедур прийняття рішень
для більшості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які входять до
складу системи, велику кількість зв‘язків між елементами, характеризуються
гнучкістю і можливістю модифікації.
У літературі тематика використання інформаційних технологій в
управлінні підприємствами представлена достатньо широко. Проблеми
формування і використання інформаційних технологій в управлінні
підприємством розглянуто в працях як вітчизняних, так і зарубіжних
економістів, зокрема І. О. Белебехи, Ф. Ф. Бутинця, Р. Ван дер Віла, І. І.
Каракоза, А. Н. Кашаєва, О. Волкова і М. Денисенко, М. Йохна і В. Стадник,
І. Литвин, Г. Титоренко, Л. Федулова, Т. М. Ковальчук, М. С. Пушкаря, О. Х.
Румак, П. Т. Саблука, В. К. Савчука, В. В. Сопка, М. Г. Чумаченка та інших
учених. Водночас багато питань залишаються нерозкритими і потребують
подальшого дослідження щодо удосконалення ефективності застосування ІТ.
Ефективність інформаційної системи в значній мірі залежить від рівня
її надійності, в першу чергу від рівня її безвідмовності. Досвід експлуатації
показує, що рівень надійності систем не завжди відповідає сучасним
вимогам, тому дуже актуальною є проблема розробки методів, які б
забезпечували необхідні рівні характеристик надійності системи на
підприємстві. Надійність системи можна підвищити, використовуючи різні
методи. При цьому щоразу слід вибирати придатний метод з врахуванням
вартості, вагових, габаритних та інших характеристик системи. Методи
підвищення
надійності
на
сучасн ом у
під приємстві
можна
класифікувати за сферою їх використання (рис. 1).
Застосування сучасних засобів між особистого зв‘язку та обробки
інформації у повсякденній роботі менеджерів дозволяє значно скоротити
витрати на рутинну та малоефективну роботу і підвищити ефективність
ділових переговорів. Залучення інформаційних технологій до процесу
управління в нинішніх умовах забезпечується впровадженням корпоративних
інформаційних систем – комплексних комп‘ютерних програм, що покликані
задовольнити оперативні та стратегічні потреби сучасного підприємства
енергетичної сфері, в обробці даних. Подібна система управління вважається
ефективним механізмом функціонування підприємства і гарантом для
інвесторів щодо зведення до мінімуму можливих управлінських помилок
внаслідок нестачі або помилковості інформації.
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Методи

Конструктивні

- Cтворення надійних елементів;
- Створення сприятливого режиму
роботи;
- Методи раціонального
проектування систем;
- Методи введення надлишковості:
- Методи захисту елементів від
руйнуючих факторів.

Виробничі

Вдосконалення
технолог ії;
-Автоматизація
виробництва;
-Тренування
елементів і
модулів
системи

Експлуаційні

- Метод и попередження відмов,

основані на прогнозуванні моментів
їх появи;
- Методи попередження відмов,
основані на статистич них даних про
довговічн іст ь елементів;
- Підвищення кваліфікації
обслуговуючого персоналу;
- Наукові методи експлуатації.

Рис. 1. Класифікація методів підвищення надійності
Одним із шляхів удосконалення ефективності використання ІТ є
використання корпоративної інформаційної системи, що дозволяє якісно
покращити процес управління підприємством. Такий ефект визначається
зменшенням трудомісткості процесів обробки і використання даних; якісним
покращенням процесів підготовки та прийняття рішень; економією видатків
за рахунок скорочення адміністративно-управлінського персоналу,
необхідного для забезпечення процесу управління підприємством;
переорієнтацією персоналу, звільненого від завдань обробки даних, на більш
інтелектуальні види діяльності тощо [4]. Корпоративні інформаційні системи
є сукупністю процедур обліку і підтримки прийняття рішень, що
забезпечують інтегрований погляд на всі сторони роботи підприємства в
енергетичній сфері, а саме: на придбання, склад, продаж, фінанси і персонал
та ін. Можемо спостерігати зміну на краще уявлень керівництва про сучасні
корпоративні інформаційні системи та доцільність їх використання в роботі
підприємства в енергетичній сфері [5].
Висока конкуренція на ринку вимагає від підприємства оперативності
управління ефективності ІС, мінімізації затрат і високого рівня якості.
Орієнтація підприємства на її стратегічні цілі додає ще одне обмеження –
відповідність стратегії підприємства.
Сучасні тенденції управління ефективністю діяльністю підприємства в
енергетичній сфері передбачають збільшення ролі ІТ. Інформаційні системи
управління проектами (ІСУП) покликанні підвищити ефективність
управління та зменшити відсоток незавершеності проектів, вони дозволяють
управляти змінами, ресурсами, обмеженнями, комунікацією, робочою
командою та іншими факторами, які впливають на проект. Інформаційні
системи дозволяють автоматизувати одну або декілька складових управління
проектами: складання календарного плану робіт, управління ресурсами,
витратами, ризиками, якістю тощо.
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Новітні тенденції свідчать, що досить широкого розповсюдження
набувають ІТ спрощеного доступу до інформації проекту та забезпечення
ефективних комунікацій між членами команди. Вони не містять власних
інструментів для календарно-сітьового планування, а підтримують функцію
інтегрування із системами автоматизації управління проектами. Одна група
ІТ надає інструменти для аналізу проектних рішень, OLAP-обробки (англ.
online analytical processing (OLAP) – аналітична обробка в реальному часі) та
Data mining (сукупність багатьох різних методів здобування знань), інша
група призначена для спрощеної комунікації між учасниками і пропонує
Інтернет-засоби.
Використання
інформаційних
технологій
для
управління
підприємством в енергетичній сфері робить будь-яку компанію більш
конкурентноздатної за рахунок підвищення її керованості й адаптованості до
змін ринкової кон‘юнктури. Для ефективного функціонування підприємства
необхідно створити інформаційну систему, яка б була здатна протягом
тривалого часу задовольняти потреби підприємства. Впровадження
інформаційної системи дозволяє оперативно і достовірно відслідковувати
поточний стан та зміни у роботі підприємства, робити аналіз тенденцій та
приймати на основі узагальнених даних виважені рішення менеджерами всіх
ланок управління з врахуванням можливих ризиків.
Список використаних джерел:
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е
изд. / Пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2010. – 848 с.
2. Лисак В. М. Теоретичні аспекти автоматизації процесів збирання
економічної інформації для управління підприємством // Вісник Хмельницького
національного університету, – Хмельницький, 2008, ғ 5, Т. 2 (119).
3. Чернушкіна О. О. Застосування інформаційних технологій у
дослідженні мотиваційних процесів // Вісник Хмельницького національного
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И. И. Попов М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2005.
Сергій Гриняк
Науковий керівник: Копняк К.В., старший викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
В Україні стрімкими темпами розвиваються ринкові економічні
відносини, невід‘ємною частиною яких є інформаційне забезпечення, що є
запорукою успіху і конкурентоспроможності підприємств. Організація
бухгалтерського обліку на підприємстві сьогодні неможливі без застосування
інформаційних технологій та ефективного їх використання.
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Головна мета функціонування комп‘ютерної системи бухгалтерського
обліку як складової комп‘ютерних інформаційних систем підприємства –
забезпечити керівництво підприємства фінансовою інформацією для
прийняття обґрунтованих рішень при виборі альтернативних варіантів
використання обмежених ресурсів [1, с. 172].
Причини, що спонукають підприємства впроваджувати інформаційні
системи і технології у сфері бухгалтерського обліку, з одного боку,
обумовлені прагненням керівництва збільшити продуктивність повсякденних
робіт або усунути їх повторне проведення, запропонувати новітні засоби для
автоматизованого ведення обліку в зручному сучасному інтерфейсі,
підвищити оперативність обробки даних, достовірність, якість інформації, а з
іншого боку, збільшити прибутковість бізнесу, контроль та інвестиційну
привабливість підприємства, підвищити ефективність управління діяльністю
підприємства за рахунок прийняття оптимальних та раціональних
управлінських рішень [2, с. 111].
Впровадження інформаційної системи дозволяє переходити на нові
методи управління, на якісно новий рівень менеджменту і ведення
бухгалтерського обліку та є стратегічно важливим для будь-якого
підприємства.
Серед позитивних результатів впровадження інформаційної системи на
підприємстві відмітимо наступні:
− впорядкування бухгалтерського обліку;
− збільшення кількості інформації, що надходить з даних
бухгалтерського обліку;
− зниження кількості бухгалтерських помилок;
− підвищення оперативності обліку.
− економія оборотних засобів;
− зниження виробничого браку;
− скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат;
− зростання ефективності виробничих потужностей;
− зниження транспортних витрат;
− зниження страхових запасів на складах;
− зменшення витрат часу на здійснення господарських операцій.
До негативних факторів, що роблять використання інформаційних
систем бухгалтерського обліку нераціональним, слід віднести:
− використання багаторівневої технології проектування, кожна стадія
якої виконується спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації;
− тривале проектування систем та планова довготривала експлуатація з
мінімальними змінами;
− домінування некомп'ютеризованих функцій інформаційних систем
через технічну неможливість або економічну неефективність
комп'ютеризації функцій управління, що не забезпечують прямого
доступу працівників до інформації;
− надмірно централізована обробка інформації;
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− роздільне функціонування систем інформаційного забезпечення в
галузях виробничої, маркетингової, організаційної, фінансової,
кадрової, бухгалтерської діяльності підприємства [1, с. 54].
Сучасне програмне забезпечення щодо автоматизації обліку
розвивається за двома окремими напрямками: програми електронних таблиць
або електронні бази даних (Excel, Access корпорації Microsoft, SQL, Quattro
Pro фірми Borland, SuperCalc фірми Computer Associates, Lotus корпорації
Lotus Development Corp.) і безпосередньо бухгалтерські програми.
Застосування комп‘ютерної техніки для автоматизації обліку та
управління на підприємствах має як переваги, так недоліки. Як перевагу,
можливо визначити, що сучасні комп‘ютерні засоби дозволяють значно
полегшити працю бухгалтерів та знизити трудомісткість окремих операції,
зменшити кількість помилок при складанні первинних документів та
зведених облікових регістрів, терміново отримувати необхідну інформацію.
Як недолік (особливо для малих підприємств) – високу вартість
комп‘ютерного обладнання та програмного забезпечення, що не завжди може
дозволити собі підприємство з невеликими обсягами діяльності.
Досить хорошим варіантом вирішення проблеми автоматизації обліку
на підприємствах малого бізнесу є використання електронних таблиць.
Найбільш популярною на сьогодні є електронна таблиця Microsoft Excel.
На ринку програмних продуктів представлено широкий спектр програм
по автоматизації бухгалтерського обліку, найпоширенішими з яких і
найбільш адаптованими до української системи ведення обліку є пакети:
"1С: Підприємство", "Парус – Підприємство" та "Бест Звіт Плюс".
В Україні більш широкого розповсюдження набула програма "1С:
Підприємство 7.7". Проте сьогодні дедалі більшої популярності набуває нові
версії цієї програми "1С: Підприємство 8.2" та "1С: Підприємство 8.3"
завдяки своїм новим додатковим можливостям. Система програм "1С:
Підприємство" призначена для вирішення широкого спектру задач
автоматизації обліку, які стоять перед сучасними підприємствами, що
динамічно розвиваються. Вона є системою прикладних рішень, побудованих
за єдиними принципами і на єдиній технологічній платформі: «1С:
Підприємство» [3].
Сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися
як внутрішня справа підприємства, а основою для оцінки фінансовогосподарської діяльності підприємства з боку держави служить звітність, яка
повинна щокварталу надаватися в податкову інспекцію по місцю реєстрації
підприємства. Призначення бухгалтерської програми – максимально
полегшити працю бухгалтера, позбавивши його від одноманітної роботи і
звести ймовірність помилок до мінімуму.
Підходи щодо автоматизації управління підприємством можна
поділити за двома ознаками: за обсягом автоматизації бухгалтерських
процесів та за особливостями впровадження інформаційної системи.
Зазначені підходи дають можливість вибору системи автоматизації з
визначенням основних функцій, переваг та недоліків. Основним фактором
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при виборі одного з підходів до автоматизації управління підприємством є
економічна доцільність проведення автоматизації обліку, тобто окупність
його за відносно недовгий період часу.
На вибір інформаційної системи управління підприємством має
значний вплив узагальнення набору критеріїв вибору інформаційної системи
для підприємств різних типів, умовно класифікованих за кількістю
працівників бухгалтерії та зазначених основних факторів, які впливають на
вибір.
Ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво підвищується
завдяки засобам інформатизації та автоматизації документообігу, які
дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази даних про наслідки
господарської діяльності та використовувати їх для формування редагування
і друку вихідних документів, квартальних, піврічних і річних звітів, а також
надавати інформаційні послуги відповідним організаціям, ланкам управління
щодо ефективності роботи.
В умовах автоматизованої обробки інформації змінюється цільове
призначення бухгалтерського обліку, він стає складовою чистиною системи
управління підприємством. Введення в практику автоматизованих
інтегрованих систем обліку, контролю та аудиту і розподілених систем
обробки даних дає можливість комплексно вирішувати завдання не лише з
обліку, але й з контролю, аналізу та аудиту. За допомогою таких систем
можна здійснювати оцінку фактичного стану підприємства, а також
прогнозувати і моделювати управлінські рішення.
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НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
На даний час інформаційні та комунікаційні технології як на
макрорівні так і на мікрорівні відіграють дуже важливу роль у прийнятті
управлінських рішень для ефективного управління підприємством. За
допомогою цих технологій досягається гармонійна атмосфера на
підприємстві між керівниками та нижчими ланками. Тому вивчення та
систематизація інформаційних та комунікаційних технологій, особливості їх
використання в економічній сфері повинно бути в центрі уваги сучасних
дослідників.
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Дослідженням новітніх інформаційних та комунікаційних технологій
велику увагу приділяють такі вітчизняні науковці: А.П. Сиротинська,
В.Ф. Ситник, Н.В. Єрьоміна та інші. Проте дане питання не є достатньо
вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду.
Головним завданням є визначення основних аспектів застосування
новітніх інформаційних та комунікаційних технологій.
Одним з
ефективних
напрямків
удосконалення
управління
підприємством є розробка и впровадження сучасних інформаційних та
комунікаційних систем і технологій. Нові інформаційно-комунікаційні
технології управління підприємством є важливим і необхідним засобами, які
дозволяють:
- наскрізна інформаційна підтримка на всіх етапах проходження
інформації на основі інтегрованої бази даних, яка передбачає єдину
уніфіковану форму подання, збереження, пошуку, відображення, відновлення
й захисту даних;
- можливість адаптації форм і засобів подання інформації у процесі
вирішення задач в умовах нестійкого зовнішнього середовища;
інтерактивний режим вирішення задач для користувачів, електронний
документообіг, колективне виконання документів.
Широке застосування інформаційних та комунікаційних технологій на
підприємствах об'єктивно зумовлене такими чинниками:
- збільшенням витрат на розробку складних технічних систем,
підвищенням продуктивності праці у матеріальному виробництві;
- випереджаючим зростанням інформаційної компоненти виробництва,
ускладненням управління підприємствами, постійним збільшенням частки
інформаційних продуктів і послуг у сукупному суспільному продукті;
- подальшою глобалізацією економіки за ринками збуту та у сфері
виробництва, зростанням значення якості продукції, переходом до
європейських і світових стандартів [1, с. 22].
Сучасні інформаційні та комунікаційні технології - це сукупність
автоматизованих процесів обміну, зберігання та обробки інформації, описів
цих процесів, які прив'язані до конкретної предметної області й реалізовані
на сучасних техніко-економічних (програмних і телекомунікаційних)
засобах, що виконують певний
перелік функцій. Концепція застосування
новітніх інформаційних та комунікаційних технологій передбачає
використання сучасної комп'ютерної техніки, програмного забезпечення і
останніх розробок з телекомунікаційних технологій.
Фактором впливу на конкурентоспроможність підприємства в сучасних
умовах є підвищення ефективності діяльності за рахунок впровадження та
ефективного використання нових інформаційних технологій управління за
певними напрямками. До яких можна віднести:
1) Інформаційно-аналітичні системи та технології для обробки
поточних операцій – це актуальні сучасні системи, які дозволяють
здійснювати в сучасних умовах моніторинг продажів, підтримувати
відповідний рівень конкурентоспроможності підприємств;
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2) Інформаційні системи та технології підтримки прийняття рішень. В
сучасних умовах існує дві групи інформаційних технологій управління,
орієнтованих на кінцевого користувача. Такі інформаційні системи
сформовані на генераторах підтримки прийняття рішень. Генератори за
специфікою рішення завдань поділяються на універсальні і спеціальні
3) Глобальні телекомунікаційні системи та технології. Вони засновані
на використанні Інтернету. Телекомунікаційні технології створюють
можливість для підприємств значно розширити рекламні можливості по
власній продукції і послугам, а також можливості їхньої реалізації за
допомогою Інтернету [2, с. 233].
Найперспективнішим
напрямком
впровадження
сучасних
інформаційних технологій у сучасних умовах є створення і застосування в
управлінні інформаційних систем нового покоління, які зорієнтовані на
розподілену обробку даних, створювання обчислювальних мереж,
експертних систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих
робочих місць управлінського персоналу .
Автоматизовані інформаційні системи – це системи для пошуку,
збирання, зберігання, накопичення, обробки, передачі інформації за
допомогою використання обчислювальної техніки, засобів і каналів зв'язку,
комп'ютерних інформаційних мереж. Вони є з'єднувальною ланкою між
об'єктами і суб'єктами управління і виконують такі важливі функції:
– сприйняття вихідних даних і запитів, які вводяться користувачами ;
– обробка даних, які введені і зберігаються в системі відповідно до
певних алгоритмів;
– формування необхідної вихідної інформації [3, с. 236].
В Україні найбільш поширеними є інформаційні системи: R/3, Oracle
Express, «Галактика», «М-3» та 1С:Підприємство.
Комунікативні технології - це сукупність знань, відомостей про
послідовність операцій, що виконуються для встановлення психологічноінформаційного контакту між індивідами.
В сучасних умовах на підприємства досить поширені Інтранет-мережі –
це локальні комунікаційні мережі, які діють у межах одного підприємства.
Вони дають змогу кожній структурній одиниці фірми накопичувати
інформацію про себе і робити її доступною для своїх працівників, а при
потребі і обмінюватися інформацією з іншими функціональними відділами.
Таким чином, на сучасному етапі інформаційні технології відіграють
дуже вирішальну роль
в управлінні комунікативними процесами, за
допомогою цих технологій (комп‘ютерні-мережі, система підтримки рішень,
управлінська інформаційна система, формальні комунікації) прийняття
управлінських рішень забезпечується на високому рівні, відбувається тісний
взаємозв‘язок керівництва та підлеглих.
Список використаних джерел:
1. Дрешпак В.М. Новітні інформаційно-комунікаційні технології в
модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід: /
В.М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – 104 с.
591

2. Левицька Т.В. Особливості використання сучасних інформаційних
технологій / Т.В. Левицька //Актуальні проблеми економіки. – 2013. – ғ 10 –
С.233-238.
3. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах /
підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718 с.
Римма Грицина, Олена Передереєва
Науковий керівник: Степова С. В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНОГО ТИПУ
На сьогодні розвиток інформаційних технологій та комп‘ютерної техніки
зумовлюють їх широке впровадження та використання в усіх сферах
виробництва. В сучасному світі інформаційних технологій неможливо уявити
якісно організований бухгалтерський облік без використання інформаційних
систем.
Найперспективнішим напрямком впровадження нових інформаційних
технологій в сучасних умовах є створення і застосування в управлінні
інформаційних систем нового покоління, які зорієнтовані на розподілену
обробку даних, створення обчислювальних мереж, експертних систем, систем
підтримки прийняття рішень, автоматизованих робочих місць управлінського
персоналу.
Окремі теоретичні та практичні аспекти впливу, застосування
інформаційних систем в обліковому процесі й управлінні висвітлено в працях
таких вчених як: Ф. Бутенець, О. Войналович, В. Клименко, С. Кузнецова,
Ю. Кузьмінський, І. Литвин, М. Пушкар, Л. Терещенко, І. Томашевська та ін.
Впровадження комп‘ютерних систем бухгалтерського обліку все частіше
стає нормою роботи сучасних підприємств. Це надає широкі можливості для
оперативного, автоматичного відображення господарських операцій, знижуючи
можливість виникнення арифметичних помилок, та надає оперативне
відтворення первинних і звітних документів [2, с. 194-195].
Сучасне програмне забезпечення щодо автоматизації обліку розвивається
за двома окремими напрямками: програми електронних таблиць або
електронні бази даних (Excel, Access корпорації Microsoft, SQL, Quattro Pro
фірми Borland (Inprise), Lotus фірми Lotus Development Corp.) і безпосередньо
бухгалтерські програми.
Досить хорошим варіантом вирішення проблеми автоматизації обліку на
підприємствах є використання електронних таблиць. Найбільш популярною на
сьогодні є електронна таблиця Microsoft Excel [3, с. 54].
Для її використання потрібно організувати окремо кожну ділянку обліку як
сукупність взаємопов‘язаних таблиць, що містять відповідні формули для
проведення розрахунків. За допомогою певних алгоритмів можна сформувати
регістри синтетичного та аналітичного обліку та отримати звітну інформацію.
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Табличний редактор Excel є дієвим інструментом обробки первинних
облікових даних, їх перетворення, формування вихідних даних та наочного
представлення їх у графічному вигляді для прийняття відповідних
управлінських рішень. Але Microsoft Excel підходить лише для підприємств з
невеликою кількістю господарських операцій, які не мають зайвих
коштів [1, с. 19].
Існують певні вимоги до програмного забезпечення бухгалтерського
обліку. На сьогодні виділяють чотири основні групи вимог: функціональні,
технічні, комерційні та ергономічні.
До основних функціональних вимог належать: здатність вводити та
накопичувати всі операції, що відображають господарську діяльність
підприємства;
можливість
розраховувати
підсумки
за
рахунками
бухгалтерського обліку на будь-який момент часу при будь-якій кількості
введених господарських операцій; обробка кореспонденцій господарських
операцій із зазначенням конкретних аналітичних об‘єктів та формуванням звітів
у розрізі аналітики; кількісний облік товарно-матеріальних цінностей; облік у
розрізі кількох валют; можливість швидко і без втрат інформації налагодити
план рахунків, звітні форми, шаблони проводок, звітність довільної форми.
До основних технічних вимог належать: невибагливість до апаратного
забезпечення; обмін даними з іншими програмами та пристроями; робота в
локальних комп‘ютерних мережах; забезпечення захисту інформації із
застосуванням системи паролів; засоби створення архівів даних та автоматичне
відновлення інформації у випадку збою.
До комерційних належать вимоги, пов‘язані з умовами придбання та
експлуатації програм, що пропонуються постачальником. До основних
комерційних вимог належать: прийнятна ціна програми; супровід програмного
забезпечення; оперативні консультації з проблем, які виникають у процесі
роботи; оновлення старих версій програмних продуктів, швидка заміна їх
новими; висока якість паперової та електронної документації.
До ергономічних вимог належать зручність інтерфейсу користувача та
розвинена система програмної допомоги.
На ринку програмних продуктів представлено широкий спектр програм
по автоматизації бухгалтерського обліку, найпоширенішими є пакети
«1С:Підприємство», «Парус-Підприємство» та «Бест Звіт Плюс».
Якщо підприємство середнє, то застосування «1С:Підприємство» є
виробничою необхідністю.
Система програм «1С:Підприємство» призначена для вирішення
широкого спектру задач автоматизації обліку, які стоять перед сучасними
підприємствами, що динамічно розвиваються. Вона є системою прикладних
рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній технологічній
платформі: «1С:Підприємство». Керівник може прийняти рішення, яке
відповідає актуальним потребам підприємства у міру його зростання або
розширення задач автоматизації [3, с. 55].
Система «Парус-Підприємство» призначена для госпрозрахункових
підприємств різної галузевої приналежності (торгівлі, сфери послуг, реклами,
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іноземних компаній та інших). Багатофункціональна система проста і зручна
в користуванні, що досягається відповідними технологічними перевагами:
можливість роботи як на локальних, так і на зовнішніх серверах; трирівневий
клієнт-сервер; безпека зберігання і передачі даних; використання сучасних
засобів розробки й СУБД.
У базовому варіанті система включає наступні модулі: «Адміністратор»,
«Бухгалтерія», «Реалізація і Склад» [4].
«Бест Звіт Плюс» – це програмний комплекс призначений для
автоматизації процесів роботи зі звітною документацією встановленого
зразка. Він забезпечує організацію електронного документообігу у всіх без
винятку суб‘єктів господарювання будь-якої форми власності та джерел
фінансування або між ними та державними контролюючими органами,
подача звітності яким передбачена чинним законодавством [3, с. 56].
Проте, варто зазначити, що недоліками інформаційних систем обліку є такі:
- вартість, яка перевищує приблизно 2000 грн.;
- додаткові грошові та часові витрати підприємства на адаптацію обраної
інформаційної системи до особливостей організації обліку, обумовлених видом
економічної діяльності;
- труднощі в установленні бухгалтером періодичного оновлення (релізів)
після проведення адаптації типової конфігурації шляхом програмування. Тому
підприємство вимушене або періодично запрошувати фахівця-програміста з
погодинною оплатою праці, або вручну перераховувати розміри ставок зборів у
разі змінювання їх на законодавчому рівні;
- витрати на щомісячну або щорічну абонентську плату за
обслуговування [1, с. 21].
Отже, розглянуті інформаційні системи бухгалтерського обліку
дозволяють значно полегшити працю бухгалтера та підвищити точність та
оперативність бухгалтерської інформації. Дані інформаційні системи
рекомендовано використовувати середнім та великим підприємствам. Також
при виборі автоматизованої системи управління необхідно враховувати
реальні потреби та можливості підприємства.
Список використаних джерел:
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Використання засобів проектування та створення управлінських
інформаційних систем зумовлена тим, що донедавна проектування
інформаційних систем виконувалося головним чином на інтуїтивному
рівні із застосуванням неформалізованих методів, які ґрунтувалися
б на практичному досвіді, експертних оцінках і дорогих експериментальних
перевірках якості функціонування подібних систем. Тема є актуальною,
а визначений напрям пріоритетним, при проектуванні інтелектуальних
систем враховуються такі фактори, як складність проблемної області,
розміри простору станів системи, ступінь впливу невизначеності та
випадковості при прийнятті рішень, необхідність врахування та оцінки
ризиків, великі обсяги важко формалізованої інформації, необхідність
отримання прогнозів, прийняття рішень при дефіциті часу. Потрібно
зазначити, що у створенні і розробці CASE-засобів приймали участь такі
вчені та інженери: А.Брахмана, Ніклаус Вірт,Джозеф Уегстен, Элистер
Льюис-Боуэн [3, ст. 7].
Зазначені
фактори
сприяли
появі
програмно-технологічних
засобів спеціального класу - CASE-засобів, що реалізують CASE-технологію
створення і супроводу ІС. Як правило, більшість організацій
здійснює впровадження CASE-засобів для того, щоб підвищити
продуктивність процесів розробки і супроводу ПЗ, а також якість
результатів розробки. Розробка і створення інформаційних систем
управління підприємством пов'язані з виділенням бізнес-процесів, їх
аналізом, визначенням взаємозв'язку елементів процесів, оптимізації їх
інфраструктури і т. д. Основною метою застосування CASE засобів є
скорочення часу і витрат на розробку інформаційних систем, та підвищення
їх якості. Процес впровадження CASE-засобів складається з наступних
етапів:
визначення потреб у CASE-засобах;
оцінка і вибір CASE-засобів;
виконання пілотного проекту;
практичне впровадження CASE-засобів [1, ст.4].
Незважаючи на всі потенційні можливості CASE-засобів, існує безліч
прикладів їх невдалого впровадження, в результаті чого створення з їх
допомогою ПО стає ―поличні‖ (shelfware). У зв‘язку з цим необхідно
зазначити наступне:
 CASE-засоби не обов‘язково дають негайне ефект; результат може
бути отриманий тільки через якийсь час;
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реальні витрати на впровадження CASE-засобів зазвичай набагато
перевищують витрати на їхнє придбання;
 CASE-засоби забезпечують можливості для отримання істотної вигоди
тільки після успішного завершення процесу їх впровадження [2, ст.6].
Цей факт є критичним в плані довготривалого успіху впровадження
CASE-технології в організації. Ключем до успішного впровадження CASEзасобів є готовність організації, яка містить такі аспекти:
- технологія. Розуміння існуючих можливостей і здатність прийняти
нову технологію;
- культура. Готовність до впровадження нових процесів і взаємодій;
Управління. Чітке керівництво і організованість ІС відносно найважливіших
процесів.
Процес успішного впровадження CASE-засобів не обмежується тільки
їх використанням. Насправді він охоплює планування і реалізацію
безлічі технічних, організаційних, структурних процесів, змін в загальній
культурі організації, і заснований на чіткому розумінні можливостей
CASE-засобів [6, 1.3].
Найбільш трудомісткими етапами розробки ІС є етапи аналізу і
проектування, у процесі яких CASE - засоби забезпечують якість прийнятих
технічних рішень і підготовку проектної документації.
Для контролю процесу створення ІС, гарантування досягнення цілей
розробки і дотримання різних обмежень (бюджетних, тимчасових тощо)
призвело до широкого використання в цій сфері методів і засобів програмної
інженерії: структурного аналізу, об'єктно-орієнтованого моделювання,
CASE-систем. CASE-технологія являє собою методологію проектування ІС, а
також набір інструментальних засобів, що дозволяють у наочній формі
моделювати предметну область, аналізувати цю модель на всіх етапах
розробки і супроводу ІС і розробляти програми відповідно до
інформаційними потребами користувачів. [3, ст.5].
На сьогоднішній день на ринку найбільш поширені наступні
CASE-засоби:
Vantage Team Builder (Westmount I-CASE, США);
Rational Rose (IBM Rational software, США)
Silverrun (Сomputer Systems Advisers, Inc. (CSA), США)
S-Designor (Powersoft, Італія) [3, ст.6]
Нижче наведемо приклади кількох CASE-засобів.
Vantage Team Builder являє собою інтегрований програмний продукт,
орієнтований на реалізацію каскадної моделі ЖЦ ПЗ і підтримку повного ЖЦ
ПЗ. Наявність універсальної системи генерації коду, заснованої на
специфікованих засобах доступу до сховища проекту, дозволяє підтримувати
високий рівень виконання проектної дисципліни розробниками: жорсткий
порядок формування моделей; жорстка структура і вміст документації;
автоматична генерація вихідних кодів програм і т. д. - все це забезпечує
підвищення якості та надійності розроблюваних ІС [4, cт.105].
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Основні можливості Rational Rose
Проектувати системи будь-якої складності
Давати розгорнуте представлення про проект у сполученні з засобами
документування (SoDA)
Проводити кодогенерацію
Проводити зворотне проектування наявних систем
Має відкритий для доповнень інтерфейс
Інтегрується з засобами розробки (Visual Studio)
Підтримка мови UML
Наявність засобів автоматичного контролю, у тому числі перевірки
відповідності двох моделей
Зручний для користувача графічний інтерфейс
Багатоплатформеність [5, 5.5]
CASE-засіб Silverrun американської фірми Computer Systems Advisers,
Inc. використовується для аналізу і проектування ІС бізнес-класу. Вона
застосовується для підтримки будь-якої методології, заснованої на
роздільному побудові функціональної та інформаційної моделей. [4, cт.99].
Відповідно до огляду передових технологій (Survey of Advanced
Technology), складеним фірмою Systems Development Inc. у 2007 р. за
результатами анкетування більше 1000 американських фірм, CASEтехнологія в даний час потрапила в розряд найбільш стабільних
інформаційних технологій (її використовувала половина всіх опитаних
користувачів більш ніж у третині своїх проектів, з них 85% завершилися
успішно).
Отже, ми можемо зробити висновок, що на даний час CASE-технологія
оформилася в самостійний наукомісткий напрям, що призвело до створення
потужної CASE-індустрії, яка об‘єднує сотні фірм і компаній різноманітної
орієнтації.А також, що процес успішного впровадження CASE-засобів не
обмежується тільки їх використанням. Насправді він охоплює планування і
реалізацію безлічі технічних, організаційних, структурних процесів, змін в
загальній культурі організації, і заснований на чіткому розумінні
можливостей CASE-засобів.
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На сьогоднішній день невеликі і середні роздрібні мережі відчувають
дедалі сильніший тиск з боку великих підприємств. Планувати подальший
розвиток можна, лише забезпечивши підвищення ефективності бізнесу, що
неможливо без впровадження багатофункціональних і надійних
інформаційних систем, що дозволяють управляти роздрібною структурою,
асортиментом та цінами.
Актуальність даної проблеми обумовлена тим, що сучасні інформаційні
системи надають можливість обробляти значну кількість інформації,
покращують взаємодію між підприємствами, підвищують якість і швидкість
обслуговування клієнтів.
Питанню інформаційного та програмного забезпечення сфери торгівлі
присвячені роботи О.Г. Івахненка, Ф.Ф.Бутинця, В.М.Гужви, С.Г.Карпенка,
Ю.А.Тарнавского, І.Ф.Рогача, В.А.Антонюка. Проте результати досліджень
цих авторів не дають повної картини цієї проблеми. Інформаційні технології
стрімко розвиваються, а тому дослідження даної проблематики є актуальним
у сфері торгівлі.
Метою дослідження є висвітлення ролі інформаційних технологій в
сфері торгівлі для підвищення ефективності роботи працівників та діяльності
підприємства в цілому.
Одним із напрямів розвитку інформаційних технологіях на даний час є
широке впровадження інформаційно-аналітичних систем для вирішення
задач прогнозування попиту, планування закупівель, управління запасами,
ефективного мерчандайзингу та т.п. Впровадження інформаційних
технологій на даному етапі пов‘язано с декількома етапами [1]. Перший з
цих етапів є технологічною необхідністю – коли використання ІТ диктується
вимогою забезпечення складних технологічних операцій. Всі ці технологічні
потреби потрібні оптовим торговим організаціям для того, щоб
впроваджувати комп‘ютерні програми для друку документації, обсяг якої є
значним і без автоматизації практично нездійсненним. Другим етапом
являється потреба в аналізі ефективності, коли при існуванні великої
кількості однакових «виробничих ділянок», результати діяльності яких
можна і потрібно постійно контролювати. Завдяки інформаційних системам
стає можлива оцінка стану підприємства, швидка орієнтація у фінансових
потоках, охоплення всіх стадій кругообігу товарів.
На даний час значними темпами розвиваються програмних засоби для
самообслуговування клієнтів, збір та обробка персональних даних про
клієнта, а також за рахунок програмної підтримки розширення
функціональності POS- терміналів. Наприклад: перегляд стану залишків на
складах, підтримка RFID-технологій при здійснені платежу. Вони
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дозволяють пропонувати товари, розподіляти замовлення, а також планувати
поставки, прогнозувати попит для оптимального управляння запасами зі
складу. Наприклад: використовуючи приграми IBS Trade House і IBS Retail
Analytic [1, с.90].
Підприємства роздрібної торгівлі використовують такі галузі
інформатизації, що дозволяє покращити роботу. Однією з таких систем є
система управління відносин з клієнтами – так звана CRM. В умовах цієї
системи зростаюча конкуренція торгових підприємств все більше
зацікавлюються в тому, щоб як найкраще знати своїх покупців, здійснювати
маркетингову діяльність та управління знижками. Взаємодію с клієнтом
ведуть через SMS. В процесі цього здійснюється аналіз даних. Для обробки
великої кількості інформації потрібно якісно і максимально швидко
отримувати і обробляти зведені дані щодо ефективності роботи всього
підприємства. Прикладом швидкої обробки інформації являються такі
програми як: Microsoft Dynamics AX та Oracle BI. Саме ці системи аналізують
всю інформацію, незалежно від того, в якій інформаційній системі вона
накопичується, завдяки цьому зникає необхідність звертатися до програмістів
для отримання звітів з необхідними даними різних систем, вивантаження цих
даних в Excel, що значно скоріше та якісніше підвищує швидкість аналізу на
основі прийнятих його рішень. Серед усіх виділяють систему управляння
мережами магазинів (SCM), які залишаються зацікавленими торговими
компаніями. Серед критеріїв оцінки даної системи можна назвати-врахування
легкої масштабованості при зростанні організації, використання сучасних ІТінструментів розробки, відпрацьовану технологію впровадження та
експлуатації. Переваги конкуренції: функціональність, надійність, технології
впровадження, супроводу та навчання користувачів [2, с.98].
На підприємстві торгівлі необхідно мати робочі місця касирів-PosX,
оснащені касовою програмою, адже крім стандартних операцій з прийому
грошей видачі здачі, потрібно організувати прийом безготівкових платежів,
обслуговування дисконтних і бонусних карток. Такі робочі місця дозволяють
проводити всі операції не тільки з мінімальним трудовими витратами, а й по
регламенту, при цьому центральний термінал отримує необхідну для
управляння інформацію про продажі та товарообіг.
Також сучасні системи підтримують підключення цілого спектру
торгового обладнання: сканерів штрих-кодів, терміналів збору даних,
фіскальних реєстраторів, зчитувачів магнітних карт, електронних ваг та
багато іншого [3].
Таким чином, можна відмітити, що застосування інформаційних
технологій в роздрібній торгівлі багато в чому сприяє її успішному розвитку.
Також слід зазначити, що на сучасному ринку зберегти конкурентні позиції
вдається тільки тим, хто постійно розвивається і використовує нові
технології. На жаль в Україні ця сфера ще не достатньо розвинута, тому
необхідно залучити кваліфікованих працівників, що забезпечить розробку
існуючих і нових ІТ для роботи в сфері торгівлі, що призведе до розвитку
всієї країни.
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УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ З
ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Розвиток соціально-економічних систем України на рубежі 20–21
століть характеризується тим, що виникають і починають активно
функціонувати суб‘єкти підприємницької діяльності. В умовах глобалізації
суспільства, існує жорстка конкурентна боротьба за обмежені фінансові
ресурси та ринки.
Соціально-економічна
система
—
це
цілісна
сукупність
взаємопов'язаних і взаємодіючих соціальних та економічних інститутів
(суб'єктів) і відносин з приводу розподілу і споживання матеріальних і
нематеріальних ресурсів, виробництва, розподілу, обміну та споживання
товарів і послуг. Соціально-економічну систему, як, втім, і будь-яку іншу,
характеризують системні якості. Серед них можна відзначити особливе
економічне відношення, з якого потім розвиваються все більш складні
відносини [1].
Соціально-економічні відносини — це ті відносини, які виникають між
людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну й споживання
матеріальних і духовних благ, їхню основу, ядро становлять відносини
власності на засоби виробництва і виготовлений продукт [6].
В теперішніх специфічних умовах функціонування економіки України,
які характеризуються високим рівнем невизначеності і мінливістю, найбільш
продуктивним напрямком у розробці ефективних управлінських рішень у
сфері соціально-економічної політики є застосування апарату економікоматематичних методів і моделей, що реалізуються за допомогою
високошвидкісних інформаційних технологій [4]. Новітні інформаційні
технології, глобальна мережа Інтернет та мобільні системи зв‘язку
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відкривають нові можливості [3], відтак, важливість розробки та залучення
для управління економічними системами нових методів аналізу та
прогнозування не викликає сумніву [4].
Функціонування великих вітчизняних підприємств на сучасному етапі
ринкових трансформацій пов'язане з такими особливостями як наявність
автономії при нестачі механізмів автономного управління, нерівномірність
розподілу відповідальності, недосконалість організаційних структур й
інформаційних систем, нерозвиненість логістичної складової, недосконалість
системи планування. Вирішення означеної низки проблем потребує
залучення сучасного апарату економіко-математичного моделювання та
інструментарію, що надають інформаційні системи й технології.
Соціально-економічна система неминуче локалізована в економічному
часі і просторі. Вона має певні історичні, географічні, етнічні, духовні,
політичні та економічні кордони. Це в свою чергу означає, що вона може
втілюватися в конкретних державно-політичних утвореннях або у формі
інших, менших за масштабом, громадсько-господарських організаціях. У
міру посилення ефекту глобалізації в якості соціально-економічної системи
правомірно розглядати все людство [2].
Цивілізована держава зобов‘язана захищати права громадян від
негативних соціальних наслідків ринкової економіки, від соціальних
ризиків, пов‘язаних з утратою роботи, доходу та працездатності.
Для досягнення прийнятних параметрів соціальної захищеності
населення в принципово нових умовах виникла потреба в запровадженні
системи загальнообов‘язкового державного соціального забезпечення,
тобто:
створення стійкої фінансової системи для економічного захисту
людини;
створення ефективної системи управління соціальним страхуванням;
удосконалення системи виплат;
встановлення дієвого контролю за цільовим використанням коштів
цільових страхових фондів [5, c.72].
Як соціально-політична і правова категорія соціальне забезпечення
включає: реалізацію державою політики перерозподілу доходів
за
допомогою правового механізму, закріплюючи нормативним шляхом
організаційно-правові
способи
здійснення соціального забезпечення;
порядок утворення відповідних фінансових систем і їх правовий статус,
системи управління соціальним забезпеченням; осіб, що підлягають
соціальному забезпеченню; види забезпечення і умови їх надання; механізм
захисту прав громадян.
Одним із комплексних показників соціально-економічного розвитку
країни можна вважати якість життя населення, що поєднує оцінки як
соціальної, так і економічної ситуації в країні.
Наведемо коротку класифікацію факторів впливу на якість життя
населення (Рис. 1.):
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Рис. 1. Фактори впливу на якість життя населення
Визначення факторів впливу на якість життя населення дозволить у
подальшому розробити більш чіткі та дієві заходи та механізми щодо
підвищення якості життя населення та подальшого соціально-економічного
розвитку [5, с.73].
Отже, поліпшення соціального і економічного становища вимагає,
насамперед, здійснення комплексних перетворень а правовій сфері
відповідно до умов ринку. А також розробки дієвих економічних механізмів
стимулювання та розвитку інституційного забезпечення, розвиток
організаційно-економічних
механізмів,
заохочення
розвитку
інфраструктурних елементів.
Відтак, основною метою державної економічної та соціальної політики
має бути забезпечення комплексного,багатофункціонального розвитку, при
якому зросла б роль правового регулювання.
Тому, потрібно особливо зосередити увагу на розробці й обґрунтуванні
концептуальних положень, моделей та критеріїв ефективності підготовки
майбутніх фахівців в галузі інформаційних технологій, організаційнометодичних умов їх реалізації в контексті формування готовності до
професійної діяльності в сучасному мінливому економічному середовищі
високо розвинутих інформаційних технологій.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ СУБД В
УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В останні роки спостерігається різке збільшення обсягів інформації в
суспільстві взагалі та інформації, що використовується на підприємствах і в
організаціях, зокрема. Це пов‘язано зі зростаючими темпами розвитку науки
і техніки, появою нових технологій, швидкою їх зміною, активним
накопиченням теоретичних знань і практичного досвіду. Тому все більш
актуальним стає застосування реляційних СУБД на підприємствах під час
прийняття управлінських рішень. Адже, правильна та своєчасна обробка
інформації сприяє реалізації всіх функцій управління: планової,
організаційної, контрольної, регулюючої, розподільної. Від правильної
підібраної СУБД залежить ефективність функціонування системи
управління.
Вивченням сучасних тенденцій використання реляційних СУБД в
управлінні діяльності підприємств займаються такі вітчизняні вчені як:
Петренко А.Б., Кривонос Ю.Г., Хорозов О.А. Наумов А.Н. та інші. Проте
дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує
подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є визначення сучасних тенденцій
використання реляційних СУБД в управлінні діяльності підприємств.
Сучасний рівень розвитку апаратних і програмних засобів уможливлює
повсюдне ведення баз даних оперативної інформації на різних рівнях
управління. У процесі своєї діяльності промислові підприємства, корпорації,
відомчі структури, органи державної влади та управління накопичили великі
обсяги даних. Вони зберігають у собі великі потенційні можливості з
видобування корисної аналітичної інформації, на основі якої можна виявляти
приховані тенденції, будувати стратегію розвитку, знаходити нові рішення. Є
різні реляційні бази даних, які використовуються саме в управлінні
діяльності підприємств. Розглянемо деякі із них.
Microsoft SQL Server це реляційна система управління базою даних
(СУБД). У реляційних базах даних дані зберігаються в таблицях.
Взаємопов‘язані дані можуть групуватися в таблиці, крім того, можуть бути
встановлені також і взаємини між таблицями. Звідси і пішла назва реляційні 603

від англійського слова relational (споріднений, пов‘язаний відносинами,
взаємозалежний). Користувачі отримують доступ до даних на сервері через
програми, а адміністратори, виконуючи завдання конфігурування,
адміністрування та підтримки бази даних, виробляють безпосередній доступ
до сервера. SQL Server є масштабованою базою даних, це означає, що вона
може зберігати значні обсяги даних і підтримувати роботу багатьох
користувачів, які здійснюють одночасний доступ до бази даних [2, с. 115 ].
Microsoft SQL Server 6.5 одна з найбільш потужних СУБД архітектури
клієнт-сервер. Ця СУБД дозволяє задовольняти такі вимоги, що
пред'являються до систем розподіленої обробки даних, як тиражування
даних, паралельна обробка, підтримка великих баз даних на відносно
недорогих апаратних платформах при збереженні простоти управління і
використання.
SQL Server можна застосовувати на будь-яких Intel-сумісних
комп‘ютерах під управлінням Windows 9x, Windows NT, Windows 2000. Є
також версія SQL Server 2000 для Windows CE, призначена для застосування
в мобільних пристроях (що є надзвичайно зручно, особливо для управлінців
на підприємствах).
Сучасним підприємствам і фірмам доводиться займатися дослідженням
ринку, прогнозуванням продажів, рекламою і просуванням товарів і багатьма
іншими питаннями. Для вирішення всіх цих завдань необхідна обробка
величезної кількості інформації з використанням як простих, так і складних
спеціальних методів розрахунку. Виконати це вручну і в той же час якісно не
надається можливим. Тому необхідно використовувати відповідні
комп‘ютерні програми, які у великій кількості пропонуються на ринку.
Будучи світовим лідером в області автоматизації підприємств і
використовуючи свій більш ніж двадцятирічний досвід з розробки
комплексного програмного забезпечення, Oracle пропонує компаніям і
організаціям всіх сфер діяльності програмні рішення сімейство модулів
Oracle Applications, призначене для створення корпоративних інформаційних
систем.
Пакет бізнесу-додатків Oracle Applications це 55 інтегрованих
програмних модулів, кожний з яких представляє повністю функціональні
рішення в області управління кадрами, фінансами, виробництвом,
матеріально-технічним постачанням і збутом.
За допомогою Oracle Applications компанія може добитися значних
поліпшень в роботі з постачальниками і замовниками. Суть цих поліпшень у
розширенні ринків збуту за рахунок залучення нової клієнтури і поліпшення
рівня обслуговування вже існуючих клієнтів. Замовники можуть працювати з
Інтернет-додатками Oracle так само, як і співробітники компанії. Вони
самостійно можуть відвідувати Інтернет-сервер підприємства для отримання
свіжої інформації про ціни на продукти, що поставляються, і послуги, про
доступність номенклатурних позицій на складі готової продукції, для
розміщення замовлень на постачання і відстеження етапів їх проходження.
Клієнти вибирають продукт, який вони хочуть, вирішують, чи
влаштовує їх поточна ціна і відразу оформляють свої замовлення на
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комп‘ютері. Замовлення напряму передається на склад або комерційний
відділ без яких-небудь ручних операцій. Клієнт отримує повний звіт, що
містить статус замовлення, який оновлюється в реальному часі в міру того,
як товар переміщується зі складу на відвантаження.
Точно так само, використовуючи Інтернет-додатки Oracle Applications,
постачальники компанії можуть отримувати інформацію про потребу
підрозділів підприємства в матеріалах і послугах, і відповідно коректувати
власні плани постачання. Наприклад, вони можуть мати доступ до інформації
про виробничі запаси компанії. Коли кількість на складі якихось матеріалів
вичерпується, постачальники можуть за власною схемою організувати їх
відвантаження і доставку. Цей процес дозволяє зробити постачальника
реальним членом виробничої групи, скоротити дистанцію між компаніями і
знизити витрати обох підприємств.
Розподіл з допомогою Oracle Applications бізнес-процесів в Інтернет, за
межі окремого підприємства, перетворює електронну торгівлю з інструмента
маркетингу в новий ефективний зразок ведення бізнесу [3, с. 57].
На даний момент існує досить широкий спектр продукції, покликаної
задовольнити найрізноманітніші потреби, як невеликих компаній, так і
компаній-гігантів. Ці програмні продукти повною мірою охоплюють всі
аспекти діяльності підприємств, від логістики, маркетингу, виробництва,
збуту, до бухгалтерського обліку та управління персоналом.
Таким чином, на основі наведеного вище можна зазначити, що для
вирішення проблем, випробовуваних організацією при переході до нової
інформаційної системи управління або введення в експлуатацію потрібно
розробити методику, що дозволяє порівняно легко здійснювати
впровадження ІТ. При цьому, реляційна СУБД полегшує роботу на будьякому етапі функціонування пiдприємства i досить ефективна у
використаннi.
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ У
ПСИХОЛОГІЇ
У сучасному світі математика відіграє важливу роль у нашому житті й
існуванні суспільства. Вона керує процесами, що відбуваються навколо нас,
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дозволяє нам спостерігати за найменшим відхиленням від нормального
життя, формалізує складні явища, що стаються кожної секунди і дозволяє
людині адекватно реагувати на все, що трапляється у її житті.
Кожна галузь науки потребує в тій чи іншій мірі складних математичних
обчислень задля свого існування, не є винятком і психологія. Як слушно
зазначив відомий американський математик Біркгоф Георг Давид
«Математика, як найбільш розумова галузь наук, має природну спорідненість
з психологією - наукою про розум».
У ній математичні методи набувають широкого застосування, оскільки
вони дають змогу зробити процес дослідження явищ більш чітким та
структурованим.
Метою дослідження є застосування математичних методів у психології.
Залежно від функціонального призначення та потреб психологічної
науки ці методи поділяються на методи математичного моделювання та
математичної статистики (або статистичні методи) [2, c.97].
Математичне моделювання застосовується:
1) як засіб організації теоретичного дослідження психологічних явищ
через побудову моделей-аналогів досліджуваних явищ та виявлення
таким чином закономірностей функціонування та розвитку змодельованої
системи;
2) як засіб побудови алгоритмів діяння людини в різноманітних
ситуаціях її пізнавальної та перетворюючої діяльності і побудова на їх основі
пояснюючих, розвиваючих, навчальних, ігрових та інших комп‘ютерних
моделей.
Математичне моделювання базується на використанні кореляційного,
регресійного та факторного аналізів.
Кореляційний аналіз – це встановлення взаємозв‘язку між явищами. При
цьому вимірюється, як зміниться середнє значення одного показника при
зміні показника, у взаємозв‘язку з яким він перебуває. Кореляція
розглядається у двох аспектах: по силі і за напрямком. Вона може бути
позитивною (при зростанні одного показника зростає і другий) і негативною
(при зростанні першого другий показник убуває: наприклад, чим вище рівень
тривожності у індивіда, тим менша ймовірність, що він займе лідируюче
положення в групі). Залежність може бути лінійною, або, що буває частіше,
виражатися кривою.
Головна перевага кореляційного аналізу полягає у тому, що зв‘язки, які
допомагають його встановлювати, можуть бути неочевидні на перший
погляд, якщо застосовуються інші методи математичної обробки в
психології. До недоліків же можна віднести велику трудомісткість у зв‘язку з
необхідністю використання чималого числа формул і ретельних обчислень
[1, c.343].
Регресійний аналіз, у свою чергу, дає змогу вивчати залежність
середнього
значення
будь-якої
величини
від
варіацій
іншої.
Використовується переважно в емпіричних психологічних дослідженнях для
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вирішення завдань, пов‘язаних з оцінкою будь-якого впливу (наприклад,
впливу інтелектуальної обдарованості на успішність, мотивів - на поведінку
тощо).
Факторний аналіз – ще один метод, який використовується у процесі
дослідження статистично пов‘язаних ознак з метою виявлення деяких
прихованих від безпосереднього спостереження факторів. За допомогою
факторного аналізу не просто встановлюється зв‘язок між змінними, що
перебувають у стані перетворень, а визначається міра цього зв‘язку та
виявляються основні фактори, що лежать в основі вказаних перетворень.
Особливо ефективним даний метод може бути на початкових стадіях
дослідження, коли необхідно з‘ясувати деякі попередні закономірності в
досліджуваній сфері. Це дасть змогу подальший експеримент зробити більш
досконалим порівняно з експериментом, заснованим на змінних, обраних
довільно або випадково [3, c.215].
Для обробки ж експериментальних даних, у психології застосовуються
статистичні методи. Основною метою їх є підвищення обґрунтованості
висновків у психологічних дослідженнях за рахунок використання
ймовірнісної логіки та ймовірнісних моделей.
Виділяють такі напрями використання методів математичної статистики
у психології:
1) описова статистика (включає групування, табулювання, графічний
вираз та кількісну оцінку даних);
2) теорія статистичного висновку (використовується в психологічних
дослідженнях для передбачення результатів за даними обстеження
вибірок);
3) теорія планування експериментів (слугує для виявлення та перевірки
причинних зв‘язків між змінними) [4, c.346].
Отже, розглянувши дані математичні методи, можна дійти висновку, що
всі вони можуть бути досить ефективними та корисними в організації і
проведенні психологічних досліджень. Проте необхідно пам‘ятати, що
математичний метод, як і будь-який інший, має свою сферу використання та
певні можливості, застосування яких зумовлене природою предмета
дослідження та завданнями пізнавальних дій дослідника.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОЇ ОБОЛОНКИ MS Exсel ДЛЯ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
На сьогоднішній день, важливим елементом у підготовці економістів
являється вирішення задач лінійного програмування. Це проявляється у тому,
що математичні методи стрімко приникають в усі сфери життя, не винятком
є економічна сфера. В свою чергу, дана сфера вимагає міцного знання
математики та її розділів.
Одне з основних місць в економічних процесах, та важливим завдання
практичного характеру являються задачі оптимізації. Використання засобів
електронно-обчислювальних машин, а саме MS Excel, дає змогу, за лічені
хвилини, розв‘язати задачу лінійного програмування за допомогою
симплекс-методу.
Дослідженням питання, яке стосується використання MS Excel при
розв‘язанні економіко-математичних задач, а саме задач лінійного
програмування займались українські вчені та аналітики, а саме:
Аршава О. О., Вітлінський В. В., Гармощ А. Н., Гетманцев В. Д.,
Івченко І. Ю., Кононенко А. І., Курицький Б. Я., Мітасов Д. Г., Наконечний
С. І., Свіна С.С., Цуріков В. О., Щелкунова Л. І. та ін.
Одним із важливих розділів дослідження операцій являється лінійне
програмування. В свою чергу, воно зводиться до оптимізації лінійної
цільової функції на множині. Зазначена функція описується лінійними
рівняннями і нерівностями [2].
Вирішення задач які описуються економіко-математичними моделями
лінійного програмування, здійснюються, як правило, універсальним
симплекс-методом. Даний метод є досить трудомістким, тому
рекомендується здійснювати розрахунки у MS Excel, що може значно
полегшити поставлене завдання.
Існує ряд пакетів програм за допомогу яких можна вирішувати
оптимізаційні задачі лінійного програмування, а саме: MATHCAD, «ПОИСК
РЕШЕНИЯ» (MS Excel), SPSS, SAS та інші. Недоліками даних програм є те,
що вони дають лише результат (не відображаючи альтернативних розв‘язків
та результату останньої ітерації). Саме хід розв‘язку задачі краще всього
реалізувати за допомогою MS Excel.
Добре відомо, що одним із алгоритмічних процесів є перехід від однієї
симплекс-таблиці до іншої. Якщо даний алгоритмічний процес
запрограмувати в MS Excel, можна за лічені хвилини реалізувати кроки
симплекс-методу, що займає щонайменше годину, якщо розраховувати в
ручну. Здійснення помилок при обчисленні за допомого даного програмного
пакету виключається.
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Доцільно буде зазначити й інші переваги використання програмної
оболонки MS Excel для розв‘язання задач лінійного програмування:
- можливість провести повний аналіз задачі, а саме отримати повну
таблицю-результат та альтернативні розв‘язки;
- економія часу та ефективніше засвоєння теоретичного матеріалу;
- простота та доступність у роботі з програмою;
- гарантована якість розв‘язання задачі та виключення допущення
помилок в процесі розв‘язку, та інші.
В середовищі MS Excel, вирішення задач лінійного програмування,
здійснюється за допомогою опції «Пошук рішення». Для вирішення задачі в
даному табличному редакторі необхідно виконувати послідовність дій [3]:
1) створити форму для введення умов задачі;
2) вказати адреси комірок, в які буде поміщений результат рішення
(змінювані комірки);
3) ввести вихідні дані;
4) ввести залежність для цільової функції;
5) ввести залежності для обмежень;
6) вказати призначення цільової функції (встановити цільову комірку);
7) запровадити обмеження;
8) ввести параметри для вирішення завдання лінійного програмування.
MS Excel дозволяє представити результати розв‘язку задачі у формі
звіту.
Існує три типи таких звітів [1]:
Результати (Answer) – характеризується цей звіт тим, що в ньому
включаються вихідні і кінцеві значення цільової комірки та впливаючих
комірок, а також додаткові відомості про обмеження.
Стійкість (Sensitivity) – такий вид звіту містить відомості про чутливість
рішення до малих змін в змінюваних осередках або в формулах обмежень.
Межі (Limits) – ключовою характеристикою даного звіту є те, що крім
вихідних і кінцевих значень змінюваних і цільової комірки у звіт
включаються верхні і нижні межі значень, які можуть приймати впливаючі
комірки при дотриманні обмежень.
Отже, усе вище зазначене дає нам можливість зробити висновок про те,
що розв‘язання задач лінійного програмування за допомогу MS Excel є
досить полегшеним та менш трудомістким явищем. Крім того це дає
можливість краще засвоювати інформацію та уникнути помилкового
вирішення, що досить часто відбувається при вирішенні даного роду задач
вручну.
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«1С: БУХГАЛТЕРІЯ» НА ПІДПРИЄМСТВІ
У теперішній час бухгалтерський облік на підприємствах усіх форм
власності стає все більш автоматизованим. Сучасні інформаційні системи і
технології в бухгалтерському обліку поступово змінюють звичну структуру
управління на підприємстві.
Загальновідомим представником бухгалтерських програм з високим
рівнем автоматизації процесів є фірма «1С» із своїми програмними
продуктами «1С: Підприємство 7.7», що еволюціонував до «1С:
Підприємство 8.2». Але зараз перед представниками підприємств постає
питання, який саме з цих продуктів обрати. Актуальним також є питання, чи
необхідно терміново переходити з однієї версії на іншу. При вирішенні
питання автоматизації обліку необхідно дуже обережно підбирати
програмний продукт, який би найбільше підходив до структури
підприємства.
Мета
дослідження
–
визначити
особливості
впровадження
інформаційної системи «1С: Бухгалтерія» на підприємстві; зробити
порівняльну характеристику програмних продуктів «1С: Бухгалтерія 7.7» і
«1С: Бухгалтерія 8.2», показавши переваги та недоліки їх впровадження на
підприємствах малого, середнього та великого бізнесу.
Вивченням теоретичних та методологічних аспектів розвитку та
впровадження комп‘ютерних інформаційних систем на підприємствах
займалися такі вчені, як: М.Т. Барановський, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець,
С.В. Івахненков, Г.Г. Кірейцев, Ю.А. Кузьмінський, Ю.І. Осадчий,
М.Г. Чумаченко та ін. Дані вчені зробили значний внесок в розвиток
інформаційних систем бухгалтерського обліку [1].
Програма «1С: Бухгалтерія 7.7» – це універсальна програма масового
призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку,
включаючи підготовку обов‘язкової (регламентованої) звітності. Це готове
рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види
комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (у
тому числі субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.
Платформу «1С: Підприємство 8» було створено з урахуванням 6річного досвіду застосування систем програми «1С: Підприємство 7.7» (хоча
свій історичний розвиток цей програмний продукт почав значно раніше).
Нове покоління технологічної платформи (версія 8) з'явилося на ринку ще 31
червня 2003 року, воно прийшло на зміну поточній версії платформи «1С:
Підприємство 7.7», вирішуючи при цьому низку основних завдань:
підвищення
продуктивності
та
масштабованості,
розширення
функціональних можливостей та підвищення ефективності процесу
розробки. У січні 2008 року платформа оновилася до версії 8.1. Далі розвиток
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подій став просто нестримним. Восени 2009 року в Україні виходить
платформа 8.2. Майже два роки фірма «1 С» випускала оновлення для обох
платформ (8.1 та 8.2), але з 1 червня 2011 року оновлення випускаються лише
для платформи 8.2 [2, c. 7].
На даний момент 90% усього обсягу використовуваних системи
автоматизації обліку – це програмі продукти «1С». Це говорить не тільки про
високу поширеність, а й про ефективність.
Велика розповсюдженість програми «1С: Бухгалтерія 7.7» пояснюється
присутністю в ній готових шаблонів, алгоритмів, налаштувань, що
побудовані на базі сучасних технологій. За лічені хвилини у даному
програмному середовищі можна підготувати потрібні звітні документи чи
роздрукувати первинну документацію, інформація ж зберігається у системі
зручних структурованих довідників.
Програма дозволяє працювати з декількома планами рахунків, вести
облік декількох підприємств в одній інформаційній базі, забезпечує систему
авторизації, контролю й обмеження прав користувачів. Програма підтримує
режим конфігурування (налаштування) системи. Вбудована об‘єктноорієнтована мова дозволяє здійснювати налаштування поведінки й
алгоритмів роботи системи в різних ситуаціях.
У програмі також реалізовані можливості ведення на одному робочому
місці бухгалтерського обліку декількох підприємств, ведення обліку паралельно
в декількох робочих планах рахунків, багатовимірного та багаторівневого
аналітичного обліку, кількісного та валютного обліку [3, с. 12].
Програма має однокористувацьку і мережеву версії. Для користувачів
програми є декілька режимів роботи, набір яких різний залежно від версії
програми.
Переваги програми «1С: Бухгалтерія 7.7»:
− наявність готових налаштувань;
− одержання потрібної документації за допомогою типових форм з
мінімальними затратами часу;
− відсутність потреби у високій кваліфікації спеціалістів;
− можливість на певний момент часу отримати програму, яка б
максимально відповідала поставленим завданням.
Недоліки програми «1С: Бухгалтерія 7.7»:
− неможливість ведення обліку в динаміці;
− не найвища швидкість проведення обрахунків;
− програма не є повністю універсальною, розроблені спеціальні версії
для кожного виду діяльності.
Маючи деякий досвід використання інформаційної системи «1С:
Бухгалтерія 8.2», можна теж визначити деякі зручності та недоліки в роботі:
Зручними є:
− можливість налаштувань схем ведення обліку;
− панель функцій допомагає як початківцю, так і досвідченому
користувачу;
− підключення друкованих форм і звітів безпосередньо в БД (не
потрібно змінювати конфігурації, додаючи якусь форму);
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− універсальні звіти;
− швидкість роботи в мережі;
− обмін даними між декількома базами без зовнішніх програм і
обробок;
− наявність поштового клієнту;
− розділення податкового і бухгалтерського обліку;
− можливість корегування записів проводок створених документами.
Недоліки:
− при переведенні підприємства на нову платформу потрібно
врахувати ефект «тяжкого звикання» працівників;
− на робочих ПК потрібно мати не менш ніж 512 Мб оперативної
пам‘яті;
− відсутність проведення послідовностей (дуже не зручно
перепроводити всі документи);
− не зовсім наочним є нарахування зарплати, хоча виробники в цьому
напрямку постійно працюють.
«1С: Бухгалтерія 8» постійно розвивається. За останні роки випущено 3
редакції програми, враховані численні побажання та зауваження
користувачів. На сьогоднішній день «1С: Бухгалтерія 8» успішно працює в
організаціях самого різного масштабу і продовжує розвиватися. Основний
напрямок розвитку – підвищення зручності роботи бухгалтера. Для версії
«1С: Бухгалтерія 7.7» відпрацьовуються тільки зміни законодавства.
Розробка нових можливостей не ведеться.
Отже, можна зробити такий висновок, що впровадження програми «1С:
Бухгалтерія 8.Х" є неминучим. Важливо, щоб це збільшило ефективність
роботи бухгалтерії і поліпшило контроль над фінансово-господарською
діяльністю підприємства, що у свою чергу збільшить ефективність
управління підприємством, і, як наслідок, ефективність його роботи.
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МЕНТАЛЬНІ КАРТКИ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ
Ментальні картки, або карти пам'яті, думок - діаграма на якій
відображають слова, ідеї, завдання, або інші елементи, розташовані радіально
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навколо
основного
слова
або
ідеї.
Використовуються
для
генерування, відображення, структурування такласифікації ідей, і в якості
допоміжного
засобу
під
час
навчання,
організації, розв'язання
проблем,прийняття рішень, та написання документів.
Ця діаграма являє собою деревовидну структуру (також з можливими
зв‘язками між гілками) і подає семантичні або інші зв'язки між фрагментами
інформації. Завдяки поданню цих зв'язків в радіальній, нелінійній формі,
вона сприяє підходу в стилі мозкового штурму до будь-якого організаційного
завдання, усуваючи необхідність створення детальної концептуальної
системи перед початком роботи. Карти розуму подібні до семантичних
мереж, або когнітивних карт, але без формальних обмежень на типи
можливих зв'язків [1].
Елементи розташовуються в інтуїтивному порядку, відповідно до їхньої
важливості, і організовуються в групи, гілки, або окремі площини.
Узагальнене графічне представлення семантичної структури інформації під
час отримання знань може допомагати пригадувати вже отримані знання.
Основна, центральна тема розташовується посередині карти пам'яті. Вона
формулюється якнайточніше, та представляється у вигляді зображення.
Назовні відходять розгалуження до різних найголовніших підрозділів, від
яких, відходять розгалуження до інших підрозділів, які представляють
відповідну інформацію. В кінцевих розгалуженнях наводяться ключові слова.
Під час укладання карти розуму, можна застосовувати кольори, зображення
тощо, задля полегшення роботи мозку під час аналізу карти розуму.
З формальної точки зору, карти розуму складаються з діаграм дерев
разом із пов'язаними примітками. Якщо поняття мають між собою складні
зв'язки,
такі
карти
вже
є картами
концепцій,
семантичними
мережами або онтологіями. До всіх цих різновидів карти розуму мають
сильні зв'язки. Однак, онтології, на противагу картам розуму, мають
визначену семантику, тобто, описані у вигляді вершин та ребер зв'язки між
поняттями мають визначене значення [2].
Карти розуму добре підходять для збирання ідей та мозкового штурму,
оскільки кожне ключове слово може мати асоціації з іншими. Завдяки таким
асоціаціям можна створювати великі та розгалужені карти розуму. На
відміну від звичайного мозкового штурму, під час якого отримується
множина невпорядкованих ідей, які згодом впорядковуються, застосування
карт розуму сприяє утворенню мережевих структур від самого початку.
Карти ідей можуть також бути документацією результатів мозкового
штурму.
Карти розуму можна застосовувати, для охоплення структури великих
(або складних) текстів, оскільки вони дозволяють явно відмічати
найголовніші елементи в тексті, але, завдяки докладним розгалуженням не
втрачають зміст. Одним їх найефективніших застосувань, які знаходять
інтелект-карти у викладацькій справі, є підготовка на їх основі лекцій.
Лекцію у формі інтелект-карти набагато легше підготувати, ніж
написати її «лінійний» варіант, крім того, вона надає як викладачеві, так і
учневі ту велику перевагу, що весь зміст лекції виявляється, як мовиться, на
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долоні. Таку лекцію легко піддати ревізії з метою оновлення інформації в
ній, а її хороші мнемонічні якості означають, що короткого часу перед самою
лекцією виявляється достатньо, щоб відновити в пам'яті весь цей зміст.
Оскільки рівень знань лектора, як правило, росте, одна і та ж карта розуму,
використовується з року в рік. Вона здатна висвітлити лекцію у новому
кольорі, зовсім не схожу на попередню. Лекції від цього тільки виграють,
позбавляючись відомого свого недоліку, коли читаються з року в рік без
яких-небудь змін, унаслідок того що викладач просто використовує одні й
тіж самі матеріали. Вони також виграють і в тому, що стають цікавішими як
для викладача, так і для студента[3].
Як змістовно-структурна основа лекції інтелект-карта дозволяє
викладачеві забезпечувати ідеальний баланс між імпровізованою мовою, з
одного боку, і ясною і добре структурованою презентацією - з іншої. Це
забезпечує точне дотримання тимчасових рамок лекції, а також, якщо це
викликано якою-небудь необхідністю, дозволяє міняти тривалість лекції в ту
або іншу сторону шляхом внесення необхідних коректив до ходу викладу
матеріалу лекції. Ця можливість редагувати «на ходу» виявляється особливо
корисною, коли перед самим початком лекції знаходиться нова інформація,
що відноситься до предмету лекції (новина з преси; інформація, надана
попереднім лектором[4]. Якість і ефективність інтелект-карт можна
покращувати за допомогою кольору, малюнків, символів і абревіатур, а
також за допомогою додання карті тривимірної глибини, що дозволяє
підвищити цікавість, привабливість, оригінальності і ефективності карти
розуму. А це дозволяє збільшити наші творчі здібності при створенні і
подальшому використанні карт, генеруванні ідей, і покращує
запам'ятовування інформації, що міститься в карті.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ
Індустрія гостинності – це сфера підприємництва, що складається з
таких видів обслуговування, які базуються на таких принципах гостинності
як щедрість і приязнь.
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Одним із найважливіших аспектів концепції діяльності будь-якого
підприємства, зокрема і туристично-готельного є успішна реалізація його
справжніх цілей, яка потребує інноваційних підходів.
Актуальність теми обумовлена необхідністю автоматизації облікових
процесів та використанням у ній інформаційних технологій.
Метою роботи є дослідження інноваційних технологій формування
послуги гостинності.
Проблемам формування та функціонування сфери послуг присвячені
праці таких вітчизняних вчених як: Н.В. Миронова, В.Б. Ніколайчук,
Е.В. Новаторів, С.В. Носков, Р.В. Шеховцов.
Сьогодні важко уявити собі готель, в якому тисячі задач щоденного
ведення бізнесу здійснювалися б вручну. Система управління - це мозок
готелю, без якої він не зможе жити. Існує безліч видів систем електронного
управління готелем, і, вибираючи одну з них, ми повинні запитати себе,
наскільки вона буде адаптованою до інноваційних технологій, які
впроваджуються у сфері туристичної індустрії [4, c. 549].
В даний час основна інновація в сфері систем електронного управління це такі Інтернет-технології, що дають можливість користувачеві
(співробітнику готелю) безпосередньо звертається до веб-сервісу і отримати
всю інформацію про готелі в мережі. На українському ринку зараз
представлені такі системи Opera Fidelio і Epitome PMS. «Основна інновація
Epitome PMS в позиціонуванні цієї системи як частини величезного
готельного комплексу; максимальній інтеграції зі сторонніми системами»,
як зазначає Сергій Фомін - генеральний директор Libra Hospitality.
Але процес поширення та модернізації, безсумнівно, призведе до того,
що дуже скоро подібних систем стане більше. З‘являться системи, які можна
буде отримувати за передплатою (SAAS-технології). Особливо це буде цікаво
для сезонних готелів (курортні, гірськолижні). Такі технології дозволять не
витрачати гроші власника на покупку дорогого софта, а оплачувати невеликі
суми з операційних витрат за реалізовану броню. Таким чином, подібні
системи стануть доступними для готелів будь-якого формату, включаючи
міні-готелі.
Готель повинен прагнути отримати доступ до максимально широкого
набору каналів продаж. У яких каналах і коли здійснювати продажі - питання
політики просування, це залежить від сезону, поточного завантаження
готелю і безлічі інших чинників. Зокрема, представляти себе в глобальних
(GDS) та / або альтернативних (ADS) системах бронювання, в першу чергу,
необхідно готелям, орієнтованим на бізнес-сегмент. Але це можуть бути не
тільки міські бізнес-готелі, але й засоби розміщення будь-якого формату:
заміські готелі, SPA-готелі на узбережжі, готелі для прихильників
екстремального відпочинку, охочі залучити клієнтів з певним рівнем
достатку [2, c.67].
Необхідно відзначити, що GDS ще й ефективний інструмент реклами:
готель стає відомим більш 600 000 туристичним агентствам по всьому світу і
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з‘являється в найпопулярніших системах бронювання, що використовують
GDS базу, таких як Travelocity і Expedia. Крім того, жоден інший рекламний
канал не зрівняється за критерієм вартість/ефективність.
У 2013 р. компанія Лібра Хоспіталіті представила ринку готельних
послуг новий революційний продукт - мульти-готельне рішення для
мереж, що надається за моделлю Saas-Libra OnDemand CRM. Даний продукт
вже інтегрований з системою управління готелем epitome PMS і
Fidelio і істотно розширює функціональні можливості системи управління
готелем.
Проаналізувавши високотехнологічні новинки автоматизації готелів,
можна виділити кілька основних, які є останнім словом техніки і сприяють
конкурентній боротьбі.
1. Interactive TV Systems (Системи інтерактивного телебачення).
Наприклад, компанія Hoist Technology пропонує 3 види інтерактивних
систем:
- Easy TV спеціально створена для недорогих готелів;
- Класична інтерактивна система зі стандартним набором
інтерактивних функцій;
IPTV - новітня система на базі цифрових технологій, які з кожним
днем все більше і більше вторгаються в наше життя.
До системи в більшості випадків додається контент, який може приємно
вразити гостя: фільми, супутникові канали, і музика. Крім контенту системи
складаються з послуг, які не тільки допомагають гостю бути обізнаним з
пропозиціями готелю, але допомагають персоналу готелю знати про
уподобання гостя, наприклад, які фільми гість замовляв через послугу room
service.
2. WiFi (Швидкісний бездротовий доступ до Інтернету). Зараз він
повинен бути в кожній кімнаті готелю.
3. Energy Management System (Система управління електроенергією). За
допомогою даної системи готель може знизити витрату електроенергії
приблизно на 30%.
4. Connectivity Panel (виносна панель аудіо-, відеороз‘ємів, медіахаб).
Дуже зручний пристрій, що дозволяє гостю підключати своє обладнання.
Залежно від моделі гість може підключити ноутбук або інший пристрій через
HDMI / VGA вхід, використовуючи Bluetooth, слухати музику зі свого
телефону через динаміки телевізора, вивести зображення і звук з відеокамери
або фотоапарата на телевізор в HD-якості, за наявності в номері iPod / iPhone
docking station (пристрій для підключення iPod / iPhone) слухати музику і
заряджати пристрій одночасно.
5. RFID (Radio Frequency Identification). Дверний замок з радіочастотної
ідентифікацією, при наявності якого клієнт потрапляє в номер та інші
приміщення готелю без ключа. Такий інноваційний механізм стає все більш
популярним в готелях усього світу завдяки тому, що для відкриття номеру не
потрібно ключ. Для доступу в номер проживаючий може використовувати
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мобільний телефон будь-якої марки і не витрачати час на пошуки
загубленого ключа.
6. Back-office (Система управління внутрішніми службами готелю).
Система управління back-office спрощує і підвищує ефективність роботи
персоналу готелю, скорочує кількість помилок і дозволяє поліпшити якість
обслуговування постояльців. Кишеньковий персональний комп‘ютер
кожного співробітника, від покоївки до інженера, налаштований на
бездротову систему передачі інформації з центрального комп‘ютера, що
дозволяє персоналу мати доступ до даних: скільки товарів є на складі, які
номери вимагають прибирання, що потребує ремонту, а також враховувати
особливі побажання гостей.
Узагальнюючи, можна зазначити, що використання сучасних технологій
в готельному обслуговуванні є невід‘ємною частиною розвитку готельного
бізнесу в умовах конкуренції. Сучасні технології дозволяють підтримувати
високий рівень обслуговування, розширювати спектр надаваних в
готельному комплексі послуг, удосконалювати систему управління, посилити
контроль за роботою персоналу, а також забезпечити високий рівень безпеки
для гостей.
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CRM-СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ
Щоб впоратися з постійно зростаючими запитами споживачів,
підприємства використовують стратегію CRM (Customer Relationship
Management) – управління взаєминами із клієнтами.
CRM-стратегія – це стратегія організації бізнесу, в якій відносини із
клієнтом ставляться в центр бізнес-діяльності, тому що саме клієнти
складають основний актив підприємства [1, c. 170]. Ця бізнес-стратегія
побудови взаємовигідних відносин із клієнтами спрямована на підвищення
ефективності та прибутковості бізнес-діяльності підприємства за рахунок
залучення й утримання прибуткових клієнтів.
Головна мета CRM-стратегії – визначити найбільш прибуткових
клієнтів, навчитися найбільш ефективно працювати з ними, запобігти
їхньому відходу до конкурента, у результаті чого збільшити дохід
617

підприємства. Фундаментом бізнес-стратегії є орієнтація бізнесу
підприємства на клієнта.
Завданням CRM-системи є автоматизація і координація всіх бізнеспроцесів по взаєминах із клієнтами в областях маркетингу, продажів,
післяпродажного (сервісного) обслуговування. У CRM-системі клієнт
розглядається як об‘єкт довгострокових вкладень коштів. Результатом CRMсистеми є формування лояльної клієнтської бази підприємства. На основі
різноманітної інформації про клієнта з різних джерел система формує
профіль кожного клієнта, забезпечуючи єдиний погляд на конкретного
клієнта з погляду різних підрозділів підприємства.
Дослідженню систем управління відносинами з клієнтами, їхніх
завдань та функцій присвячені праці таких вітчизняних вчених, як М.
Лянцевич, А. Марданов, Р. Мунасипов, О. Палевич, А. Погорєлов, О. Ходак,
Н. Чічкова, В. Чорний, О. Шарапа [2]. Проте в Україні зазначені системи
впроваджуються не на належному рівні, та й наслідки таких впроваджень ще
не дають бажаного ефекту. Тому подальші дослідження в цьому напрямі
необхідні та своєчасні.
Збір інформації про клієнтів, їх потреби, про конкурентів і ринок у
цілому є однією із задач, які найбільш ефективно вирішуються СRМсистемами. Причини цього наступні:
1. Збір маркетингової інформації здійснюється безпосередньо в процесі
основної діяльності співробітників. СRМ-система автоматизує велику
частину рутинних операцій по збору інформації, здійснюваних
співробітниками відділів продажів, маркетингу і сервісного обслуговування.
2. Інформація збирається в єдиній базі даних за визначеними
правилами, обумовленими потребами організації. Створення таких правил та
їх виконання забезпечує можливість аналізу інформації саме таким чином, як
цього вимагає звітність для вирішення самих найрізноманітніших
маркетингових завдань даної організації.
3. Інформація, що збирається, є гранично об'єктивною маркетинговою
інформацією про попит або відношення споживачів до продукції. Слід
зазначити, що достовірно потреби і побажання, на які в процесі проведення
маркетингових досліджень вказують потенційні клієнти, насправді
невідомі.
4. Системи дозволяють розмежовувати права доступу до інформації або
її обробки. Це властивість СRМ-систем достатньо значима, оскільки якісно
зібрана інформація має комерційну цінність. CRM має передбачати засоби
введення інформації в єдину базу даних (як службовцем підприємства, так і
самим клієнтом, наприклад, через web-сайт при реєстрації або покупці),
причому дані повинні централізовано обновлятися при кожному новому
контакті. Наступний рівнем є засоби обробки даних (ранжування,
кластерізація, агрегування, візуалізація тощо).
Загальна структурна схема обміну інформацією при впровадженні
CRM може бути такою, як показано на рисунку 1:
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Рис. 1. Схема обміну інформацією при впровадженні CRM-системи
на підприємстві
Найбільший інтерес до CRM-систем виявляють у фінансовому секторі,
серед операторів послуг зв‘язку, компаній, пов‘язаних з товарами
повсякденного попиту, перед якими стоїть завдання автоматизації роботи
торгових представників та ефективного цільового використання
маркетингових бюджетів.
Що стосується розробників продукту, то у даному сегменті
представлено безліч розробників як локальних, так і визнаних в усьому світі,
що пропонують системи для підприємств будь-якого масштабу. Серед
найбільш активних учасників на вітчизняному ринку CRM-систем можна
виділити українські компанії: «Парус», «Terrasoft», «IDM», «Інком»;
російські фірми в сфері інформаційних технологій: «Галактика», «ABBYY»,
«1С», американські «Oracle» та «Microsoft», німецьку компанію «SAP» та ін.
Необхідно також відзначити еволюцію самої технології CRM. Модною
останнім часом стала заміна поняття CRM визначенням e-CRM (електронне
управління стосунками з клієнтом) [3]. Концепційні засади е-CRM
вирізняються тим, що переносять частину стосунків з клієнтом до Інтернету.
E-CRM означає з‘єднання будь-яких інтеракцій з клієнтами, функцій
продажу, маркетингу, а також обслуговування клієнта (функції фронт-офісу)
з функцією управління замовленням, фактуруванням і поставкою (функції
бек-офісу). Таким чином, відбувається сполучення нових каналів і технологій
Інернет з традиційними, такими як, наприклад, системи голосового
обслуговування, безпосередній продаж чи контакт face-to-face. В рамках
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даного тренду свого розвитку набуває також інтеграція CRM-систем з
соціальними мережами. З‘являються інформаційні системи нового класу, які
отримали назву соціальні CRM (Social CRM, SCRM).
Якщо говорити про методику впровадження систем класу CRM в
роботу економічного об‘єкту, то можна порівняти її з методикою
впровадження ERP-систем. Методика спрямована на забезпечення
результативності плану для замовника і досягнення визначених цілей, на
прозорість кожного етапу цього плану та зниження можливих ризиків,
пов‘язаних з його виконанням. Тобто методика повинна бути актуальна в
питаннях:
− забезпечення виконання плану в названі терміни на найвищому
рівні;
− в рамках бюджету, затвердженого замовником;
− відповідно до планових завдань.
Говорити про стандартну методику введення CRM-систем поки зарано,
адже число таких продуктів є досить малим. Сьогодні ІТ-консультант обирає
програму впровадження, яка підходить замовнику і виконавцю в рівній мірі.
Підсумком такого впровадження має стати не просто наявність інстальованої
CRM-програми та її налаштування, а й активно працююче рішення, яке є
зручним та приносить відчутну вигоду компанії замовника.
Список використаних джерел:
1. Інформаційні системи в сучасному бізнесі : навч. посібник /
В.С. Пономаренко, І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова та ін. – Х. : ХНЕУ,
2011. – 484 с.
2. Шарапа О.М. Управління відносинами з клієнтами через
впровадження CRM-систем як складова ефективного ведення бізнесу /
О.М. Шарапа // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – ғ7(97). – C. 175-183.
Вероніка Левицька
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Постійне ускладнення економічних систем вимагає вдосконалення
механізмів аналізу економічних об'єктів і процесів, передбачення розвитку
бізнес-процесів та прогнозування наслідків від тих чи інших заходів,
розробки управлінських рішень на всіх рівнях господарської ієрархії
управління. Останнім часом широко використовуються статистичні методи
як у розв‘язку конкретних економічних та управлінських задач, так і у
розвитку самої економічної науки.
Значною мірою переваги застосування імітаційних моделей
спостерігаються у сфері матеріально-технічного забезпечення, у статистиці, в
управлінні процесами реалізації інвестиційних проектів на різних етапах їх
життєвого циклу з урахуванням можливих ризиків і тактики виділення
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фінансових ресурсів тощо. Особливе значення має те, що імітаційне
моделювання
дозволяє
дослідити
поведінку
окремих
елементів
досліджуваних систем і, тим самим, більш ґрунтовно підійти до вирішення
поставлених задач.
Сучасні тенденції у сфері імітаційного моделювання пов‘язані з
розвитком проблемно-орієнтованих систем, створенням вбудованих засобів
для інтеграції моделей у єдиний модельний комплекс. Технологічний рівень
сучасних систем моделювання характеризується великим вибором базових
концепцій формалізації та структуризації систем, що моделюються,
розвиненим графічним інтерфейсом та анімаційним виводом результатів
через статистичні дослідження. Імітаційні системи мають засоби для передачі
інформації з баз даних або доступ до процедурних мов, що дозволяє легко
виконувати обчислення, пов‘язані з автоматизованою оптимізацією тощо [1].
Імітаційне моделювання – метод прикладного системного аналізу та
статистики, який є потужним інструментом дослідження складних систем та
процесів, у тому числі і таких, управління якими пов‘язане з ухваленням
рішень в умовах невизначеності. В порівнянні з іншими методами імітаційне
моделювання дозволяє розглядати велике число альтернатив, покращувати
якість управлінських рішень і точніше прогнозувати їх наслідки. Проте
використання цього методу в практичному управлінні залишається на
сьогодні не досить поширеним, перш за все, внаслідок складності
відповідного статистичного апарату і необхідності обробки значних масивів
даних [2, c.304]
Імітаційне моделювання засноване на відтворенні за допомогою ЕОМ
розгорнутого в часі процесу функціонування системи з врахуванням
взаємодії із зовнішнім середовищем. Основою всякої імітаційної моделі (ІМ)
є:
•
розробка моделі системи на основі часткових імітаційних моделей
(модулів) підсистем, об‘єднаних своїми взаємодіями в єдине ціле;
•
вибір інформативних (інтеграційних) характеристик об‘єкта, способів
їх здобуття і аналізу;
•
побудова моделі впливу зовнішнього середовища на систему у вигляді
сукупності імітаційних моделей зовнішніх впливаючих чинників;
•
вибір способу дослідження імітаційної моделі відповідно до методів
планування імітаційних експериментів (ІЕ) [3, c.3-4].
Умовно імітаційну модель можна представити у вигляді програмно
(або апаратно) реалізованих функціональних блоків.

Рис. 1. Загальна структура імітаційної моделі
На рис. 1 показана структура імітаційної моделі. Блок імітації
зовнішніх дій (БІЗВ) формує реалізації випадкових або детермінованих
процесів, що імітують дії зовнішнього середовища на об‘єкт. Блок обробки
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результатів (БОР) призначений для отримання інформативних характеристик
досліджуваного об‘єкта. Необхідна для цього інформація надходить з блоку
математичних моделей об‘єкта (БМО). Блок управління моделями (БУМ)
реалізує спосіб дослідження імітаційної моделі, основне його призначення –
автоматизація процесу проведення ІЕ [4,c.15-16].
Метою імітаційного моделювання є створення імітаційної моделі
об‘єкта і проведення імітаційного експерименту над нею для вивчення закону
функціонування і поведінки з врахуванням заданих обмежень і цільових
функцій в умовах імітації і взаємодії із зовнішнім середовищем.
Завданням імітаційного моделювання є визначення траєкторії руху
даної системи в n– мірному просторі (Z1, Z2, ..., Zn), а також обчислення
деяких показників, що залежать від вихідних сигналів системи і
характеризують її властивості. В даному випадку під ―рухом‖ системи
розуміється в загальному сенсі будь-яка зміна, що відбувається в ній. Відомо
два принципи побудови моделі процесу функціонування систем:
1. Принцип Δt. Передбачимо, що початковий стан системи відповідає
значенням Z1(t0), Z2(t0), …, Zn(t0). Принцип Δt передбачає перетворення
моделі системи до такого вигляду, щоб значення Z1, Z2 . Zn у момент часу
t1= t0 + Δt можна було обчислити знаючи початкові значення, а у момент t2=
t1+ Δt знаючи значення на попередньому кроці і так для кожного i-го кроку
(Δt =const, i=1…N).
Принцип Δt є універсальним, він застосовується для широкого класу
систем, однак його недоліком є неекономічність з точки зору витрат
машинного часу.
2. Принцип особливих станів (принцип δz). При розгляді деяких видів
систем можна виділити два види станів:
- звичайний, в якому система знаходиться протягом більшого часу, при
цьому Zi(t), (i=1...n) змінюються плавно.
- особливий, характерний для системи в деякі моменти часу, причому стан
системи змінюється в ці моменти стрибкоподібно.
Принцип особливих станів відрізняється від принципу t тим, що час
зміни станів системи в цьому випадку непостійний, є величиною випадковою
і обчислюється відповідно до інформації про попередній особливий стан.
Прикладами систем, що мають особливі стани, є системи масового
обслуговування. Особливі стани з‘являються в моменти надходження заявок,
в моменти звільнення каналів і так далі. Для таких систем використання
принципу Δt є нераціональним, оскільки при цьому можливі пропуски
особливих станів і необхідні методи їх виявлення. У практиці використання
імітаційного моделювання описані вище принципи при необхідності
комбінують [4, c.3].
У загальному випадку проведення імітаційного експерименту можна
розбити на наступні етапи.
1. Встановлення взаємозв‘язку між вихідними і вхідними показниками у
вигляді математичного рівняння або нерівності.
2. Визначення законів розподілу значень для ключових параметрів моделі.
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3. Проведення комп‘ютерної імітації значень ключових параметрів моделі.
4. Розрахунок основних характеристик розподілів вихідних і вихідних
показників.
5. Проведення аналізу отриманих результатів і прийняття рішення.
Результати імітаційного експерименту можуть бути доповнені
статистичним аналізом, а також використовуватися для побудови прогнозних
моделей і сценаріїв [5, c.49].
Таким чином, імітаційне моделювання дозволяє врахувати
максимально можливе число чинників при ухваленні управлінських рішень і
є найбільш потужним засобом аналізу складних систем і процесів.
Необхідність його використання у вітчизняній фінансовій практиці
обумовлена особливостями української економіки, яка характеризується
суб‘єктивізмом, залежністю від позаекономічних чинників і високою мірою
невизначеності. Імітаційне моделювання є основою для створення нових
технологій управління і ухвалення рішень у сфері бізнесу, а використання
сучасного програмного забезпечення не лише робить цей метод усе більш
доступним для фахівцівпрактиків, але і дозволяє використовувати його в
навчальному процесі при підготовці кваліфікованих фахівців.
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/ Ю.О. Власюк – К.: Збірник наук. праць - ғ4 – 2013
Ганна Ломачевська, Владислав Підболячний
Науковий керівник: Радзіховська Л.М., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ У СУЧАСНІЙ РИЗИКОЛОГІЇ
Відсутність однозначного тлумачення поняття й характеристики ризику
та його класифікації пояснюється багатоаспектністю цього явища,
ігноруванням його у чинному законодавстві, а у деяких випадках обмеженим
застосуванням у реальній економічній практиці та управлінській діяльності
підприємства. Ризик – це дуже складне явище, невід'ємний атрибут ринкової
економіки і його необхідно враховувати у будь-якій сфері діяльності.
Формування законодавчо-нормативної бази, методичних рекомендацій та
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іншої документації для ефективного управління ризиком потребує
насамперед чіткого, логічного та послідовного тлумачення поняття ризику,
визначення основних факторів впливу та формування класифікації для
суб'єкту господарювання.
Вагомий внесок у розробку теоретичних і прикладних проблем ризику,
зокрема оцінки економічного ризику, зробили іноземні та українські
науковці: А. П. Альгін, І. Т. Балабанов, І. А. Брижань, І. Р. Бузько,
В. П. Буянов, П. І. Верченко, В. В. Вітлінський, О. А. Война, Л. В. Временко,
В. В. Глущенко, І. В. Гончаров, П. Г. Грабовий та інші.
Метою даної роботи є визначення основних видів ризику та причин їх
виникнення.
Планування господарсько-фінансової діяльності підприємств і
практична реалізація тактичних і стратегічних планів пов'язані з ризиком їх
невиконання. Ризики виникають при складанні і виконанні планів
виробництва, постачання, збуту, при оцінці кон'юнктури ринку, при
порушенні термінів поставки сировини і реалізації продукції тощо.
Ризик завжди супроводжує будь-яку діяльність, його неможливо
уникнути і тому кожне підприємство повинне розробляти систему
управління ризиками і планувати заходи щодо послаблення їх негативного
впливу на діяльність підприємства.
Сутність ризику полягає в тому, що кожному підприємству постійно
загрожує втрата прибутку і платоспроможності при здійсненні господарськофінансової діяльності під впливом непередбачених змін внутрішнього і
зовнішнього середовищ. Зміни за ступенем впливу на діяльність
підприємства класифікують на прямі і опосередковані. До прямих відносять
зміну цін на сировину і матеріали, співвідношення попиту і пропозиції на
готову продукцію [3, c.52]. До опосередкованих відносять зміни витрат на
страхування, транспортні витрати, зміни цін на паливо у постачальників.
За характером діяльності підприємства ризики класифікують на
підприємницькі, фінансово-комерційні, професійні та інвестиційні.
Підприємницький ризик пов'язаний з розширенням масштабів
виробництва, зменшенням прибутку, неповним використанням виробничих
потужностей, банкрутством, втраченою вигодою, а також непередбаченими
витратами і втратами.
До фінансових і комерційних ризиків відносять ризики невиконання
партнерами контрактних зобов'язані, несвоєчасне повернення кредиту,
непередбачені штрафи, втрати при здійсненні валютних операцій і операцій з
цінними паперами та ін.
Професійні ризики пов'язані з низьким кваліфікаційним рівнем
менеджерів підприємства, які складають недостатньо обґрунтовані виробничі
і фінансові плани [1, c.241].
Інвестиційні ризики виникають при інвестуванні проектів, які можуть не
принести інвесторам очікуваних прибутків. При плануванні інвестицій на
реалізацію проекту, в умовах обмеженої інформації від проектантів
вимагають визначити ступіть його ризикованості. Одним з методів
624

вирішення цього завдання є метод аналогій. Прогнозування прибутковості
будь-якого проекту є складною справою, враховуючи, що кожний проект має
інноваційний характер. Тому часто при плануванні ризику розраховують
середнє його значення, ґрунтуючись на ризикованості виконання попередніх
проектів, які здійснювалися підприємством.
Для належного управління ризиками на підприємстві створюється відділ
управління ризиками, який здійснює планування і регулювання втрат від
ризиків і планує кошти для їх компенсації. Однією з головних функцій
відділу є прогнозування ризиків, їх оцінка і планування відповідних
страхових операцій. У планах визначаються обсяги страхових виплат, вибір
страхових агентів і брокерів, узгодження позицій при укладанні страхових
угод, а також ведення справ, пов'язаних з ризиками [2, c.211].
Отже, можна зробити наступні висновки: ризики об‘єктивні для всіх
суб‘єктів економіки, тобто підприємство діє в умовах ризику, хоче воно того
чи ні; всі можливі види ризиків необхідно ретельно вивчати економічним
суб‘єктам; невиправданий ризик може призвести до банкрутства
підприємства, перестрахування – до втраченого зиску і навіть втрати ринку.
Знання сучасних класифікацій ризиків допомагає розробляти методи
щодо їх уникнення та мінімізації.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОНИХ ТАБЛИЦЬ EXCEL В
ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКАХ
Час – гроші. Прийняття рішень повинно бути вчасним і точним.
У наш час підвищення кваліфікації персоналу необхідно для
покращення продуктивності праці. Автоматизація фінансових та
економічних розрахунків, обробки та аналізу даних дозволяють робити
значно більше з меншими витратами праці. Постійно зростаючі вимоги щодо
нарощування обсягів і поліпшення якості праці зумовлюють необхідність
обґрунтованого визначення стратегічних завдань розвитку економіки [1].
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Актуальність теми пояснюється ще й тим, що кожна організація або
компанія має власну систему обліку та контролю грошових потоків.
Використання електронних таблиць полегшує роботу з даними та дозволяє
отримувати результати без проведення розрахунків вручну і без допомоги
спеціального програмування, а створена таблиця може бути виведена на
друк.
Excel – потужна програма, яка дозволяє мінімізувати рутинний аспект
розрахункових операцій на виробництві [1].
Електронні таблиці призначені для зберігання деяких табличних даних,
обробки цих даних з допомогою формул, і навіть організації більш наочного
відображення числової інформації (за допомогою графіків, діаграм). Зазвичай,
в таблиці у кожному стовпці ми зберігаємо інформацію певного типу,
наприклад, в стовпці «прізвище» зберігатимуться різні прізвища у вигляді
тексту, в стовпці «вік» зберігатиметься число, відповідне віку даної людини. В
електронних таблицях кожен осередок може мати одне із 3-х глобальних типів
(текст, число і формула). Якщо в осередку зберігається формула, то електронні
таблиці автоматично здійснюють розрахунок і відображають під час перегляду
таблиці не формулу, а результат обчислень [2].
Бухгалтерський баланс і фінансова звітність не догма, а, передовсім,
покажчик напрямку, і кожний користувач використовує їх для своїх цілей. Це
означає, що інформацію можна доповнити відповідними показниками, які б
допомагали приймати рішення. Можна вибрати й рівень деталізації. Проста
зміна способу подання даних або додатковий рівень деталізації часто дуже
полегшують розуміння суті справи. Слід ураховувати те, що Excel
уможливлює перенесення даних у відповідні таблиці з бази даних [3,4].
Товарно-матеріальні запаси часто є основним поточним активом
підприємства і значною мірою впливають на розмір його власного капіталу й
показники рентабельності. Для визначення вартості товарно-матеріальних
запасів використовується один із трьох основних методів: точне визначення,
середня вартість; FIFО та LIFO. Усі ці методи детально вивчаються в курсі
бухгалтерського обліку, а для розрахунків в Excel передбачено відповідні
інструменти й функції. Заведено вважати, що з року в рік використовуються
ті самі методи оцінки й обліку товарно-матеріальних запасів [3,4].
Excel уможливлює встановлювання структурних взаємовідносин між
такими інструментами бухгалтерського обліку, як рахунки, Головний журнал
і Головна книга, тобто обробку потоку інформації про доходи, витрати й
прибутки за допомогою робочих книг і аркушів Excel та макросів Visual
Basic for Application (VBA) [3,4].
Грошові засоби — найбільш ліквідний із усіх активів, тому керівництво
повинне завжди мати відомості про те, скільки грошових засобів є в
наявності на підприємстві, та про їх рух. За допомогою електронних таблиць
Excel можна в касовій книзі відобразити інформацію, подану у фінансовому
й балансовому звітах [3,4].
Аналіз руху грошових засобів є складним завданням. Існує безліч
операцій, які треба включати в дослідження: суми податків, борги, що
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накопичуються, випуск цінних паперів, виплата дивідендів, погашення
довгострокових кредитів тощо.
Для проведення аналітичних розрахунків формують відповідні таблиці,
дані для яких можна імпортувати із бухгалтерської та фінансової звітності,
котрі вже підготовлені в одній із робочих книг, а також із сформованої бази
даних зовнішньої інформації.
Таким чином, використання сучасних технологій є можливим і
необхідним для підвищення продуктивності праці. Програма Excel нині невід`ємна частина будь-якого підприємства. Використання електронних
таблиць в економічних розрахунках дало змогу зосередитися на більш
важливих питаннях діяльності виробництва, тобто зробити крок вперед у
розвитку економіки країни.
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ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
У сучасному часі однією з найважливіших і життєво важливих для
керівників будь-якого рівня проблем є використання інформаційних
технологій.
В умовах глобалізації значно зростає роль інформаційних технологій як
важливого
інструменту
в
підвищені
ефективності
управління
підприємствами. Специфічні особливості створення та реалізації
туристичних послуг обумовлюють необхідність підвищення рівня
забезпечення системи управління сучасними інформаційними технологіями.
Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму величезний,
оскільки прямо пов‘язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного
туроператора окремо, так і усього туристичного бізнесу в цілому. Це прямо
впливає на конкурентноздатність фірми на сьогоднішньому ринку.
Використання сучасних інформаційних технологій для розвитку
туристичної галузі є запорукою виживання в жорсткій конкурентній боротьбі
і одночасно конкурентною превагою як окремого підприємства, так і
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туристично-рекреаційного комплексу області в цілому. Сучасні інформаційні
технології в туристичному бізнесі можуть використовуватися в таких сферах:
комунікації, реклама, автоматизація управління, автоматизація обліку,
міжнародні системи бронювання місць. [ 1, С.102]
Можна сказати, що впровадження інформаційних технологій у
туристичній індустрії включало декілька головних етапів:
Перший етап – «Створення даних». Метою цього етапу є підвищення
ефективності оперативної діяльності підприємств за допомогою
автоматизації процесів, заснованих на інформації.
Другий етап – «Інформаційні системи управління». Це розробка таких
інформаційних технологій, які б сприяли покращенню ефективності
управлінської через вдосконалення вимог саме до передачі інформації.
Третій етап – «Етап мереж». Саме на цьому етапі відбулося з’єднання
мереж усіх рівнів, а саме : підприємств, регіональних і глобальних.[4, С. 250]
Зростання обсягів туризму впливає також на транспортну і
комунікаційну сфери, які внаслідок зростаючого попиту на подорожування
стали одними з головних споживачів інновацій і продуктів інформаційних
технологій, а саме систем комп‘ютерного бронювання, електронних систем
інформації і комунікацій. Зі збільшенням кількості авіакомпаній,
транспортних засобів, а також зростання обсягів авіаперевезень постала
необхідність створення і впровадження комп‘ютерних систем бронювання,
останні ж стали основним інструментом для резервування авіаквитків. [2]
Для просування туристичного продукту найбільш доцільним є
використання сучасних інформаційних технологій для реклами (через
Інтернет, веб-сайти, портали); комунікацій (електронна пошта, Інтернеттелефонія) та частково через систему бронювання місць. Основними
варіантами використання інформаційних технологій для просування
туристичного продукту області є: Інтернет, мультимедійні диски, електронка.
Найперспективнішим напрямом у просуванні туристичного продукту є
Інтернет. Всесвітня комп‘ютерна мережа Internet розвивається так стрімко,
що щорічно число її передплатників і обсяг інформаційних ресурсів
практично подвоюються. Не залишається осторонь від цього буму і
туристичний бізнес. Турагентствам не варто ігнорувати Internet у своїй
роботі. Тим більше Internet не можна розглядати тільки як конкурента в
бізнесі, мережа може надати неоціненну інформаційну допомогу і додати до
традиційних новий канал реалізації туристичних послуг – електронний.
Щорічно кількість користувачів, а отже, і потенційна аудиторія,
збільшується, реклама в Інтернеті вимагає невеликих витрат, не зважаючи на
це є наймобільнішим і найоперативнішим оперативним способом передачі
інформації. Туристичні Інтернет-ресурси є своєрідною електронною
візитною карткою країни або її окремого регіону.[1, С.102]
Система інформаційних технологій, що використовуються в туризмі,
складається з комп‘ютерної системи резервування, системи проведення
телеконференцій, відеосистем, комп‘ютерів, інформаційних систем
управління, електронних інформаційних систем авіаліній, електронної
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пересилки грошей, телефонних мереж, рухливих засобів повідомлення і т.д.
При цьому необхідно зазначити, що ця система технологій розгортається не
тур агентами, готелями або авіакомпаніями кожним окремо, а усіма ними.
Більше того, використання кожним сегментом туризму системи
інформаційних технологій має значення для всіх інших частин. [3, С.345]
Системи внутрішнього управління готелем можуть бути пов‘язані з
комп‘ютерними глобальними мережами, які забезпечують, у свою чергу,
основу для зв‘язку з готельними системами резервування, які, вже у
зворотному напрямку, можуть бути доступні турагентам через їх
комп‘ютери. Отже, це інтегрована система інформаційних технологій, яка
поширюється та функціонує, як система взаємопов‘язаних комп‘ютерних та
комунікаційних технологій.
Крім того, окремі компоненти туристичної галузі тісно взаємопов‘язані
один з одним – адже багато турвиробників залучені в діяльність один одного.
Все це дозволяє розглядати туризм як високо інтегровану послугу, що робить
його ще більш доступним для застосування інформаційних технологій в
організації та управлінні.
Менеджмент, персонал та автоматизація – усе це надає можливість
обійти конкурента та забезпечити турфірмі успіх в умовах ринкових
відносин. Використовуючи можливості комп‘ютерних технологій, сучасна
туристична компанія упевнено та успішно працює сьогодні, закладаючи
фундамент завтрашнього успіху. Впровадження інформаційної системи
відкриває нові можливості для ефективного вирішення основних задач
туристичного бізнесу.
У сучасних умовах неможливо забезпечити якісне та успішне ведення
туристичного бізнесу без впровадження й застосування новітніх
інформаційних технологій. Саме їх використання на практиці забезпечує
дотримання суб‘єктами туристичної діяльності комплексу взаємодіючих і
взаємодоповнюючих вимог, що формують якість надання туристичних
послуг.
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ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА ДЛЯ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ
На сьогоднішній день в Україні на етапі ринкових перетворень і
демократизації суспільства економічна освіта набуває особливого значення.
Реалізація значних позитивних змін у економічному розвитку держави
можлива тільки за умови формування у майбутніх економістів глибоких
економічних знань, оволодіння ними складними механізмами ринкового
господарювання [1].
Тому стрімко зростає потреба у висококваліфікованих та ініціативних
працівниках і основною проблемою вищої школи України в теперішній час є
підготовка фахівців європейського рівня з вищою економічною освітою, які
були б здатні розв‘язувати складні соціально- економічні проблеми розвитку
держави [2].
Сучасний економіст, крім досконалих знань зі спеціальності, повинен
ще й вільно володіти математичним апаратом, який найбільш активно
застосовується для розв‘язання прикладних економічних і управлінських
задач. А для цього він має не тільки володіти знаннями з відповідних
математичних дисциплін, а й уміти правильно застосовувати їх на практиці.
Зокрема, інтегральне числення є одним із основних методів
математичного аналізу і широко використовується при дослідженні таких
економічних показників: коефіцієнта нерівномірного розподілу прибуткового
податку, максимізації прибутку за часом, загального доходу, витрат та
прибутку, стратегії розвитку, обсягу виробленої продукції, загальних та
середніх витрат за відомими маргінальними витратами, приросту капіталу
(основних фондів), надлишку (додаткового виграшу) споживача,
дисконтного прибутку, капіталу за відомими чистими інвестиціями,
додаткової вартості, доходу та прибутку при зростанні реалізації виробленої
продукції, коефіцієнту готовності виробу.
Розглянемо приклади застосування визначеного інтегралу для
розв‘язування економічних задач [3, 4].
1. Обчислення зміни витрат при зростанні виробництва продукції і зміни
доходу та прибутку при зростанні реалізації виробленої продукції.
Нехай V, D і Р - функції відповідно витрат, доходу та прибутку, які
залежать від кількості х виробленої продукції або від часу t її виробництва, а
V', D' і P' - функції маргінальних витрат, доходу та прибутку відповідно.
Тоді зміни вказаних величин при зростанні виробництва продукції від а
b

одиниць до b обчислюють за формулами:

V ( x)dx

V (b) V (a),

a
b

b

D ( x)dx

D(b)

P ( x)dx

D(a),
a

a
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P(b)

P(a).

2. Обчислення загального прибутку за час T.
Якщо V(t), D(t) і P(t) - вказані вище функції, які змінюються з часом t, то
P(t)=D(t)-V(t), і загальний прибуток за час T обчислюють за формулою:
T

P(T )

T

P (t )dt

( D (t ) V (t ))dt.

0

0

3. Обчислення коефіцієнту нерівномірності розподілу доходу.
Нехай функція y=f(x) описує залежність частки сукупного доходу у,
одержаної частиною х усього населення, її графік називають кривою Лоренца.
L називають коефіцієнтом нерівномірності розподілу доходів, коефіцієнтом
Лоренца, або коефіцієнтом Джині і обчислюють за формулою:
1

L

f ( х ))dx.

2 (x
0

4. Обчислення реального значення прибутку.
Якщо функція f(x) дорівнює прибутку за час t, а r % – номінальна
облікова щорічна ставка, то реальне значення загального прибутку Р за час
між t = 0 та t = T становить
T

P

f (t )e

rt / 100

dt.

0

5. Обчислення зміни капіталу.
Якщо I(t) - швидкість зміни інвестицій, A(t) - капітал підприємства, то
I t A t . Знаючи швидкість зміни інвестицій, можна знайти зміну капіталу
за проміжок часу від t=t1 до t=t2 за формулою:
t2

А

I (t )dt.
t1

Як бачимо, інтегральне числення має багатий математичний апарат для
моделювання й дослідження процесів, що відбуваються в економіці.
Застосування знань його в процесі розв‘язання економічних задач дозволяє
більш повно зрозуміти суть економічної динаміки, аналізувати та
прогнозувати її.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
На сьогоднішній день актуальною проблемою є дослідження сутності
системного аналізу та використання системного підходу безпосередньо на
підприємстві, оцінка та виявлення шляхів його удосконалення. Адже при
ґрунтовному системному аналізі окремої послуги чи підрозділу або ж і
всього підприємства вдасться побачити взаємозв‘язок окремих факторів, та
визначити їхній вплив на головну проблему, що в кінцевому результаті
дозволить підвищити ефективність роботи всього підприємства, а отже і
отримання відповідних доходів, положення на ринку, наявність
конкурентних переваг тощо.
Загалом системний аналіз є каркасом, що з'єднує усі необхідні наукові
знання, методи та дії для вирішення складних проблем. Методи мають далеко
не рівноцінне значення й використовуються на різних етапах аналізу.
Теорія систем, починаючи з другої половини двадцятого сторіччя, стала
привертати увагу вчених різних галузей знань: економістів, математиків,
філософів, соціологів, кібернетиків та ін. Значний внесок у розвиток
системних досліджень зробили представники кібернетичної науки У. Ешбі,
О. Ланге, М. Месарович, Р. Акоф і В . М. Глушков.
Система - це внутрішньо організована сукупність взаємопов'язаних та
взаємодіючих елементів, що утворюють єдине ціле і спільно діють для
досягнення поставленої мети [2].
Залежно від підходу та мети вивчення об'єкта, його (об'єкт) можна
розглядати і досліджувати як організацію, систему або як її елемент.
Графічний вигляд системи наведений на рис. 1.
Зовнішнє середовище
Входи

Виходи
система
підсистеми
елементи

Канал зворотного зв‘язку

Рис. 1. Графічне зображення системи
Для вивчення явищ і процесів у будь-яких системах широко
використовується системний підхід, який розглядає кожен об'єкт як систему
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і орієнтує дослідника на розкриття його цілісності, виявлення в ньому
різноманітних типів зв'язків.
Системний підхід полягає у вивченні найбільш загальних форм
організації, передбачає перш за все вивчення частин системи, взаємодію між
ними, дослідження процесів, що пов'язують частини системи з її цілями.
Системний аналіз - це складний, спеціально розроблений і досить
громіздкий науковий апарат, який мусить бути використаний тільки для
вирішення досить складних, великих проблем, пов'язаний з діяльністю
багатьох людей, з великими матеріальними та іншими витратами.
У загальному вигляді системне дослідження проблеми складається з
таких етапів [5]:
• формулювання проблеми;
• виявлення цілей;
• формулювання критеріїв;
• визначення наявних ресурсів для досягнення цілей;
• генерація альтернатив та сценаріїв.
При виконанні всіх етапів системного аналізу широко
використовується моделювання. Це дає можливість отримати інформацію
про різні боки функціонування системи в цілому та її окремих елементів,
дослідити тривалість поведінки системи під впливом зовнішніх та
внутрішніх зворушень, досліджувати залежність кінцевих результатів роботи
системи від її характеристик та віднайти оптимальний варіант.
На всіх етапах системного аналізу широко використовуються
різноманітні методи моделювання : метод сценаріїв; метод експертних оцінок
("дельфійський"); Діагностичні методи ;метод дерев цілей; матричні методи;
сітьові методи; методи економічного аналізу; морфологічні методи;
статистичні методи; кібернетичні моделі; описувальні моделі; нормативні
операційні моделі (оптимізаційні, імітаційні, ігрові).
Аналіз систем - це спосіб розгляду будь-якої складної проблеми. За
допомогою системного аналізу проблеми досліджуються шляхом створення
систем [3].
При вирішенні рутинних завдань системний аналіз на підприємстві не
застосовується. Потреба в СА виникає в тому випадку, коли виникають
наступні ситуації:
•розв‘язується нова проблема, і за допомогою СА вона формулюється,
визначається, що і про що потрібно дізнатися, і хто повинен знати;
•здійснюється вдосконалення, реконструювання виробництва, необхідна
реінженерія бізнес-процесів;
•коли важливі рішення повинні прийматися за наявності невизначеності
та ризику та (або) на достатньо віддалену перспективу.
Підприємство здатне досягти зростання ефективності діяльності
реалізуючи різні стратегічні підходи. Так, можна збільшити обсяг
виробництва без зростання кількості ресурсів. Іншим шляхом зростання
продуктивності є скорочення кількості ресурсів при стабільності обсягів
послуг. Крім того, продуктивність покращується за умови випереджальних
633

темпів зростання обсягів виробництва порівняно з темпами зростання
кількості використаних ресурсів, або навпаки, при скороченні обсягів
виробництва більш повільними темпами, ніж скорочення кількості ресурсів.
Кожний із шляхів зростання продуктивності діяльності залежить від
чинників зовнішнього середовища (клієнти, конкуренти, постачальники
тощо) та стану мікросередовища організації (мета,технологія, персонал
тощо). Потенційний клієнт, який має свободу вибору, віддасть перевагу,
безумовно, послугам більш продуктивної організації [4].
Таким чином на підставі викладеного вище можна зробити висновки, що
чітке планування, застосування різних методів моделювання, розрахунок
впливу різноманітних факторів на підприємство є важливим і вкрай
потрібним. Адже при виявленні щонайменших резервів та їх вмілому
використанні існує можливість підвищити дохідність підприємства, та
змінити відношення до нього громадськості.
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Створення нових інформаційних технологій має велике значення для
розвитку суспільства. Вони активно перетворюють інші технології
матеріального і нематеріального виробництва, в кінцевому підсумку
формуючи новий стиль роботи, спосіб життя в цілому. Суть інформаційних
технологій становлять методи і засоби формування та підтримки
інформаційних потоків у системах управління об'єктами, у тому числі,
підприємствами сфери туризму.
Функціонування сучасного туристичного ринку характеризується
багатьма позитивними тенденціями. Так, згідно офіційних даних Всесвітньої
туристичної організації міжнародний туризм в першому півріччі 2011 року
зріс майже на 5 відсотків та продовжує динамічно розвиватися [5].
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Однак розширення міжнародного співробітництва, особливо в галузі
туризму в сучасних умовах супроводжується виникненням ряду проблем,
вирішення яких лежить у площині формування ефективних комунікаційних
зв‘язків та інформаційних систем. Світовий досвід вказує на те, що
глобалізаційні процеси в багатьох країнах стали об‘єктивним чинником
прогресу в галузі інформаційних технологій, котрі використовуються
суб‘єктами туризму. В Україні, яка в останні роки йде шляхом активізації
туристичних потоків, також актуалізується проблематика належного
інформаційного забезпечення та розвитку автоматизованих систем і баз
даних.
Слід зазначити, що дослідження розвитку інформаційних технологій
здійснює широке коло науковців і практиків. Зокрема В.С. Готинян,
Г.П. Глузинський, В.А. Квартальнов, С.В. Мельниченко, Н.С. Орленко,
Г.А. Папирян, Н.С. Пінчук, А.В. Семененко, М.М. Скопень, Т.І. Ткаченко,
О.В. Томченко і ряд інших.
В.С. Готинян, А.В. Семененко, О.В. Томченко та інші, з практичної
точки
зору
характеризують
можливості
застосування
сучасних
інформаційних технологій в туристичній галузі, їх переваги та недоліки.
Г.П.
Глузинський,
В.А.
Квартальнов
акцентують
увагу
на
ролі інформаційних технологій в міжнародному менеджменті та
маркетингу [2].
С.В. Мельниченко розвиває теорію щодо оцінки ефективності
застосування інформаційних технологій у діяльності туристичних
підприємств, можливостей їх застосування у менеджменті й маркетингу, а
також дає рекомендації щодо модифікації організаційних структур
управління під впливом інформаційних технологій [3, с.129].
У дослідження інших науковців викладено теоретичні аспекти й
висвітлено шляхи практичного вирішення задач з побудови та використання
інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку, аналізу тощо.
Загалом науковий інтерес до теми інформаційних технологій в галузі
туризму пояснюється наявністю широких оптимізаційних можливостей та
високою оперативністю управління як туристичними потоками, так і
діяльністю суб‘єктів господарської діяльності в цілому [5].
Однак більш детального розгляду й оцінки потребують проблеми
забезпечення якості туристичних послуг, які можуть бути вирішені з
допомогою належно налагодженої інформаційної бази даних, а також
кількісна прогнозна оцінка впливу інформаційних технологій на
результативність показників діяльності суб‘єктів туристичної галузі.
Виходячи з цього, метою публікації є дослідження підходів до
визначення вимог до інформаційних технологій в туризмі та розробка
рекомендацій щодо формування ефективних моделей взаємодії користувачів
в єдиному інформаційному полі. Відповідно до поставленої мети в процесі
дослідження передбачається вирішити такі завдання: систематизувати
вимоги, що ставляться до інформаційних технологій з точки зору надавачів і
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споживачів туристичних послуг; обґрунтувати перспективні напрями
розвитку ІТ.
Характерними рисами сучасного туристичного ринку є висока
динамічність, значна кількість суб‘єктів та учасників, надзвичайно широка
географічна охоплюваність (в останні роки активізувався попит навіть на
космічні подорожі), а також необхідність відповідного оперативного
інформування. Позитивна динаміка розвитку туризму вказує на достатньо
високий рівень використання автоматизованих інформаційних систем,
особливо комп‘ютерного бронювання та електронних систем комунікації.
Досягнення таких показників вимагає високої оперативності та
мобільності
інформаційних
потоків
і
широкого
застосування
автоматизованих систем управління. У цьому контексті застосовувані
інформаційні технології повинні відповідати ряду вимог. Дослідження
літературних джерел свідчить, що переважна більшість авторів окремо не
акцентує уваги на цьому питанні, а розглядає його з точки зору вимог до
інформаційного забезпечення чи можливостей інформаційних технологій.
Так, С.В. Мельниченко зазначає, що інформаційні технології мають
забезпечувати: інтеграцію і зв‘язок; покращення якості послуг; передачу
великого обсягу інформації; збільшення швидкості обслуговування та
ефективність діяльності; можливість враховувати потреби кожного
індивідуального клієнта; ефективний зворотній зв‘язок [3, с.131].
Ряд авторів висвітлюють вимоги до інформаційного забезпечення,
оцінка яких дозволяє обґрунтувати характеристики, затребувані
користувачами інформаційних технологій. Серед них: достатність для
підтримки всіх автоматизованих функцій об‘єкта, прийнятність кодування,
сумісність з інформаційним забезпеченням систем, що взаємодіють з
системою, яка розробляється, можливість контролю вхідної і результатної
інформації, цілісність тощо. Однак для формування ефективної
інформаційної системи (кожна з яких є складовою інформаційних
технологій), необхідно чітко визначити вимоги до неї. Попри те, що
встановлення їх переліку є одним із етапів проектування автоматизованої
інформаційної системи, до сьогодні з цього приводу немає виробленого
єдиного підходу [4].
Аналіз потреб суб‘єктів туризму та користувачів його послуг дозволяє
стверджувати, що інформаційні технології повинні відповідати таким
основним вимогам: бути достатньо простими й доступними у користуванні,
що важливо для споживачів, котрі не відносяться до категорії професіоналів
в галузі автоматизації; відповідати критерію швидкої окупності і вимагати
мінімальних затрат праці та коштів на забезпечення функціонування;
характеризуватися широкими можливостями і гнучкістю до розвитку й
удосконалення (доповнення); бути здатними самостійно поширювати
відкриту інформацію з метою залучення нових клієнтів і споживачів; мати
максимальну інформаційність і здатність пропонувати альтернативні
варіанти пропонованих туристичних послуг тощо.
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Забезпечення виконання першої з перерахованих вимог можна досягти
шляхом:
усунення
дублювання
даних;
формуванням
основного
інформаційного вікна без зайвих посилань на інші (якщо без цього
неможливо обійтися то запрограмувати прямі переходи); передбачення
можливості пошуку інформації різними методами та ін. Вимога щодо
окупності і мінімальних витрат на забезпечення функціонування може бути
забезпечена шляхом залучення державних важелів. Зокрема це може бути
тимчасове зниження оподатковуваного прибутку на суму понесених витрат
на розвиток інформаційних технологій, а також ліквідацією надмірності
даних. Гнучкості можна досягти шляхом узгодження вибору єдиного підходу
до формування програмного забезпечення. Для цього слід провести аналіз
існуючих програм та на міжнародному рівні встановити спільний формат
представлення даних.
Самостійність поширення інформації варто розвивати у площині
співробітництва з соціальними мережами та електронними поштами. За
умови налагодження договірних відносин з національними електронними
поштовими службами, завдяки відповідним інформаційним технологіям
можна поширювати інформацію про туристичні продукти. Також слід
розвивати клієнтські зв‘язки, адже, як свідчить опитування, проведене
Проектом SWorld на власному сайті 55 відсотків респондентів скористалися
інформацією про нього за порадою колег. В галузі туризму це особливо
актуально, оскільки довіра до знайомих людей значно вища, аніж до
туроператорів і турагентів. Остання вимога, а саме здатність
видавати альтернативні варіанти, вирішується шляхом розвитку мережевої
структури.
Таким чином, запропоновані напрями удосконалення та розвитку
інформаційних технологій в галузі туризму дозволять досягти зростання
ефективності діяльності суб‘єктів і взаємодії користувачів в єдиному
інформаційному полі. Перспективність подальших досліджень полягає у
науковому обґрунтуванні шляхів поступового переходу до електронного
керування більшістю процесів, які існують в туристичному бізнесі.
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В умовах сучасного ринкового господарювання для вирішення багатьох
завдань в економічній сфері та сфері фінансів застосовують різноманітні
методи математики і статистики, які ґрунтуються на основних поняттях і
законах теорії ймовірностей.
Дослідженням основних аспектів застосування теорії ймовірностей до
розв‘язання проблем бізнесу займались такі вітчизняні вчені як:
В. Вітлінський, І. Пукальський, І. Лусте, С. Глеч С, О. Бобик, Г. Берегова,
Б. Копитко та інші.
Метою дослідження є визначення основних аспектів застосування теорії
ймовірностей до розв‘язання проблем бізнесу.
Теорія ймовірностей є головною серед математичних наук, яка вивчає
закони, що керують випадковими величинами. У сучасному бізнесі значно
складніше стало приймати рішення, що пов'язано з непередбачуваністю
навколишнього середовища, інноваційною активністю фірм-конкурентів,
обмеженістю ресурсів, різними стратегічними несподіванками і т. д. Такі
умови призводять до того, що методи та методологія традиційної теорії
прийняття управлінських рішень не в повній мірі відповідають запитам
підприємців.
Методи теорії ймовірностей допомагають приймати рішення, які
зводяться до визначення значення ймовірностей настання певних подій і
вибору з можливих дій найбільш пріоритетної, наприклад, виробляти або не
виробляти продукт А чи В, реорганізовувати або розширювати виробництво,
проникати або не проникати на ринок та ін [2, c. 42].
Історично першим способом обліку невизначеності було винайдення
ймовірностей. Особи, які спеціалізуються на азартних іграх, були зацікавлені
в оцінці частот тих чи інших результатів випадання гральних кісток або
комбінацій карт, щоб, реалізуючи серію з достатнього числа ігор,
дотримуватися певних фіксованих ігрових стратегій заради досягнення
деякого (нехай навіть невеликого) виграшу. При цьому з самого початку було
ясно, що досліджена частота тих чи інших випадків не є характеристика
одиничної події (однієї гри), а повної їх множини, пізніше названого
генеральною сукупністю подій.
На сьогодні теорія ймовірностей має більш трансформовані значення в
різних галузях діяльності суспільства, які не збігаються у математичному
сенсі. Так, наприклад, власники малого бізнесу часто можуть діяти на
здогадах, припущеннях і інстинктах, які в загальному дають ймовірний
результат. Однак математична теорія ймовірностей має чітко встановлені
правила, які необхідно виконувати більш дисципліновано для уникнення
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багатьох помилок та отримання вищого відсотку ймовірних результатів
бізнес-плану.
Управління фінансовими активами переслідує мету досягнення певного
економічного ефекту в майбутньому. Майбутнє характеризується
невідомістю, і управління протікає в умовах невизначеності щодо
майбутнього стану як самих фінансових активів, так і їх економічного
оточення. Невизначеність породжує ризик неефективного управління –
такого, що намічені цілі управління не досягаються. Наприклад, рішення про
інвестиції, спочатку визнане економічно обґрунтованим, може перестати
бути таким внаслідок погіршення ринкової кон'юнктури (зниження
фактичної виручки в порівнянні з плановою, або зростання витрат в
порівнянні з планом, або те й інше).
Виходячи з того, що економічний ризик – це ймовірність невдачі,
критерієм його оцінки є ймовірність того, що отриманий результат виявиться
меншого значення ніж прогнозується:
R = Р (Пп – Пф),
де R – критерій оцінки ризику;
Р – ймовірність;
Пп – заплановане зниження результату;
Пф – отриманий результат.
Таким чином, при кількісному аналізі завжди присутня ймовірність як
кількісна характеристика випадкових подій. Приймати ризик на себе
підприємця примушує перш за все невизначеність економічної ситуації,
тобто невідомість умов політичних і економічних обставин, що оточують ту
чи іншу діяльність, та перспектив змін цих обставин. Чим більше
невизначеність господарської ситуації при прийнятті рішень, тим більше
ступінь ризику. Однак, при більшій кількості спостережень за випадковими
подіями можна виявити, що у світі випадковостей діють певні
закономірності. Математичний апарат для вивчення цих закономірностей дає
теорія ймовірності. Випадкові події стають предметом теорії ймовірності
тоді, коли з ними пов'язують певні чисельні характеристики – їх
ймовірності.
Ймовірність означає можливість отримання певного результату.
Стосовно економічних задач методи теорії ймовірностей зводяться до
визначення значень ймовірності настання подій та до вибору із ряду
можливих тієї події, якій віддається перевага, виходячи з найбільшого
значення математичного сподівання [1, с. 36].
Існують два методи визначення ймовірності настання певної події:
об'єктивний і суб'єктивний. Об'єктивний метод визначення ймовірності
ґрунтується на обчисленні частоти, з якою в минулому відбулася подія
(статистична ймовірність). Сума ймовірностей усіх можливих результатів
завжди дорівнює одиниці. Розрахунок виконується на базі фактичних даних
за формулою:
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Р = n / N,
де Р – ймовірність небажаного результату;
n – кількість подій з результатом, що не задовольняє підприємця;
N – загальна кількість аналогічних подій як з бажаними, так і небажаними
результатами.
Наприклад, при вкладенні капіталу в проект А з 120 випадків прибуток
25 тис. грн. був отриманий у 48 випадках, 20тис. грн. – у 3 випадках і 30 тис.
грн. – у 36 випадках. Тоді ймовірність отримання в майбутньому прибутку 25
тис. грн. дорівнюватиме 48:120=0,4, прибутку 20 тис. грн. – 36:120=0,3 і
прибутку 30 тис. грн. – 36:120=0,3. Сума ймовірностей трьох можливих
варіантів дорівнює одиниці: 0,4+0,3+0,3=1. Таким чином, ймовірність
вважається об'єктивною, тому що вона безпосередньо базується на частоті
відповідних подій, яка засновується на фактичних даних.
Якщо немає статистичної інформації, то неможливо розрахувати
об'єктивну ймовірність. У таких випадках потрібні суб'єктивні критерії.
Суб'єктивна ймовірність є припущення відносно певного результату. Це
припущення ґрунтується на особистому досвіді того, хто оцінює ймовірність.
Якщо ймовірність визначається суб'єктивно, різні люди можуть називати
різні її значення для однієї й тієї ж події, а тому, робити різний вибір,
приймаючи ризикові рішення. Тому суб'єктивні ймовірності завжди
варіюють.
При вирішенні практичних завдань, коли ми маємо справу з
випадковими величинами, треба знати деяке середнє значення випадкової
величини. При кількісній оцінці економічних ризиків тому, хто приймає
рішення, необхідно знати всі можливі наслідки окремої події та ймовірності
цієї події.
Ступінь об'єктивної можливості випадкової події і називається
ймовірністю події. Саме біля значення цієї ймовірності ґрунтуються частоти
події. Ймовірність будь-якої події коливається від 0 до 1,0. Якщо ймовірність
дорівнює нулю, то подію вважають неможливою. Якщо ймовірність
дорівнює одиниці, то подію вважають достовірною. Ймовірність дозволяє
прогнозувати випадкові події. Вона дає їм кількісну і якісну характеристики.
При цьому невизначеність і ступінь ризику зменшуються.
Таким чином, економічний ризик має математично виражену
ймовірність настання втрат, яка може бути розрахована з достатнім ступенем
точності на базі статистичних даних.
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Економіко-математичні методи зараз – це не тільки потужний
інструментарій для отримання нових знань в економіці, але і апарат, який
широко використовується для прийняття практичних рішень в економічних
дослідженнях. Однією з областей застосування цих методів є маркетингова
діяльність.
Для вирішення завдань маркетингу використовується широкий спектр
економіко-математичних методів, що включає поряд зі строго
формалізованими також і евристичні методи. Найбільше застосування в
задачах дослідження ринку мають методи математичної статистики, крім
цього використовуються методи елементарної математики, диференціальне
та інтегральне числення, варіаційне числення, кореляційно-регресійний
аналіз, однофакторний і багатофакторний аналіз, дисперсійний аналіз,
виробничі функції, балансовий метод («витрати - випуск» ), національне
рахівництво, лінійне програмування, нелінійне програмування, динамічне,
стохастичне та інші види програмування, а також багато інших [1].
Економіко-математичні методи, які використовуються в процесі
маркетингових досліджень, поділяють на такі групи:
- статистичні методи обробки інформації, які використовують для оцінки
обсягу і рівня ринкових явищ, їх динаміки і структури, варіації, виявлення
тенденцій і закономірностей. В цих методах застосовуються абсолютні,
середні і відносні величини, групування, індексні, трендові та регресійні
факторні моделі, методи варіаційного, дисперсійного, кореляційного і
циклічного аналізу і т.д.;
- багатовимірні методи (в першу чергу, факторний і кластерний аналізи),
які використовуються для обґрунтування маркетингових рішень, в основі
яких лежать численні взаємопов‘язані змінні. Наприклад, визначення обсягу
продажів нового продукту в залежності від його технічного рівня, ціни,
конкурентоспроможності, витрат на рекламу та ін.;
- регресійні і кореляційні методи, які використовуються для
встановлення виду залежності між групами змінних, що описують
маркетингову діяльність, вивчення залежності між ними, виявлення зв‘язку
між змінними та визначення оцінки ступеня його тісноти і значимості;
- імітаційні методи, які застосовуються тоді, коли змінні, що впливають
на маркетингову ситуацію, не піддаються визначенню за допомогою
аналітичних методів. В аналізі маркетингових ситуацій, формуванні моделей
конкурентної поведінки, розробці стратегій виходу на нові ринки велику
користь може принести метод ділових ігор;
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- методи статистичної теорії прийняття рішень (теорія ігор, теорія
масового обслуговування, стохастичне програмування) використовуються
для стохастичного опису реакції споживачів на зміну ринкової ситуації.
Можна виділити два головних напрямки застосування цих методів: для
статистичних випробувань гіпотез про структуру ринку і припущень про стан
ринку, наприклад дослідження ступеня лояльності до торгової марки,
прогнозування ринкової частки;
- детерміновані методи дослідження операцій (в першу чергу, лінійне і
нелінійне програмування, що представляє собою математичний спосіб
вибору з ряду альтернативних рішень найбільш сприятливого для ринкової
ситуації.), які застосовують тоді, коли є багато взаємопов‘язаних змінних і
треба знайти оптимальне рішення. Наприклад, варіант доставки продукту
споживачеві, що забезпечує максимальний прибуток, по одному з можливих
каналів товароруху;
- гібридні методи, об‘єднуючі детерміновані і ймовірнісні (стохастичні)
характеристики (наприклад, динамічне і евристичне програмування),
застосовуються, перш за все, для дослідження проблем руху товару.[2]
Безумовно, використання таких методів при економіко-математичному
моделюванні в маркетингових дослідженнях обумовлються:
- складністю об‘єкта вивчення, нелінійністю маркетингових процесів,
наявністю порогових ефектів, наприклад мінімального рівня стимулювання
продажів, тимчасовими лагами (зокрема, реакція споживачів на рекламу
часто не спостерігається негайно);
- ефектом взаємодії маркетингових змінних, які в більшій своїй частині
взаємозалежні і взаємопов‘язані, наприклад ціна, асортимент, якість, обсяг
випуску;
- складністю вимірювання маркетингових змінних. Важко виміряти
реакцію споживачів на певні стимули, наприклад рекламу. Тому часто
застосовуються непрямі методи, наприклад реєстрація випадків повернення
товару для визначення ефективності реклами;
- нестійкістю маркетингових взаємозв‘язків, зумовленої змінами смаків,
звичок, оцінок та ін.;
- відносною несумісністю персоналу, який займається маркетингом і
застосуванням кількісних методів у його дослідженнях. Перші пріоритет
віддають неформальним методам, другі – математичному моделюванню.
Труднощі застосування економіко-математичних методів маркетингових
досліджень полягає в тому, що вони вимагають у персоналу високої
кваліфікації і величезний блок відповідних знань.
Таким чином, практика свідчить, що використання економікоматематичних методів у сфері маркетингової діяльності підприємств дає
змогу більш ефективно опрацьовувати та аналізувати великі за обсягом і
різноманітні за змістом потоки економічної інформації в сучасних ринкових
умовах [3].
Список використаних джерел:
1. Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга: Пер. с англ. –К.;
М.; СПб: Издат. дом «Вильямс»,1998. –1056с.
642

2. Владимиров О.Ю. Теоретичні засади аналізу товарних пропозицій
виробників побутової техніки. – Вісник Донецького університету. Серія В.
Економіка і право 2-1/2002 – Донецьк. Видавництво Донецького
національного університету, 2002. – С. 76-81.
3. [Електронний ресурс] - режим доступу http://ua-referat.com.
Ганна Мошковська
Науковий керівник: Половенко Л.П., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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Маркетинг – один із секторів використання інформаційних технологій,
що найбільш інтенсивно розвиваються. Оскільки автоматизація
інформаційних процесів у цій сфері в умовах інтенсивного розвитку
ринкових відносин є стратегічним чинником конкуренції. Сучасні
інформаційні технології дозволяють практично миттєво підключатися до
будь-яких електронних масивів, одержувати всю необхідну інформацію і
використовувати її для аналізу, прогнозування, прийняття управлінських
рішень у сфері бізнесу, комерції, маркетингу.
Значення інформаційних систем і технологій у маркетинговій
діяльності досліджували Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко,
А.П. Оксанич, В.Р. Петренко, О.П. Костенко. Проте, на сьогодні недостатньо
розкрито різноманітність можливостей та комплексне значення
комп‘ютерних технологій у процесі прийняття обгрунтованих маркетингових
рішень.
Розглянемо основні сфери застосування комп‘ютерних технологій у
маркетингу. В процесі розробки, реалізації та коригування маркетингової
стратегії підприємства використовують значні обсяги інформації, ефективне
використання якої можливе тільки в умовах створення системи
маркетингової інформації. Крім того, інноваційна діяльність безпосередньо
пов‘язана зі значними обсягами науково-технічної, економічної та
маркетингової інформації.
Розробка та впровадження маркетингових інновацій в ринкових умовах
– це єдиний спосіб підвищення конкурентоспроможності та підтримки
високих темпів розвитку організацій та її торгових марок. Маркетингові
інновації спрямовані на більш повне задоволення потреб споживачів,
відкриття нових ринків збуту з метою підвищення обсягів продажів, що є
запорукою успішного розвитку організації.
В таких умовах особливого значення набувають проблеми дослідження
умов розвитку комп‘ютерних технологій – насичення виробництва і
невиробничої сфери всезростаючими потоками інформації та керування
ними. У бізнесі та маркетингу, як ні в якій іншій сфері, визначальними є
проблеми, пов'язані зі збором, збереженням, пошуком, переробкою,
перетворенням, поширенням і використанням інформації [3].
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У реаліях стрімкого розвитку ринку стає дедалі важче дослідити попит,
сформувати чітке уявлення про уподобання споживачів та здійснити
ефективний маркетинговий вплив на них. Недостатньо лише розробити
новий товар, потрібно створити нову цінність для споживача та переконати
його в якості даного продукту і здатності задовольняти існуючу потребу.
Однією із складових процесу завоювання ринку є маркетингові
комунікації. Нині велика частина різновидів реклами стає все менш
ефективною. Стандартна реклама не викликає усвідомленої реакції покупців,
тому все частіше застосовують інтернет-рекламу та інші більш ефективні
методи привертання уваги клієнтів. Крім традиційних рекламних методів
впливу на кінцевого споживача існують також методи з використанням
інноваційних технологій. З'явилися вони порівняно нещодавно, проте вже
набули широкого поширення серед виробників і гаряче схвалення цільової
аудиторії. Інноваційна реклама будується на використанні в промо-акціях
серйозного технічного забезпечення, новітніх комп'ютерних технологій і
нестандартних способів подачі інформації [2].
Широкі перспективи для розвитку свого бізнесу сьогодні за рекламою
нового покоління. Однією з найбільш перспективних видів подібної реклами
є відеореклама в місцях масового скупчення людей. Це, так звана, технологія
InDoor TV. Фахівці стверджують, що на неї звертають увагу більше 90%
потенційних покупців. В останні роки ця рекламна технологія серйозно
вдосконалилася, з'явилася нова технологія X3D video. Відтепер увагу
споживача приваблює не плоске, а тривимірне зображення, що містить
рекламну інформацію. Тепер картинка здатна легко вийти за межі екрану,
потім також легко повернутися назад, залишивши незабутнє враження в
головах людей, що проходять. А її головним козирем, на відміну від простих
3D технологій, є сприйняття тривимірних зображень без використання
додаткових засобів, таких, як спеціальні шоломи або стерео-окуляри.
Використання даної технології для демонстрації відеороликів – це прекрасна
можливість ефектного і незабутнього впливу на споживача, адже креатив
важливий на кожному етапі рекламної комунікації – від ідеї до її візуального
втілення.
Не зупиняючись на досягнутому, фахівці в сфері рекламних технологій
пішли далі, вразивши рекламодавців технологією Ground FX. Це надсучасна
інтерактивна проекція, розроблена компанією GestureTek, яка дозволяє
споживачеві не просто спостерігати за рекламним сюжетом, а й брати в
ньому участь. За допомогою спеціальних технічних установок об'ємне
зображення проектується на плоску поверхню. Пройти повз непоміченим
неможливо: система миттєво зреагує на найменший рух. Нині даний вид
реклами у зв'язку з його високою ефективністю все частіше використовується
виробниками і великими торговими комплексами в Європі, Америці, Росії і
деяких країнах СНД для BTL-акцій, а також для збільшення потоку
споживачів і забезпечення більш частих відвідувань заходів. Різні eventзаходи, виставки, ярмарки, презентації продукції – все це ті сфери, в яких
активно використовується рекламна технологія Ground FX [5].
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Підсумовуючи вище сказане можемо зробити висновок про те, що
комп‘ютерні технології, зокрема маркетингові інновації, маркетингові
комунікації, сучасні рекламні технології, мають великий вплив на розвиток
маркетингової діяльності та розвиток бізнесу загалом.
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ВИКОРИСТАННЯ МОВИ PHP ДЛЯ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ
ВЕБ-САЙТІВ
PHP – це мова розробки програмного забезпечення для Web, написана
розробниками Web і для розробників Web. Сама назва PHP є рекурсивним
скороченням від PHP: Hypertext Preprocessor (препроцесор гіпертексту PHP).
Спочатку вона мала назву Personal Home Page Tools, і багато хто до цих пір
вважає, що абревіатура PHP розшифровується саме так. Але з часом появи
першої версії PHP область застосування цієї мови значно розширилася, тому
з загальної згоди спільноти користувачів PHP було прийнято нове і більш
прийнятне визначення яке стало рекурсивним (в стилі GNU - GNU's Noy
Unix, або GNU - не Unix)[5, c. 88].
Робота над РНР розпочалась у 1995 році, а в 2004 виходить розробка
РНР 5, яка постійно удосконалюється і виходить у нових версіях.
РНР - це серверна мова сценаріїв, яка може бути впроваджена в код
HTML для розгортання в браузері. Ще один варіант використання сценаріїв
на цій мові може передбачати їх автономне виконання (але набагато ширше
застосовується перший варіант). До цієї категорії належать також такі
програмні продукти, що знаходяться у власності окремих компаній, як Active
Server Pages (ASP) компанії Microsoft, ColdFusion компанії Macromedia і Java
Server Pages (JSP) компанії Sun [2, c. 25].
Основними перевагами PHP є:
традиційність;
простота;
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ефективність;
безпека;
гнучкість.
Перевагою PHP перед такою мовою як Perl є те, що за допомогою PHP
можуть створюватися HTML-сторінки з командами PHP, впровадженими в
HTML-документ.
Скрипти PHP виконуються на стороні сервера на відміну від скриптів,
що виконуються на стороні клієнта, зокрема, скриптів на JavaScript. WEBсервер може бути налаштований таким чином, щоб процесор PHP обробляв
HTML-сторінки: при цьому користувачі не можуть знати, статичні або
динамічні HTML-сторінки, які вони отримують.
Мова сценаріїв PHP володіє надзвичайно великими можливостями.
Основна область застосування PHP - створення скриптів, що виконуються
сервером. Завдяки цьому скрипт на PHP може виконувати те, що виконують
програми CGI. Зокрема, PHP дозволяє обробляти дані форм, приймати і
посилати файли cookies, а також генерувати динамічні HTML-сторінки. Крім
цього, мова сценаріїв PHP забезпечує виконання безлічі інших завдань WEBпрограмування.
Існують три основні області застосування PHP:
1. Створення скриптів для виконання на стороні сервера. PHP найбільш
широко використовується саме таким чином. Все, що є потрібним, це
інтерпретатор PHP (у вигляді програми CGI або серверного модуля), вебсервер і браузер. Для перегляду результатів виконання PHP-скриптів в
браузері потрібен працюючий веб-сервер і встановлений PHP.
2. Створення скриптів для виконання в командному рядку. Можливим є
створення PHP-скрипта, здатного запускатися незалежно від веб-сервера та
браузера. Все, що потрібно - парсер PHP. Такий спосіб використання PHP
ідеально підходить для скриптів, які повинні виконуватися регулярно.
3. Створення віконних додатків, що виконуються на стороні клієнта.
PHP є не найкращою мовою для створення подібних додатків, але є
можливим використання PHP-GTK для їх створення. Подібним чином
можливо створювати і крос-платформні додатки. PHP-GTK є розширенням
PHP і не поставляється разом з дистрибутивом PHP [1, c. 35].
Мова сценаріїв PHP дозволяє не тільки створювати HTML-код. PHP
також дозволяє формувати файли PDF, зображення і навіть створювати Flashролики, для чого можуть використовуватися Ming і libswf. Крім того, PHP
дозволяє видавати XML, XHTML-файли і будь-які інші текстові дані. Мова
PHP дозволяє виконувати автоматичну генерацію зазначених файлів. Замість
того, щоб віддавати згенеровані файли клієнту, PHP дозволяє зберігати їх на
сервері в його файловій системі, формуючи при цьому на стороні сервера
кеш з динамічним вмістом [4. c. 251].
Одна з головних переваг PHP - це підтримка баз даних в широкому
діапазоні їх різноманітності. PHP дозволяє без лишніх зусиль написати
скрипт, який використовував би бази даних. Бази даних, які підтримуються
PHP в даний час: Adabas D, dBase, Direct MS-SQL, Empress, FilePro (тільки
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читання), FrontBase, Hyperwave, IBM DB2, Informix, Ingres, InterBase, mSQL,
MySQL, ODBC, Oracle (OCI7 і OCI8), Ovrimos, PostgreSQL, Solid, Sybase,
Unix dbm, Velocis.
PHP доступний для більшості операційних систем, включаючи Linux,
багато модифікації Unix (такі, як HP-UX, Solaris і OpenBSD), Microsoft
Windows, Mac OS X, RISC OS, та багатьох інших. Також в PHP включена
підтримка більшості сучасних веб-серверів, таких, як Apache, Microsoft
Internet Information Server, Personal Web Server, серверів Netscape і iPlanet,
сервера Oreilly Website Pro, Caudium, Xitami, OmniHTTPd та багатьох інших.
Для більшості серверів PHP поставляється в якості модуля, для інших, що
підтримують стандарт CGI, PHP може функціонувати як процесор CGI.
Таким чином, вибираючи PHP, ми отримуєм свободу вибору
операційної системи і веб-сервера. Крім того, у нас з'являється вибір між
використанням процедурного або об'єктно-орієнтованого програмування або
ж їх поєднання.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДМІННОСТЕЙ
”1С: ПІДПРИЄМСТВО” І ”ПАРУС – ПІДПРИЄМСТВО”
В ринкових умовах господарювання автоматизація процесу обліку дає
можливість економити підприємству свій час та кошти, а головне своєчасно
приймати ефективні управлінські рішення. Як показує практика ефективність
обліку значно підвищується, якщо його інформація являється повною,
своєчасною і динамічною, що обумовлює необхідність автоматизації
облікової інформації. Саме тому, на сучасному етапі розвитку продуктивних
сил перед підприємствами, які прагнуть ефективно організувати
свою діяльність, постає завдання вибрати програмний продукт для
автоматизації обліку та управління, який якомога більше задовольнятиме їх
вимоги [1. С.88].
647

На ринку програмних продуктів представлено широкий спектр
програм,
які
забезпечують
ведення
бухгалтерського
обліку,
найпоширенішими з яких і чи не найбільш адаптованими до української
системи ведення обліку є пакети "1С: Підприємство" та "Парус Підприємство".
Вагомий внесок у дослідження питань сучасних інформаційних систем,
які використовуються на підприємствах зробили такі вітчизняні вчені як:
Ф. Бутинець, Е. Гільде, А. Загородній, В. Ісаков, С. Івахненко, В. Шквира,
А. Загородній, О. Височана, В. Муравський, А. Олійник та ін. Проте дане
питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує
подальшого розгляду. Метою цього дослідження є визначення основних
відмінностей "1С: Підприємство" та "Парус - Підприємство" інформаційних
систем.
В Україні більш широкого розповсюдження набула програма
"1С:Підприємство", але "Парус - Підприємство" також є досить популярною.
Сьогодні дедалі більшої популярності набуває нова версія цієї програми "1С:
Підприємство 8.2" завдяки своїм новим додатковим можливостям.
Система програм "1С: Підприємство" призначена для вирішення
широкого спектру задач автоматизації обліку стоять перед сучасними
підприємствами, що динамічно розвиваються. Вона є системою прикладних
рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній технологічній
платформі: "1С: Підприємство". Керівник може вибрати рішення, яке
відповідає актуальним потребам підприємства і надалі розвиватиметься у
міру зростання підприємства або розширення задач автоматизації.
Поєднання цих потреб і забезпечує "1С: Підприємство" як система
програм. Програмні продукти системи "1С: Підприємство" можуть
бути адаптовані до будь-яких особливостей обліку на конкретному
підприємстві [4].
Що стосується пакету "Парус-Підприємство", то відома в Україні
компанія "Парус" ще у 1991 р. запропонувала користувачам автоматизоване
робоче місце "Парус-Заробітна плата", що розв'язує чимало бухгалтерських
проблем у цьому напрямі обліку. Відтоді цей програмний продукт доведено
практично до досконалості. У програмі реалізовано багато нюансів
розрахунків зарплати, що дозволяє використовувати її майже на будь-якому
підприємстві з індивідуальною зарплатною специфікою. Звичайно, на ринку
програмного забезпечення є достатня кількість систем, що автоматизують
облік зарплати, а тому"Парус-Заробітна плата" в цьому плані значно
поступається модулю "1С:Зарплата і кадри" і не знайшов широкого
розповсюдження на території України [2].
Вартість поставки пакету програм "1С: Підприємство" залежить від
комплектації та приналежності до конкретної операційної системи. Якщо
порівнювати з пакетом ―Парус - Підприємство‖, то відмінностей у роботі
практично немає. Комплектація модулів практично нічим не відрізняється,
але "Парус-Підприємство" включає в себе дещо більшу і детальнішу
кількість модулів. Якщо порівняти вартість пакетів, то витрати на
встановлення пакету "Парус-Підприємство" становитимуть в середньому 250
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у.о. залежно від фірми-постачальника і комплектації. Пакет ―1С:
Підприємство‖ є дещо дорожчим і становить в середньому 300 у.о. залежно
від комплектації та версії програми, а також кількості користувачів, на яких
розрахована система. Незважаючи на це, використання пакету ―1С:
Підприємство‖ набуло більшого поширення в Україні порівняно з пакетом
―Парус-Підприємство‖.
Програми "1С: Підприємство"
та "Парус-Підприємство" можна
охарактеризувати використовуючи певні класифiкацiйнi ознаки (табл. 1) [2].
Таблиця 1
Порівняльна характеристика "1С: Підприємство" та "ПарусПідприємство"
ғ
п/п
1

Класифікаційна
ознака
Клас програми

2

Призначення

3

Група
споживачів

4

Об'єкт обліку

5

Спосіб
реалізації
облікових
функцій
Комплексність
виконання
функцій

6

Характеристика ознак

"1С: Підприємство"

"Парус-Підприємство"

Універсальна бухгалтерська
програма
Для ведення
бухгалтерського обліку
Невелика чисельність
персоналу бухгалтерії

Комплекс пов'язаних АРМ

Малі та середні за розміром
підприємства різних галузей
діяльності
Перевага надається
введенню операцій за
шаблонами та за допомогою
документів
Інтегрована програма
зведеного обліку

Для ведення
бухгалтерського облiку
Бухгалтерiя, в якiй здійснено
чiткий розподiл функцій мiж
працiвниками
Малі та середні за розміром
підприємства різних галузей
діяльності
Перевага надається
введенню операцiй за
шаблонами
Комплекс пов'язаних АРМ

Отже, кожне підприємство може вибрати програмний продукт для
автоматизації обліку відповідно до своїх особливостей ведення діяльності та
особливостей ведення бухгалтерського обліку.
Вартість поставки пакету програм "1С: Підприємство" залежить від
комплектації та приналежності до конкретної операційної системи. Якщо
порівнювати з пакетом "Парус - Підприємство", то відмінностей у роботі
практично немає. Комплектація
модулів практично нічим не
відрізняється,але "Парус - Підприємство" включає в себе дещо більшу і
детальнішу кількість модулів.
Список використаних джерел:
1. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського
обліку та аудиту: Навч. посіб. / С.В. Івахненков. - К. : Знання, 2008. - 343 с.
2. Корпорація ПАРУС. Офіційний сайт. – Режим доступу: parus.ua
3. Пилипчук
А.
М.
Порівняльна
характеристика
сучасних
бухгалтерських програм 1:С "Підприємство" та ПАРУС-підприємство. –
Режим доступу: http://www.rusnauka.com
4. Фірма «1С». – Режим доступу: http://www.1c.ua
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Віта Павленко, Ольга Хомко
Науковий керівник: Радзіховська Л. М., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНТЕГРОВАНИЙ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ
МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
На сьогоднішній день накопичено достатньо великий досвід
практичного застосування методології системного аналізу для вирішення
завдань різного рівня складності в різних галузях людської діяльності.
Існують важливі теоретичні і практичні результати, які досягнуті завдяки
його використанню, однак незважаючи на тривалість часу, протягом якого
здійснюється розвиток даної методології, все ж залишаються бар'єри, які не
дозволяють ефективно перевести теоретичну спадщину, яка існує в даному
напрямку науки, у практичну площину, зокрема при дослідженні соціальноекономічних систем.
Серед причин виникнення цієї проблеми можна виділити складність
використання математичних методів моделювання соціально-економічних
систем, оскільки присутність людського фактора суттєво обмежує
застосування математичних методів для побудови моделей соціальних
систем. Звичайні кількісні методи аналізу систем не придатні для соціальних
і взагалі для будь-яких систем, які рівні за складністю з соціальними
системами.
Тому досі актуальним залишається питання розробки альтернативних
методик, які можна було б результативно використовувати для аналізу
соціально-економічних систем та використання їх у практичній діяльності.
Системний підхід, як спосіб комплексного аналізу різноманітних систем
активно використовується вченими різних країн. Дослідженням методики
системного аналізу займались такі вчені, як Бідюк П., Дербенцев В., Гожий
О., Коваленко І., Ладанюк А., Семьонов Д., Шарапов О. та інші.
Незважаючи на значні теоретико-методологічні можливості системного
аналізу у вирішенні теоретичних і практичних завдань, використання його
при дослідженні соціально-економічних систем є непридатним, тому
потрібно розробити методику системного аналізу для дослідження і розвитку
цих систем, яка б враховувала притаманні їм властивості і дозволяла
використовувати досвід подібних систем для поліпшення свого
функціонування.
Основним завданням системного аналізу є побудова цілісної об'єктивної
картини системи, яка забезпечить розуміння її структури, функцій та
факторів, які здійснюють вплив на процеси, що в ній відбуваються.
В різні періоди часу вчені мали різні погляди щодо форм, методів та
етапів проведення системного аналізу. Сьогодні в алгоритмі проведення
системного аналізу включено багато факторів, що дозволяють на найвищому
рівні дослідити систему, проте має місце часткову недосконалість
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методології постановки цілей аналізу, а також відсутність акценту на
дослідження властивостей, закономірностей і законів систем, які їм властиві,
і які потребують глибшого вивчення, адже вони відіграють надзвичайно
важливу роль у становленні, функціонуванні та розвитку системи.
В сучасних підходах до проведення системного аналізу не
використовується така властивість соціальних систем, як успадкування та
імплементація досвіду інших, аналогічних систем [2]. Так, завдяки
успадкуванню можливе використання досвіду інших систем, які вижили в
несприятливих умовах і накопичили певний комплекс заходів адаптації та
структурних змін у відповідь на зміни внутрішніх і зовнішніх факторів.
Отже, при проведенні системного аналізу, насамперед слід створити на
основі досвіду функціонування аналогічних систем «еталон» цієї системи і
стратифікувати всі характеристики і особливості функціонування даної
ідеальної системи на чотири групи: 1) характеристики системи, які
відображають стратегію її розвитку; 2) характеристики, які визначають
морфологічний стан системи; 3) характеристики, що визначають
функціональний стан системи; 4) Характеристики, які визначають генезиснопрогностичний стан системи [1].
Після цього слід зіставити дані «еталона» з фактичними
характеристиками системи і виявити відхилення у досліджуваній системі.
Відхилення параметрів досліджуваної системи від «еталона» повинні бути
покладені в основу формування цілей її розвитку, на основі яких необхідно
розробити проекти і програми, які усунули б наявні відхилення і
максимально наблизили систему до ідеалу («еталону»).
При створенні стратегічної групи «еталону» потрібно розробити: місію
системи, її стратегічні цілі та перевірити їх на предмет відповідності
принципам сталого розвитку, після чого зіставити з фактичною місією і
цілями досліджуваної системи. Традиційно під метою (місією) розуміється
бажаний стан, до якого прагне система у своєму розвитку.
Щоб зрозуміти доцільність порівняння морфологічної групи «еталону» з
аналогічною досліджуваною системою, спочатку слід встановити сутність
поняття «морфологія системи». Так, відомо, що морфологія системи – це
сукупність її компонентів з описанням відносин і зв'язків між ними, тобто, це
характеристика системи, яка відображає її склад, ієрархію і зв'язки, які
реалізуються між різними рівнями і компонентами. Це означає, що при
вивченні морфологічної групи «еталону», можна отримати відповідь на
питання про те, з яких елементів вона складається і які зв'язки в ній існують,
що також дозволяє зрозуміти її ієрархічну структуру і звірити зі структурою
досліджуваної системи, і при наявності відхилень при потребі внести
відповідні корективи.
При вивченні функціональної групи і порівнянні «еталону» з
досліджуваною системою, в останній можна виявити відхилення
функціональних параметрів і перебігу процесів, які відбуваються в ній,
корекція яких може суттєво поліпшити функціонування досліджуваної
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системи і буде сприяти більш результативному досягнення нею стратегічних
і тактичних цілей.
При дослідженні генезисно-прогностичної групи слід вивчити періоди її
становлення, встановити фазу циклу її розвитку, дослідити фази циклу
розвитку компонентів і підсистем, які її складають і зіставити з аналогічними
фазами розвитку «еталону», який дасть можливість виявити об'єктивні
відхилення в розвитку досліджуваної системи і скоригувати їх [3].
На нашу думку для практичної реалізації теоретичних напрацювань
дослідження
соціально-економічних
систем
слід
використовувати
інтегрований системний аналіз, який включає у себе аналіз і розвиток
стратегічної, морфологічної, функціональної і генезисно-прогностичної груп
системи «еталон» і порівнянні їх з аналогічними групами досліджуваної
системи. Даний метод може бути впровадженим у повсякденну діяльність
менеджерів організацій та працівників органів центральної і місцевої влади, і
не потребує значних ресурсів для його використання.
Отже, інтегрований системний аналіз, який здійснюється шляхом
створення віртуальної ідеальної системи – «еталона з подальшим
порівнянням властивостей та характеристик досліджуваної системи з
«еталоном» і виявленням відхилень, які слід коригувати, – є ефективним
методом системного аналізу, який може мати достатнє широке застосування
для поліпшення функціонування соціально-економічних систем.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ГОЛОВНОМУ
УПРАВЛІННІ СТАТИСТИКИ
Одна з основних функцій державного управління полягає в збиранні,
обробленні та узагальненні статистичних даних. В органах державної
статистики функціонує спеціально створена автоматизована система, яка
здійснює виконання цього технологічного процесу. Однак система має ряд
недоліків, які спричинені застарілим технічним, програмним забезпеченням,
недостатністю застосування нових телекомунікаційних технологій.
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Проблеми інформаційного забезпечення в економіці та управлінні
досліджувалися Бакаєвим Л.О., Бакаєвим О.О., Берсуцьким Я.Г.,Калюжним
Р.А., Лепою М.М., Писаревською Т.А., Порохнею В.М. Однак ряд питань
функціонування інформаційних систем в органах державної статистики в
Україні досліджені недостатньо. Однією з найбільш суттєвих проблем, які
стоять перед органами державної статистики, є забезпечення своєчасного і
якісного процесу введення первинної статистичної інформації у
електронному вигляді.
Тому
проблеми
впровадження
сучасних
інформаційних технологій, удосконалення систем збирання статистичної
інформації у електронному вигляді, є особливо актуальними.
До останнього часу в системі органів державної статистики діяла
«Стратегія розвитку державної статистики на період до 2008 року»
здійснення деяких заходів якої не було забезпечено необхідними
фінансовими та матеріально-технічними ресурсами, внаслідок чого
уповільнилося проведення робіт із створення бази метаданих,
із
забезпечення подання респондентами форм статистичної звітності в
електронному вигляді, створення системи електронного документообігу
тощо. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р.
«Про схвалення Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012
року» запропонована нова стратегія серед основних напрямів якої є:
- удосконалення статистичної методології відповідно до міжнародних
стандартів, процедури збирання та оброблення статистичної інформації,
організації державних статистичних спостережень,оптимізація їх кількості та
змістовності, подальший перехід до вибіркових методів спостереження,
підвищення якості статистичних даних;
- модернізація інформаційних і комунікаційних технологій
збирання,оброблення, збереження та поширення статистичних даних,
розвиток програмно-технічної інфраструктури інформаційної системи
органів державної статистики [1].
До програмного забезпечення інформаційної системи Головного
управління статистики (ГУС) належать системне забезпечення і прикладні
програми, які дозволяють агрегувати дані, що надходять з районного рівня
для надання їх на вищий рівень. Це програмне забезпечення має підсистеми
формування даних і аналізу даних. За допомогою підсистеми формування
відбувається на всіх рівнях системи державної статистики введення і
контроль оброблення інформації. Підсистема аналізу використовується для
обробки статистичної інформації, яка потрапляє в інтегровану базу даних.
Для обробки використовуються програма Excel, та спеціалізований пакет для
роботи зі статистичною інформацією. Функції в інформаційній системі
статистики забезпечуються програмним середовищем SPSS, яке
використовується для статистичного аналізу та управління даними.
Функціональні підсистеми інформаційної системи органу державної
статистики формуються у відповідності до галузей статистики і побудовані
на основі комплексів електронного оброблення інформації (КЕОІ). Ці
комплекси являють собою сукупність засобів для здійснення електронної
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обробки інформації конкретної статистичної задачі, і поділяються на
комплекси регламентних задач і задач статистичних спостережень. Впродовж
останніх років відбулися зміни у структурі КЕОІ. Комплекси
удосконалюються і до них додаються нові.
Технологічний процес з використанням комплексу електронного
оброблення інформації передбачає для кожної форми окреме КЕОІ і
відбувається з виконанням наступних дій:
- підготовка до роботи КЕОІ;
- підготовка, введення і контроль вхідної інформації; побудова, контроль
і друкування зведених таблиць;
- підготовка інформації до надсилання на більш високий рівень системи
державної статистики;
- об‘єднання зведених даних з нижчого рівня;
- підготовка таблиць для місцевих органів державного управління [2].
Для виконання зазначених процедур створені автоматизовані робочі
місця (АРМ) на всіх рівнях системи державної статистики. Кожен АРМ
призначений для розв‘язання поставлених перед ним задач та формування
статистичної звітності. Отримані дані зберігаються в окремих базах даних
КЕОІ. Ці бази даних не зв‘язані між собою, також застосовуються локальні
класифікатори і довідники. Таким чином, важко отримати відповідь
користувачу, якому потрібні дані з різних статистичних форм, що різко
знижує ефективність роботи інформаційної системи. Система не дозволяє
проводити хронологічний аналіз.
Питання пов‘язані зі станом інформатизації органів державної
статистики, мета і основні завдання інформатизації, склад і основні напрямки
удосконалення та розвитку розглядаються в Концепції інформатизації
органів державної статистики, затвердженої наказом Державного комітету
статистики України від 27 жовтня 2000 р.
В регіонах покращується стан комп‘ютерного забезпечення органів
державної статистики, відбувається модернізація парку обчислювальної
техніки, розробляються нові форми, які дозволяють інтегрувати комплекси
електронної обробки інформації, що дозволяє зменшити їх кількість.
Однак програмне забезпечення КЕОІ побудовано на основі програмних
систем Clipper 5-х та FoxPro 2-х, які є морально застарілими, і хоча частина
КЕОІ зараз побудована на основі сучасного програмного і технічного
забезпечення за ними залишаються недоліки притаманні локальним системам
обробки даних. Існуючі недоліки в системі державної статистики приводять
до того, що обробка інформації відбувається переважно на вищих рівнях
системи. Недостатньо забезпечений доступ галузевих управлінь до
інформації, відсутня можливість взаємозв‘язку між КЕОІ [3].
Сучасною тенденцією розвитку інформаційних систем в органах
державної статистики є перехід від розв‘язування задач за допомогою
комплексів електронного оброблення інформації (КЕОІ) до технології
―клієнт-сервер‖. Ця технологія базується на використанні галузевих баз
даних та центральної бази даних статистичної інформації, які дозволять
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організувати можливість використання їх спеціалістами і керівниками
органів державної статистики у відповідності до їх прав доступу і
повноважень. Згідно з Концепцією інформатизації органів державної
статистики планується створити інтегровану інформаційну систему
державної статистики на основі інформаційних фондів Держкомстату та
організації можливості використання цих фондів центральними і місцевими
органами
державного
управління,
підприємствами,
організаціями,
громадськістю. При цьому необхідно створити уніфіковану систему
ідентифікації об'єктів інформаційного фонду, розробити систему метаданих,
та забезпечити доступ до них, створити корпоративне сховище даних,
забезпечити доступ користувачів до об'єктів статистичного інформаційного
фонду на всіх рівнях.
Отже, на сьогоднішній день обробка статистичної інформації
здійснюється на базі комплексів, які забезпечують введення, контроль,
агрегування статистичної інформації та отримання вихідних документів.
Розроблення програмного забезпечення проводиться на основі програмних
систем, які на сьогодні є морально застарілими, не дають можливості
реалізувати сучасні інформаційні технології збору та обробки інформації.
Для підвищення ефективності функціонування інформаційної системи
органів державної статистики необхідно впровадження нових інформаційних
технологій зокрема для забезпечення процедури введення статистичної
інформації, що може бути досягнуто за рахунок розробленої моделі
програмного комплексу.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Управлінська діяльність пов‘язана з інформаційним обміном між
суб‘єктами та об‘єктами управління. При відсутності необхідної інформації
неможливе прийняття своєчасних рішень, визначення стратегії розвитку
організації. Одним з основних факторів впливу науково-технічного прогресу
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на всі сфери діяльності людини є широке використання інформаційних
технологій. На сучасному рівні їх розвитку робота з інформацією
здійснюється швидше, ефективніше. Під впливом нових інформаційних
технологій відбуваються докорінні зміни в системі управління,
автоматизуються процеси обґрунтування і прийняття рішень, організація їх
виконання, підвищується професіоналізм фахівців, зайнятих в управлінській
діяльності. Постійне збільшення кількості інформації, необхідної для
прийняття адекватних управлінських рішень, призводить до того, що
традиційні методи роботи з документами стають все більше
нерентабельними. Так, за статистичними даними 15% паперових документів
губляться, а для їх пошуку працівники витрачають близько 30% свого часу.
Традиційні методи, які відрізняються високим ступенем емпіризму, в
сучасному документаційному забезпеченні управління себе вже не
виправдовують. У зв‘язку з цим стала нагальною потреба автоматизації
існуючих систем документообігу та переходу на електронний документообіг
- високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення
ефективності роботи з документами.
Проблеми впровадження електронного документообігу досліджували
такі науковці, як М. Ларін, М. Бобильова, Ю. Вітін, В. Тихонов, І. Юшин, Г.
Асеєв, В. Боркус. Але
електронний документообіг на підприємстві
досліджений недостатньо. Тому метою нашої роботи є визначення основних
особливостей електронного документообігу на підприємстві.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» електронний документообіг (обіг електронних
документів) - сукупність
процесів
створення,
оброблення,
відправлення, передавання,
одержання, зберігання, використання та
знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням
перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту
одержання таких документів [1].
Призначення системи електронного документообігу – це організація
опрацювання
електронних
документів.
У
системі
електронного
документообігу автоматично перевіряються зміни в документах, терміни
виконання документів, рух документів, а також моделювання версій.
Основними користувачами системи електронного документообігу є
великі державні організації, підприємства, банки, великі промислові
підприємства і всі інші структури, чия діяльність супроводжується великим
обсягом створюваних, оброблюваних і збережених документів.
Потреба в ефективному керуванні документами призвела до створення
автоматизованих систем електронного документообігу (CЕД), що включають
в себе створення електронних документів, їх обробку, передачу, збереження
та вивід релевантної інформації, що необхідна установі, організації чи
підприємстві, на основі використання сучасних комп'ютерних технологій [4].
Системи електронних документів (СЕД) призначені забезпечити процес
створення, керування і розповсюдження великих обсягів документів у мережі
підприємства, а також вести контроль за потоками документів в установі.
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Типи файлів, що, будуть підтримувати функціонування системи електронних
документів, можуть включати: текстові документи, зображення, електронні
таблиці, аудіо дані, відео дані і Web-документи. Досконале забезпечення
автоматизованого виконання підрозділами і працівниками процедур обробки
документації має включати:
– реєстрацію документів з використанням електронних реєстраційних
карток,
– пересилання виконавцям копій документів за допомогою електронної
пошти разом із зареєстрованими електронними реєстраційними картками, –
пошук у базі даних, перегляд і редагування електронних реєстраційних
карток і текстів документів у відповідності з правами доступу до них
користувачів,
– контроль за проходженням і виконанням документів, їх оформлення і
передавання до електронного архіву для подальшого зберігання.
Головне завдання системи електронних документів - це організування
раціонального руху, опрацювання та збереження електронних документів,
організування їх пошуку як по атрибутах, так і за змістом [2].
Програмні системи управління електронними документами мають
відкритий програмний інтерфейс (Application Program Interface - API), що
дозволяє нарощувати функції роботи з документами, вбудовувати ці функції
в прикладне програмне забезпечення функціонального призначення. За
допомогою нової інформаційної технологи Workflow (управління потоком)
можна моделювати і описувати господарські процеси (бізнес-процеси) в
термінах документів, відслідковувати взаємодію суб‘єктів бізнесу, настання
певних подій чи умов. Workflow використовує систему електронної пошти
для розсилки документів маршрутом, створює сценарії господарських
процесів в термінах документів і певних дій над ними. У ІС автоматизація
документообігу стає ефективним інструментом системи управління. За
допомогою сценаріїв руху документів описуються бізнес-процеси, які
знаходяться під постійним контролем.
Переваги системи електронного документообігу на підприємстві:
1) для управлінського персоналу:
аналіз бізнес-процесів на підприємстві та прийняття оптимальних
управлінських рішень;
оперативний контроль і розподіл навантаження на працівників
підприємства;
безпосередній контроль за діями користувачів системи електронного
документообігу;
можливість контролювати поставлені завдання перед працівниками
підприємства;
дозволяє забезпечити належну інформаційну безпеку на підприємстві
засобами крипто захисту;
2) для інших працівників:
зниження помилок в процесі роботи працівника шляхом введення
функцій стандартної перевірки документів;
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скорочення витрат часу на пошук необхідної інформації працівниками
підприємства;
зручний алгоритм роботи, що полегшує користування системою для
працівників підприємства в процесі виконання малознайомої роботи, який
супроводжується інструктивним матеріалом [3].
Технологія роботи з електронними документами дозволяє колективний
доступ до одних і тих же документів в порядку: формування груп
користувачів електронних документів; включення до складу групи нових
користувачів; визначення режимів роботи з електронними документами для
різних груп і користувачів.
Отже, для підприємств, які ефективно використовують інформаційні
технології в повсякденній роботі електронний документообіг є незамінним
помічником в роботі підприємства. Електронний документообіг значно
спрощує роботу з документами, підвищуючи продуктивність і точність
роботи співробітників, якість та оперативність роботи з документами, а
також дозволяє знизити операційні витрати, пов'язані з організацією
комунікацій між співробітниками.
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Метод економічного аналізу, як і будь-якої іншої науки, визначається
змістом та особливостями предмета, які, у свою чергу, зумовлюються
конкретними цілями, вимогами та завданнями, що постали на даному етапі
розвитку економіки або проглядаються в перспективі. В процесі аналізу
будь-якого економічного об‘єкта необхідно враховувати дію економічних
законів і умов, у яких знаходиться об‘єкт; виявляти загальні тенденції
розвитку, характер взаємозв‘язку показників, внутрішні відхилення та їх
причини, об‘єктивні та суб‘єктивні фактори, кількісний та якісний вплив
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кожного з них; опрацювати заходи по реалізації позитивних і ліквідації
негативних тенденцій.
Розв‘язання таких складних аналітичних задач здійснюють за
допомогою великої кількості прийомів і способів дослідження, що залежать
від мети та завдань аналізу. Але аналітикам необхідно орієнтуватись не лише
в прийомах та способах дослідження, а перш за все, знати методичні
підходи до вирішення тих чи інших аналітичних задач, тобто науковий метод
аналізу [3].
Дослідженням данної проблеми займались такі дослідники та вчені як:
Білик М.С., Горбатюк М.І., Долинський В.П., Загородний А.Г., Кислиця О.Я.,
Науменко Г.О., Мельничук Г.М., Мниха Сопка В.В., Чумаченко М.Г. та
багато інших. Але на разі метод економічного аналізу не був досконало
вивчений на належному рівні й досі. Ігнорування досліджень в цьому
напряму приводить до неоднозначного тлумачення цього поняття.
Під методом економічного аналізу розуміють науково обґрунтовану
систему теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та
спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані
управлінські
рішення
і
базуються
на
діалектичному
методі
пізнання.Загальним науковим методом пізнання є діалектичний метод,
відповідно до якого явища і процеси розглядаються в розвитку, в їх
взаємозв‘язку та взаємозалежності, у переході від кількісних до якісних змін,
у боротьбі протилежностей. Економічний аналіз, як і будь-яка інша
сформована наука, має свій науковий метод, що випливає із законів
діалектики, але враховує особливості і зміст свого предмета [2].
Насамперед, варто зауважити, що в теорії економічного аналізу поряд з
поняттям «метод» використовують поняття «методологія» та «методика»,
часто ототожнюючи їх. Проте, методологія економічного аналізу більш
ширше поняття. Вона вивчає проблеми і структуру науки в цілому, її закони і
категорії. У методології містяться знання про методи та методики,
формування економічних явищ, їх структурні зв‘язки, шляхи подальшого
розвитку тощо. Методикою прийнято вважати сукупність методів,
алгоритмів та процедур, які використовуються в певній послідовності для
досягнення поставленої мети. Через застосування певної методики аналізу
реалізовується його науковий метод.
Так, на думку Баренгольца Я.М. та Долинського В.П. «метод
економічного аналізу - це спосіб комплексного, безперервного, органічно
взаємопов‘язаного дослідження господарської діяльності підприємства та
його підрозділів з метою вивчення досягнутого рівня і динаміки розвитку
економіки, порівняння показників виконання виробничо-фінансового плану,
визначення факторів та рівня їх впливу на раціональне використання
матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і внутрішніх виробничих
резервів [1].
Методом економічного аналізу є науковий спосіб вивчення
господарської діяльності, що складається з прийомів та способів
дослідження, за допомогою яких визначають кількісні та якісні параметри
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зміни господарської діяльності, вплив на неї внутрішніх і зовнішніх факторів,
що забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень.
Проте, у деяких випадках поняття «метод» використовується як синонім
з поняттями «прийом», «спосіб». У такому разі «метод» означає технічний
прийом (спосіб), за допомогою якого отримують значення певних
показників, що характеризують економічні процеси та причинно-наслідкові
зв‘язки.
Розглядаючи метод економічного аналізу, як метод науки, виділяють
його характерні особливості, якими визначається підхід до вивчення
економічних об‘єктів. В науковій літературі немає єдиних визначених
особливостей методу економічного аналізу. Але доцільно виділити та
розглянути наступні:
- діалектичний підхід до вивчення господарських процесів та
явищ;
- системний підхід до аналізу економічних об‘єктів;
- використання системи показників;
- вимірювання ступеня впливу факторів на зміну параметрів
економічної системи та вивчення причин даних змін;
- виявлення та визначення взаємозв‘язків елементів досліджуваної
системи і причинно-наслідкових зв‘язків зміни їх параметрів.
В основу методу економічного аналізу покладено загальний підхід до
пізнання - діалектика. Тобто, дослідження об‘єктів здійснюється виходячи з
принципів, законів та категорій діалектики, які передбачають дослідження
економічних явищ у динаміці, русі і розвитку; вивчення всіх показників з
урахуванням їх взаємозв‘язків та взаємозалежності, в чому полягає
діалектичний підхід в методі економічного аналізу [4].
Системний підхід виявляється у комплексному вивченні елементів
системи (а в аналізі будь-який об‘єкт, явище чи процес розглядають як
систему), різноманітних зв‘язків та факторів, що пливають на результати
діяльності підприємства.
Однією з особливостей методу економічного аналізу є використання
системи показників, яка охоплює показники планів, обліку та звітності, що
мають числову характеристику. Зазначені показники існують об‘єктивно та
визначаються в залежності від вимог управління, видозмінюються і
вдосконалюються в процесі аналізу. Використання система показників у
процесі аналізу дає можливість глибоко та всебічно охарактеризувати
господарську діяльність
підприємства,
відобразити
комплексність
економічних явищ та процесів, і в той же час забезпечує самостійне логічне
відображення кожної зі складових [2].
На господарську діяльність підприємства впливає велика кількість
факторів, які призводять до зміни параметрів системи. Вивчати всі фактори і
причини змін дуже складно та недоцільно. Тому метод економічного аналізу
направлений на те, щоб виявляти лише ті, які найбільш суттєво впливають на
досліджуваний об‘єкт. Від правильності визначення факторів та
встановлення причин зміни параметрів системи, залежить результативність
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проведення аналізу та обґрунтованість прийнятих на його основі
управлінських рішень.
В аналізу будь-який об‘єкт, процес або явище не можуть розглядатись
ізольовано або на основі зміни одного робитись загальні висновки про
господарську діяльність підприємства. Метод економічного аналізу
передбачає визначення характеру та типу взаємозв‘язків між кожним
елементом досліджуваної системи, що забезпечує комплексність дослідження
та причинно-наслідкову залежність між ними [3].
Отже, метод економічного аналізу розглядають у двох аспектах: як
метод науки та як прийом (спосіб) дослідження. Слід розрізняти ці два
поняття, так як вони різні за своєю природою та економічним змістом. За
допомогою методу, як прийому (способу), отримують значення певних
показників, що характеризують економічні процеси та причинно-наслідкові
зв‘язки. Метод економічного аналізу, як метод науки, полягає у вивченні та
дослідженні господарської діяльності; складається з прийомів і способів
дослідження; має характерні особливості, якими визначаються загальні
підходи до дослідження економічних об‘єктів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах, коли
використання високих технологій є вирішальним фактором підвищення
ефективності у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і у системі
державного управління, з кожним днем зростає потреба у використанні
інформаційно-комунікаційних технологій в органах державної влади.
Основний виклад матеріалу. У сучасному світі інформація є
стратегічним національним ресурсом, одним з основних багатств держави,
який відіграє дедалі більшу роль у системі державного управління. В Україні
здійснюється державна інформаційна політика – сукупність основних
напрямків і способів діяльності держави з одержання, використання,
поширення та зберігання інформації.
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Державна політика інформатизації формується як складова частина
соціально-економічної політики держави в цілому і спрямовується на
раціональне використання промислового та науково-технічного потенціалу,
матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення сучасної
інформаційної інфраструктури в інтересах завдань розвитку України.
Основною метою державної політики України у сфері інформатизації є
сприяння побудові сучасної ринкової економіки в нашій державі,
забезпечення підвищення її конкурентоспроможності шляхом впровадження
сучасних та перспективних інформаційно-комунікаційних технологій в усі
сфери життєдіяльності українського суспільства, з урахуванням реального
стану його розвитку, а також готовності та спроможності громадян до
впровадження цих технологій.
За останні роки значно зріс обсяг спільної інформації органів
державного управління, а також потік управлінських документів та всього
діловодства. У даному контексті варто розглянути ще одне сучасне поняття –
електронна демократія – це така система інформаційної взаємодії органів
державної влади і суспільства, при якій за рахунок надання громадянам
доступу до WEB-сайтів державних структур значно спрощується задача
отримання державної інформації. Така система забезпечує прозорість
діяльності вищих органів влади, дозволяє громадянам більш повно брати
участь в розв‘язанні державних питань [1].
При впроваджені інформаційних систем в державне управління постає
питання захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу і
модифікації, що можуть спричинити значні не тільки економічні, але і
матеріальні збитки.
Основною проблемою при виборі інформаційних технологій
управління є складність проекції їх можливостей на результат, що
буде досягнутий після впровадження обраної інформаційної технології.
Розв‘язання проблеми полягає в розробці критеріїв, що дозволяють
максимальною
мірою
співвіднести
можливості
даних
варіантів
інформаційних технологій управління і бажані результаті від
впровадження [2].
Аналіз сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення показує,
що, по-перше, аналітичні служби ще недостатньо технічно оснащені,
особливо засобами комунікацій; по-друге, підвищуються вимоги до якості
рішень, що приймаються, і які залежать від професійних якостей аналітиків
та від впровадження сучасних інформаційних технологій в процес прийняття
рішень; по-третє, об‘єми та потоки інформації як в державах, так і
міждержавні так виросли, що процес інформаційного обміну не може бути
ефективним без структурування системних угод по телекомунікаційних
системах.
Впровадження інформаційних технологій дозволить [3]:
– підвищити обґрунтованість рішень та зменшити вплив суб‘єктивних
факторів за рахунок застосування ефективних методів своєчасної обробки
інформації;
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– запровадити ефективний контроль за виконанням доручень та своєчасну
розсилку документів посадовим особам;
– синхронізувати інформаційні процеси в структурах виконавчої влади щодо
питань супроводження кадрового потенціалу державної служби;
– забезпечити умови оперативного розв‘язання задач аналізу та оцінювання
розвитку подій у сфері кадрового забезпечення державної служби;
– підвищити рівень інформування про діяльність органів виконавчої влади;
– звільнити від рутинної роботи державних службовців та скоротити термін
підготовки документів щодо обліку кадрового ресурсу державної служби;
– створити засади для самоосвіти та оперативної консультації на основі
використання інформаційних ресурсів, які доступні засобам для взаємодії із
суб‘єктами глобальної мережі.
На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій основними
напрямками державної політики у сфері державного управління мають бути
електронізація документообігу в органах державної влади та місцевого
самоврядування всіх рівнів, автоматизований моніторинг стану управління
системами і підсистемами державного організму на основі вироблених
критеріїв і показників роботи за допомогою автоматизованих засобів і
технологій, проведення соціологічних досліджень з використанням
електронних засобів інформації.
Ефективності
інформаційно-аналітичної
діяльності
сприяє
забезпечення впровадження в діяльність органів державної влади та органів
місцевого самоврядування типових організаційно-технічних рішень у сфері
електронного урядування, зокрема розроблення регламентів взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів органів виконавчої влади з
інформаційною системою електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів. Також забезпечення впровадження комплексної
системи захисту інформації в системі електронної взаємодії органів
виконавчої влади, модернізування системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади, передбачивши, зокрема, розроблення та затвердження
регламенту системи [1].
Застосування інформаційних технологій підвищує продуктивність й
ефективність управлінської праці, дозволяючи по новому вирішувати багато
завдань. Наприклад, інформаційні технології дозволяють зберігати величезну
кількість даних (які людина просто не може запам‘ятати), аналізувати їх і на
основі результату, пропонувати найбільш ефективні рішення певних задач,
які б мінімізували витрати і максимізували прибутки держави. Таким чином,
бачимо, що використання інформаційних технологій дозволить суттєво
покращити систему інформаційного забезпечення.
Список використаних джерел:
1. Інформаційні системи в державному управлінні / Т. Тишкун //
Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. :
Культура і соціальні комунікації. – 2009. – Вип. 1. – С. 199-208. – Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaksk_2009_1_26.pdf
663

2. Самуйлов К. Е. Основы формальных методов описания бизнеспроцессов: учеб. пособ. / К. Е. Самуйлов, А. В. Чукарин, С. Ю. Быков. – М. :
РУДН, 2011. – 123 с.
3. Білик В. М. Інформаційні технології та системи: навчальний
посібник / В. М. Білик, В. С. Костирко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 232 с.
Нacтacія Рaбей
Нaуковий керівник: Бондaр М.В., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інcтитут КНТЕУ
ОДНОКАНАЛЬНІ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З
ОЧІКУВАННЯМ
У прaктичній діяльноcті людини доcить чacто виникaють cитуaції, коли
доводитьcя мaти cпрaву з cиcтемaми, що признaчені для бaгaторaзового
викориcтaння при розв‘язaнні однотипниx зaдaч. Тaкі cиcтеми були нaзвaні
«cиcтемaми мacового обcлуговувaння», a процеcи, які при цьому виникaють,
отримaли нaзву процеcів обcлуговувaння.
Теорія систем масового обслуговування була вперше використана в
роботах А. К. Ерланга при дослідженні причин неефективності телефонних
мереж. Окремі аспекти теорії та систем масового обслуговування
досліджувалися в працях Г.П. Башарина, А.Г. Ложковського,
С.М. Степанова, Б.А. Севаст‘янова, А.Д. Харкевича, А.Я. Хінчина, а також в
працях академіків АН України Б.В. Гніденко, І.М. Коваленко, В.В. Королюк.
Питання одноканальних систем масового обслуговування розглядалися в
підручниках та наукових працях Ю.М. Корнишева, М.А. Шнепса та інших.
Чимaло зaвдaнь в економіці пов‘язaні з cиcтемaми мacового
обcлуговувaння (СМО). В тaкиx cиcтемax виникaють мacові зaпити нa
виконaння будь-якиx поcлуг, тa відбувaєтьcя зaдоволення циx зaпитів. Кожнa
cиcтемa мacового обcлуговувaння cклaдaєтьcя з певного чиcлa
обcлуговуючиx одиниць (прилaдів aбо приcтроїв), які ще тaкож нaзивaють
кaнaлaми обcлуговувaння. Якщо cиcтему обcлуговує один кaнaл, то тaкa вонa
нaзивaєтьcя однокaнaльною.
В залежності від наявності можливості очікування системи масового
обслуговування поділяються на системи з втратами, в яких вимоги, що не
знайшли в момент надходження жодного вільного приладу, втрачаються; а
також системи з очікуванням, які можуть бути з обмеженою або
необмеженою довжиною черги. Системи масового обслуговування з
очікуванням поширені на сьогоднішній день найбільш широко. Саме це
обумовлює актуальність детального розгляду даної теми [3, c. 528].
Сиcтемaми з очікувaнням нaзивaють тaкі cиcтеми, в якиx зaявкa, що
поcтупилa в мить, коли вcі кaнaли зaйняті, cтaє в чергу і чекaє, поки не
звільнитьcя один з кaнaлів. Потім однa із зaявок, що cтоять в черзі,
приймaєтьcя до обcлуговувaння. Обcлуговувaння в cиcтемі з очікувaнням
може бути:
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 впорядковане, тобто тоді, коли заявки обслуговуються у порядку
надходження;
 неврегульоване, що означає, що заявки обслуговуються у випадковому
порядку;
 стекове, тоді коли першою з черги вибирається остання
заявка [1].
Окрім цьoгo, в деякиx cиcтемаx маcoвoгo oбcлугoвування заcтocoвують
так зване oбcлугoвування з пріoритетoм. Йoгo cуть йoгo пoлягає в тoму, щo
певні заявки oбcлугoвуютьcя в першу чергу, маючи перевагу перед іншими.
Такoж рoзрізняють cиcтеми із cтатичними і динамічними пріoритетами. В
ocтанньoму випадку пріoритет мoже, наприклад, збільшуватиcя з триваліcтю
oчікування заявки.
Одноканальні системи масового обслуговування поділяються на два
класи:
 системи з необмеженим очікуванням, за якої кожна заявка, яка
поступила тоді, коли нема вільних каналів, стає в чергу і чекає звільнення
каналу. Кожна з заявок, що поступили, рано чи пізно будуть прийняті до
обслуговування.
 системи з обмеженим очікуванням, за якої на перебування заявки в
черзі накладаються певного роду обмеження. Вони можуть стосуватися
довжини черги, тобто числа заявок, які одночасно знаходяться в черзі (такі
системи називаються системами з обмеженою довжиною черги). Обмеження
можуть торкатися і часу перебування заявки в черзі, коли після певного
терміну заявка покидає чергу (такі системи носять назву систем з обмеженим
часом очікування) [1].
Якщо побудувати граф стану одноканальної системи масового
обслуговування, на який надходить потік замовлень з інтенсивністю λ, а
вихідний потік має інтенсивність μ (рис. 1), то можна помітити, що стани
системи масового обслуговування мають наступну інтерпретацію:
 S0 – «канал вільний»;
 S1 – «канал зайнятий» (черги немає);
 S2 – «канал зайнятий» (одне замовлення знаходиться в черзі);
 Si – «канал зайнятий» ( i-1 замовлення знаходиться в черзі);
SN – «канал зайнятий» (N-1 замовлення знаходиться в черзі) [2, c. 13].

Рис. 1. Граф стану одноканальної системи масового обслуговування
з обмеженим очікуванням [2, с. 13]
Одноканальна система масового обслуговування з необмеженим
очікуванням матиме дещо інший вигляд (рис. 2) оскільки канал SN не буде
останнім:
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Рис. 2. Граф стану одноканальної системи масового обслуговування
з необмеженим очікуванням [2, c. 14]
В пoвcякденнoму житті ми cтикаємocя з cиcтемами маcoвoгo
oбcлугoвування з oчікуванням майже кoжнoгo дня, наприклад, при пoxoді дo
магазину, як паcажири в метрo тoщo. Заявки, які надxoдять від наc дo
cиcтеми маcoвoгo oбcлугoвування зазвичай нерегулярнo, а випадкoвo,
утвoрюють так званий випадкoвий пoтік заявoк. Обcлугoвування заявoк
триває такoж якийcь випадкoвий чаc.
Випадковий потік заявок і часу обслуговування призводить до того,
що система масового обслуговування може виявитися завантаженою
нерівномірно. В певний час накопичуватиметься дуже велика
кількість заявок, а в інші періоди система працюватиме з частковим
завантаженням, або взагалі буде простоювати. Задля того, щоб цю проблему
вирішити та максимально оптимізувати, регулювати ці процес необхідно
модернізувати СМО, а також використовувати теорію масового
обслуговування [4].
Синонімом «теорії обслуговування» вважається «теорія черги». В СМО,
в яких заявки на певного роду операції надходять у випадкові моменти
часу або обслуговуються протягом випадкових проміжків часу, поява
черги є неминучою. При великій кількості каналів обслуговування система
зазнає збитків через можливі простої цих каналів. За малoї кількocті –
збитки cиcтеми cпричиняють черги, які неoдміннo накoпичуютьcя. Тoму
завданням теoрії маcoвoгo oбcлугoвування є oцінка якocті cиcтем
oбcлугoвування за різниx правил фoрмування черг та рoзрoбка метoдів
вдocкoналення СМО.
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ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ДИНАМІКИ В ЕКОНОМІЦІ
Для анaлізу зміни економічних явищ і процесів за певний період широко
використовуються ряди динаміки.
Для рядів динaміки економічних покaзників характерним є
відобрaження динaмічності економіки. Збільшення виробничих ресурсів,
підвищення технічного рівня, продуктивності праці, поліпшення соціальних
умов виробництвa ведуть за собою нaрощення виробництва, економічне
зростання. Водночас ряд інших об‘єктивних і суб'єктивних факторів
(інфляція, затримки планшетів і т.п.) гaльмують це зростання, призводить до
зниження виробництвa й економічного спаду.
Вивченням питання зaстосування рядів динaміки в економіці займaлись
тaкі вітчизняні вчені як Барaбаш Н.І., Барковський В.В., Буценко Ю.П.,
Чумаченко М.Г., Мних Є.В., Попович П.Я. та інші. Проте дане питaння не є
достатньо вивченим у нaуковій літературі і потребує подaльшого розгляду.
Метою дaного дослідження є визнaчення сутності, видів рядів динаміки
та основних аспектів їх зaстосування в економіці.
Динaмічні процеси, що відбувaються в економічних системах,
найчaстіше проявляються у вигляді ряду послідовно розтaшованих у
хронологічному порядку знaчень того чи іншого покaзника, який у своїх
змінах відображає хід розвитку досліджувaного явища в економіці. Ці
знaчення, зокрема, можуть служити для обгрунтування (або зaперечення)
різних моделей соціально-економічних систем.
Ряди динаміки - чaсова послідовність знaчень відповідних економічних
покaзників. Це хронологічні (моментні) або чaсові (інтервальні) ряди знaчень
покaзника, які дають змогу анaлізувати особливості розвитку того чи того
економічного явищa.
Анaліз рядів динaміки - найефективніший спосіб оцінки тенденцій і
зaкономірностей розвитку явищ. Основними елементами динaмічного ряду є
рівень (окремий покaзник ряду) і час, до якого належить відповідний рівень.
Рівнями можуть бути aбсолютні, середні і відносні величини.
Аналіз динамічних рядів допомагає визнaчити закономірності та
тенденції, які виявляються в досліджувaному економічному явищі. За
допомогою рядів динaміки можна одержати такі дані: інтенсивність зміни
досліджуваних покaзників (зростання, зменшення, стабільність), середній
рівень показника і середню інтенсивність змін, тенденції щодо зміни
показників. Одержані дані дaють змогу за необхідності прогнозувати
харaктер зміни покaзника в майбутньому.
Розрізняють такі види рядів динаміки:
одновимірні - харaктеризують зміну одного покaзника;
бaгатовимірні - характеризують зміну двох і більше показників;
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паралельні - характеризують динаміку одного показника щодо різних
об'єктів або різних показників щодо одного об'єкта;
взаємопов'язаних показників. [1, с. 124].
За ознакою часу ряди динаміки поділяють на:
моментні - рівень фіксує стан явища на певний момент часу (t);
інтервальні - рівень є агрегованим результатом процесу і залежить від
тривалості часового інтервалу.
За повнотою часу, який відображається в рядах динаміки, розрізняють
повні та неповні ряди. У повних рядах дати або періоди фіксуються один за
одним з рівними інтервалами. У неповних рядах у послідовності часу рівний
інтервал не допускається.
Для рядів динaміки економічних покaзників харaктерним є
відобрaження динамічності економіки. Збільшення виробничих ресурсів,
підвищення технічного рівня, продуктивності прaці, поліпшення соціaльних
умов виробництвa ведуть за собою нaрощення виробництвa, економічне
зростання. Водночaс ряд інших об‘єктивних і суб'єктивних фaкторів
(інфляція і т.п.) гaльмують це зростaння, призводить до зниження
виробництвa й економічного спаду [3, с. 220].
Для опису динaмічних рядів використовують також систему
взаємозв'язаних покaзників: aбсолютний приріст, темп зростaння, темп
приросту, aбсолютне значення одного відсоткa приросту, середній темп
зростaння і приросту. Обчислення цих показників ґрунтується на зіставленні
рівнів ряду. Бaзою для порівняння може бути або попередній рівень, або
почaтковий. У першому випадку база порівняння змінна, в другому ‒
постійна. Якщо кожний рівень зіставляється з попереднім, то одержані при
цьому показники називають лaнцюговими. Якщо ж зa базу обраний
почaтковий рівень, то покaзники нaзивають базисними.
Абсолютним приростом нaзивається різниця між наступним та
попереднім рівнями ряду динaміки (х' - х°).
Темпом зростання нaзивається відношення нaступного рівня до
попереднього або до будь-якого іншого рівня, що його взято за бaзу
порівняння (х': х°).
Темпом приросту нaзивається відношення абсолютного приросту до
базисного рівня [(х' - х°) : х°]. Темп приросту може бути розрахований як
різниця між темпом зростання та одиницею (або 100%).
Абсолютне знaчення одного відсотка приросту - це відношення
aбсолютного лaнцюгового приросту до лaнцюгового темпу приросту. Його
величина дорівнює 1/100 частини попереднього рівня [2, с. 88].
Ряди динаміки часто використовують економісти-анaлітики. У зв'язку із
широким зaстосуванням рядів динаміки в процесі aналізу необхідно
пам'ятати, що достовірні висновки можна одержати, тільки дотримуючись
основних правил складання таких рядів, а саме:
прaвильний вибір періоду динамічного ряду. Якщо, нaприклад, на
підприємстві змінилaся номенклатура товарів, то включення в один ряд
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періодів з різною номенклатурою випуску може дати хибне уявлення про
динаміку;
включення в ряди динаміки однорідних покaзників;
обґрунтований вибір тривалості періоду (інтервалу). Дуже малі
інтервали можуть ускладнити обробку ряду, а надмірно великі - призвести до
усереднення відхилень і спотворення дійсної тенденції змін;
порівнянність оцінок та інших досліджувaних покaзників;
безперервність динaмічного ряду, тобто недопущення пропусків
певних періодів.
Таким чином, ряди динаміки - це послідовність чисел (рівнів), що
харaктеризує зміну явища в часі. Кожний динамічний ряд являє собою
послідовність двох елементів - рівень, що характеризує величину
аналізованої ознаки, і час (момент або інтервал), до якого він відноситься.
Ряди динаміки широко використовуються для здійснення aналізу
економічних явищ.
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ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Останнім часом електронні технології, Інтернет-комунікації суттєво
розширили сфери використання електронних засобів і поклали початок
розвитку принципово нового напрямку – електронного бізнесу, який у
західних країнах називають «економікою ХХІ століття». Сьогодні торгівля
через Інтернет є важливим сегментом національних економік більшості
промислово-розвинутих країн світу. Сфера електронної торгівлі в Україні
знаходиться на початковому етапі, але при цьому має тенденцію до швидкого
розвитку. Про це свідчить відкриття багатьох Інтернет-магазинів.
Розгляду основних проблем та переваг електронної торгівлі присвячені
праці таких учених, як Кудирко Н.В., Федоряка Р.М., Курташової І.В.,
Філіппової Л.Л., Гаврилишиної Н.М., Николайко А.В. та ін..
Сутність електронної торгівлі полягає в організації процесу товарногрошового обміну у формі купівлі-продажу на базі електронних технологій.
Більш ширше трактується це поняття як організація і технологія купівліпродажу товарів, послуг електронним способом з використанням
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телекомунікаційних мереж та електронних фінансово-економічних
інструментів [1, с. 78]. Отже, обидва визначення містить купівлю-продаж, що
здійснюється електронними засобами через Інтернет.
Розвиток електронної торгівлі в Україні невеликий у часовому проміжку,
проте швидко розвиваючий і насичений інноваціями. Цей вид торгівлі є
найдинамічнішою сферою економіки, що постійно вдосконалюється та
змінюється. Протягом останніх 5 років на українському ринку електронної
комерції спостерігається щорічне зростання споживачів на 50% – 60%
незалежно від економічних коливань.
Серед головних рушійних сил розвитку електронної торгівлі слід
відзначити такі, як широке застосування комп‘ютерів у всіх сферах життя
економічно активного населення, підвищення загальної комп‘ютерної
грамотності, розвиток та зростання ступеню проникнення (покриття), якості
сучасних телекомунікаційних мереж та глобальної мережі Інтернет у межах
країни [1, с. 80].
У багатьох випадках електронна комерція дозволяє скоротити шлях
перепродажу продукту від виробника до споживача. Найбільшою перевагою
електронної комерції є суттєве зниження витрат на оформлення угоди та її
подальше обслуговування. Тому бізнес-процеси, які можуть бути проведені
на електронній основі, мають потенціал зниження витрат на них, що у свою
чергу приводить до зниження собівартості товару чи послуги.
Але, на даний час, не кожний бізнес здатний ефективно використовувати
Інтернет. Якщо якийсь товар добре продається в традиційній роздрібній
торгівлі, було б помилковим вважати, що він також добре буде продаватися і
в Інтернет-магазині. Багато товарів не можуть продаватися в Інтернеті з ряду
причин, зокрема: високі витрати (або неможливість) на доставку, складність
використання або необхідність особистого продажу.
Ще однією важливою перевагою електронної торгівлі є те, що
електронні ринки більш ефективні при створенні нових товарів і послуг на
основі інформації, що надходить, незамінні в пошуку клієнтів і партнерів по
всій земній кулі. Електронна комерція володіє багатьма перевагами і тому
стає все більш популярною. До цих переваг можна віднести:
1. зниження витрат на організацію і підтримку всієї інфраструктури
бізнесу;
2. потужний рекламний потенціал та зниження затрат на рекламномаркетингові заходи;
3. оперативність та зручність здійснення операцій;
4. можливість працювати цілодобово та щоденно;
5. розширення та глобалізація ринку;
6. кращі можливості для просування товару;
7. скорочення часу переказу грошових коштів тощо [2, с. 208].
Незважаючи на очевидні переваги даного виду діяльності електронна
торгівля має ряд недоліків:
1. технології є новими і недостатньо відпрацьованими;
2. технологічна основа електронної комерції швидко змінюється;
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3. недостатня безпека даних, що передаються через Інтернет;
4. невизначеність ряду юридичних та фінансових питань, зокрема захист
прав інтелектуальної власності та прав споживачів, вимоги до форми угод [3,
с. 59].
Суттєвою проблемою електронної торгівлі є недосконалість та часткова
відсутність належної законодавчо-нормативної бази, яка регулює діяльність
бізнес-структур в Інтернеті, нестача знань і кваліфікації користувачів. Рівень
довіри потенційних покупців до вітчизняних Інтернет-ресурсів є порівняно
низьким, що є наслідком завищення цін у електронних магазинах, невисокого
рівня життя населення, непрозорих техніко-економічних норм та відсутності
механізмів регулювання електронної економічної діяльності.
Отже, як будь який вид бізнесу, електронна торгівля має рад своїх
переваг та недоліків, та враховуючи ті перспективи та можливості, які вона
відкриває, електронний бізнес повинен стати основою для створення нових
ринкових моделей і відносин. Адже правильно побудована стратегія
вирішення технічних питань і зміцнення довіри клієнтів до Інтернет-покупок
зможе заощадити час і уникнути необґрунтованих витрат надалі, а також
дозволить вийти на світовий ринок багатьом українським компаніям, у першу
чергу, фірмам, що надають комерційні послуги, і фірмам-розробникам
програмного забезпечення. У кінцевому підсумку, електронна комерція дасть
поштовх до подальшого розвитку в нашій країні як Інтернет-технологій, так і
всій фінансовій інфраструктурі.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Невід‘ємним елементом для характеристики господарювання є
вивчення технологій збирання, опрацювання, зберігання й передавання
інформації, що використовуються на сучасних підприємствах різних галузей
економіки. Крім запровадження комплексної внутрішньої автоматизації,
потрібен перехід до розвитку сервісних ресурсів, запровадження обміну
інформацією. Особливу увагу слід приділити можливості автоматизації
розрахункових операцій між підприємствами та реалізації товарів через
671

мережу. Сьогодні, зважаючи на проблеми, що виникають на шляху
запровадження автоматизації, це має бути врегульовано у найкоротший
термін, саме тому дана тема є дуже актуальною.
Спричиняють такий стан: мала кількість підприємств, які мають доступ
до глобальної мережі; низька платоспроможність населення, недовіра до
фінансово-кредитних нових технологій бізнесу.
Вагомий внесок у дослідження питань автоматизації обліку на
українських підприємствах зробили такі вітчизняні вчені: С. Івахненко, В.
Шквира, А. Загородній, О. Височана, В. Муравський, А. Олійник та ін.
Сучасне програмне забезпечення будується відповідно до вимог,
принципів і методів ведення обліку, облікового забезпечення, виходячи із
можливостей сучасної техніки. Вітчизняні програмні продукти, призначені
для обліку на малих підприємствах, повинні відповідати основним
функціональним обліковим вимогам, мати можливість проводити облікову,
аналітичну, контролюючу роботу, враховуючи національні специфічні риси
підприємств. Саме ці моменти мають якісно характеризувати програмний
продукт автоматизації інформаційної бази контролінгу підприємства. Тому
можливості бухгалтерських програм можуть слугувати критерієм для їх
якісного оцінювання й вибору для застосування малими підприємствами, до
яких потрібно віднести:
1) вести синтетичний та аналітичний облік активів, капіталу, зобов‘язань
з елементами управлінського обліку;
2) формувати фінансову, податкову, статистичну звітність;
3) надавати іншу довідкову інформацію для потреб ведення
господарської діяльності;
4) на базі даних можливостей проводити автоматизований аналізпрогноз і контроль за діяльністю підприємства.
Наведені компоненти інформаційної бази мають включати можливість
ведення первинного обліку та складання різних форм первинних документів,
реєстрів бухгалтерського обліку, формувати оборотну відомість тощо.
Крім того, програмне забезпечення має задовольняти відповідні
технічні, комерційні та ергономічні потреби.
Вивчення програмних продуктів щодо автоматизації обліку дало змогу
виокремити чотири їхні групи:
–
міні-бухгалтерії
–
програми
автоматизації
стандартних
бухгалтерських задач, які застосовуються в основному на малих
підприємствах, де для ведення обліку достатньо 1-2-х працівників
(«ИнфоБухгалтер», «Турбо-Бухгалтер», «Парус 4.x», «Парус-Предприятие»,
«1C:Бухгалтерия» та інші);
– комплексні системи бухгалтерського обліку – це набір
функціональних автоматизованих робочих місць, що працюють на
централізовано збереженій базі даних у мережі, мають галузеву орієнтацію
(торгівля, виробництво, бюджетна сфера) та призначені для середніх і
великих підприємств (розробки фірм «Інтелект-Сервіс» (БЭСТ Рrо),
«Компас» («Компас Гігант») тощо;
672

– інтегровані системи й бухгалтерські комплекси, які формують
інформацію, на базі якої можна одночасно вирішувати задачі як традиційного
бухгалтерського, так і управлінського обліку та застосовуються на
підприємствах малого і середнього бізнесу, де для ведення обліку достатньо
2-10 людей («ABACUS», «Парус», «1С: Предприятие», «Инфософт» тощо);
– корпоративні інформаційні системи (КІС), під якими розуміють
автоматизовані системи управління великими підприємствами, що мають
складну організаційно-виробничу структуру й дають можливість вирішувати
завдання як фінансового, управлінського обліку, так і планування, контролю,
аналізу, мережевих і телекомунікаційних комплексів передавання інформації,
Internet-технології з метою забезпечення менеджерів підприємств
комплексною інформацією для прийняття рішень («R/3», «SAP»,
«Галактика», «Navision Attain», «Axapta», «Platinum», «SQL», «Scala») [1].
Сьогодні на ринку програмного забезпечення спостерігається тенденція
до збільшення застосування комплексних автоматизованих ІС для управління
підприємством, так званих «ERP-систем».
ERP – це організаційна стратегія інтеграції виробництва й операцій,
управління трудовими ресурсами, фінансового менеджменту та управління
активами, орієнтована на безперервне балансування та оптимізацію ресурсів
підприємства за допомогою спеціалізованого інтегрованого пакета
прикладного програмного забезпечення, що забезпечує загальну модель
даних і процесів для усіх сфер діяльності. Однак, упровадження і підтримка
таких великих систем вимагають від користувача значних витрат.
В інтегрованих бюджетних ERP-модулях планування відбувається в
основному не від цілей, а від плану продажів. У них закладається, як
розподіляти наявні обмежені ресурси, щоб виконати такий план продажів
найефективніше, виявляючи резерви, досягаючи економії і т. д. ERP-системи
включають готові спеціалізовані модулі й розширення для різних галузей.
На українському ринку станом на 2014 рік відзначається такий
розподіл ринкових часток у розрізі програмного забезпечення: SAP – 43,4%,
НВП «Інформаційні технології» – 15,7%, 1C – 13,9%, Oracle – 11,7%,
Microsoft – 6,1%, решта – 9,2% [2, c. 213].
Основною відмінністю SAP від інших систем є галузева
пристосованість цього програмного продукту (напр. аерокосмічна
промисловість; банківська сфера; високі технології та електроніка; наукові
дослідження тощо.
SAP і Oracle розраховані на роботу в умовах стабільних ринкових умов
та законодавства. Така ситуація надає переваги українським та російським
виробникам, які адаптовані до умов функціонування вітчизняних
підприємств. Серед них можна виділити «1С», «Парус», «Галактика», НПП
«Інформаційні технології», ТОВ «Інтелект-Сервіс».
Зокрема, на платформі «1С: Підприємство 8» розроблено багато
прикладних рішень, серед яких можна виділити «1С: Управління виробничим
підприємством 8», що є комплексним прикладним рішенням, яке охоплює
основні аспекти управління й обліку на виробничому підприємстві [2, c. 214].
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Найбільш вигідним є варіант, при якому за основу побудови ІС
вибирається перевірений ринком програмний інструментарій, що дозволяє
гнучко налаштувати функції ІС під потреби підприємства і здатний
інтегруватися із сторонніми розробками, в першу чергу, що вже
експлуатуються на підприємстві [3, c. 226].
При автоматизованій системі бухгалтерського обліку можна досягти
таких результатів: скорочення робочого часу на ведення бухгалтерського
обліку; скорочення кількості помилок при веденні обліку; підвищення
оперативності підготовки звітних даних; підвищення інформативності
підготовлюваних звітів; поглиблення аналітичного обліку.
На основі розглянутої порівняльної характеристики можна зробити
висновки, що будь-яка бухгалтерська програма призначена для автоматизації
процесу обліку, дає можливість економити підприємствам свій час та кошти,
а головне своєчасно приймати ефективні управлінські рішення.
В даний час найефективніше використовується програмний продукт
«1С:Підприємство», але майбутнє за SAP системами, бо вони мають
можливість забезпечити найповніший спектр для ведення обліку на
підприємстві. Тільки за умови вибору можна максимізувати ефективність та
ведення облікової діяльності, що є необхідним кроком на шляху до розвитку
й стабільної робити підприємств.
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ОБРОБКА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В умовах тотальної інформатизації всіх сфер життя одним з важливих
питань стає оволодіння комп‘ютером як засобом та інструментом якісного
виконання професійних обов‘язків. Їхній стрімкий розвиток живлять два
важливі фактори: бажання людини знати більше, оволодіти більшою
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кількістю інформації, та швидкий темп технічного прогресу, що з кожним
днем вдосконалює технічні засоби та джерела отримання та переробки
інформації. Обчислювальна техніка і засоби зв'язку міцно ввійшли в сучасне
життя, і подив викликає вже не їхня наявність, а скоріше, відсутність чи
недостатньо ефективне використання.
Актуальність даної теми є надзвичайно високою, оскільки важко
знайти якусь сферу діяльності, де б не застосовувалися комп‘ютери та
інформаційні технології. Вивченням впровадження нових інформаційних
технологій та обробки статистичної інформації займалися такі відомі
науковці: О.М. Бондаренко, В.Ф. Заболотний, Г.О. Козлакова, О.А. Міщенко
та інші. Розробкою і впровадженням у навчальний процес нових
інформаційних технологій активно займаються такі дослідники як:
Дмитреєва Е.И., Новиков С.У., Полілов Т.А. та багато інших.
І.А. Смольяннікова зазначає, що «сучасний фахівець в будь-якій галузі
повинен володіти навичками використання інформаційних та комунікаційних
технологій у професійному контексті». Головним питанням сьогодення в
системі нової освіти є опанування вмінь і навичок саморозвитку особистості,
що значною мірою досягається шляхом впровадження інформаційних
технологій організації процесу. Впровадження інформаційних технологій
характеризується: поступовим нарощуванням темпу, зміною кількісних та
якісних характеристик засобів; збільшенням обсягу інформаційних потоків,
зміною технологій викладання.
Крім того, впровадження ІТ вимагає розробки та практичного
використання науково-методичного забезпечення, створення й ефективного
застосування інструментальних засобів і систем комп'ютерного навчання й
контролю знань, системної інтеграції цих технологій в існуючі навчальні
процеси та організаційні структури. Визначення сучасного етапу розвитку
суспільства, інтенсивний розвиток сучасних інформаційних технологій,
визнання необхідності освіти протягом всього життя людини - все це
визначає необхідність широкого використання інформаційних технологій в
системі освіти в цілому та при викладанні природничих дисциплін зокрема.
Сучасні інформаційні технології – це форми і методи передачі інформації
при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв'язку (телебачення,
комп'ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв'язку ).
Розглядаючи проблему інтеграції ІТ у освітньому процесі, варто
зазначити, що на сучасному етапі значна увага приділяється матеріальнотехнічному, програмному, методичному забезпеченню щодо використання ІТ
у навчально-виховному процесі. Проведення моніторингових, аналітичних та
інших досліджень на рівні держави, участь у міжнародних проектах, сприяє
виробленню стратегічних підходів до впровадження ІКТ у навчальний
процес, що значною мірою сприяє виявленню тенденцій та аналізу проблем і
просуває їх розв'язання. Сьогодні в Україні на державному рівні робляться
певні кроки для впровадження ІТ у освітній процес. Інформатизація
суспільства пов‘язана, насамперед, з розвитком комп‘ютерної техніки,
різноманітного програмного забезпечення, глобальних мереж та
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мультимедійних технологій. Мультимедійні засоби навчання займають
важливе місце у розвитку інформаційного суспільства. Мультимедійні засоби
навчання за С.У. Гончаренко – це комплекс апаратних і програмних засобів,
що дозволяють користувачеві спілкуватися з комп‘ютером, використовуючи
різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук,
анімацію, відео. Мультимедійні системи надають користувачеві
персонального комп‘ютера такі види інформації: текст; зображення;
анімаційні картинки; аудіо коментарі; цифрове відео. Технології, які
дозволяють з допомогою комп‘ютера інтегрувати, обробляти і водночас
відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби і способи
обміну інформацією, називаються мультимедійними. Нові мультимедійні
засоби, в яких використовується аудіо-візуальний формат, надають такі
можливості, які традиційні підручники надати не можуть. Існують певні
проблеми щодо застосування ІТ, які є загальними для багатьох освітніх
закладах України. Це, насамперед, недостатня матеріально-технічна база,
недостатнє програмне забезпечення, відсутність відповідних науковометодичних засобів, необхідних для організації самостійної роботи студентів,
обмеженість доступу до Інтернету. Однак комп‘ютеризація навчання
почалася і успішно розвивається. [1,с.10]
У сучасних умовах, коли потрібно не лише збирати й обробляти
інформацію, а й мати змогу забезпечувати нею фахівців різних рівнів,
зазначена система дістала подальший розвиток і діє як система
автоматизованого збирання та обробки інформації. Щоб організувати
систему автоматизованого збирання та обробки інформації, яка
використовується для управління об‘єктом, потрібно створити такі процеси,
за яких вірогідна первинна інформація один раз у мінімальному складі в
ритмі виробництва вимірювалася б і фіксувалась (й у такому самому ритмі
(при потребі) передавалася каналами зв‘язку до ПЕОМ користувачів і
комплексно (системно, тобто всебічно за відповідними алгоритмами)
оброблялася (разом з умовно-постійною) на ПЕОМ так, щоб одержана в
максимумі результатна інформація була закінчена обробкою і повністю
відповідала б усім вимогам управління об‘єктом, у тому числі інформуванню
менеджерів і фахівців різних рівнів, а також процесам конструкторської і
технологічної підготовки виробництва, нормування й планування, обліку й
контролю, складання установленої зведеної звітності й проведення
комплексного економічного аналізу за різні періоди часу та по різних
структурних ланках і об‘єкту управління в цілому. В цьому й полягає її
сутність. [2,с.28]. Така система збирання та обробки інформації може
створюватися на різних рівнях, у масштабі різних організаційноуправлінських ланок — цеху чи виробничої одиниці, підприємства чи
виробничого об‘єднання, галузі, регіону тощо. Зі збільшенням масштабності
управлінської ланки значно зростають трудомісткість і складність організації
системної обробки інформації. З розвитком сучасних інформаційних
технологій зросла прозорість світу, швидкість і обсяги передачі інформації
між елементами світової системи. Це означає, що роль місцевих традицій, що
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сприяють самодостатньому інерційному розвитку окремих елементів,
слабшає. Одночасно посилюється реакція елементів на сигнали з позитивним
зворотним зв'язком. Інтеграцію можна було б тільки вітати, якби її наслідком
не ставало розмивання регіональних і культурно-історичних особливостей
розвитку.
Отже, сучасні інформаційні технології міцно увійшли в наше життя.
Застосування ЕОМ стало буденною справою, хоча ще зовсім недавно робоче
місце, обладнане комп'ютером, було великою рідкістю. Інформаційні
технології відкрили нові можливості для роботи і відпочинку, дозволили
багато в чому полегшити працю людини.
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Сьогодні інформаційні технології стали невід‘ємною частиною в
суспільстві. Унікальний інноваційний засіб управління інформацією, що
допомагає керівникам, інженерам, технологам, фінансистам, юристам та
іншим фахівцям управляти усіма даними про роботи, що проводяться, і
процеси упродовж усього життєвого шляху організації. Особливістю
сучасного бізнесу є те, що інформація стала важливим виробничим ресурсом.
Комп'ютерні інформаційні системи докорінним чином змінюють управління
підприємством.
Сучасні інформаційні технології, які базуються на професійному
використанні інформаційного ресурсу, дають змогу менеджерам ефективно
діяти та йти на невеликий ризик. Для того, щоб ефективно виконувати свої
обов'язки, менеджер має спланувати роботу об'єкта управління, організувати
її, розподіливши завдання між безпосередніми виконавцями і забезпечивши
їх необхідними ресурсами, зацікавити працівників у якісному виконанні
дорученої роботи, проконтролювати результати, яких вони досягли і, за
необхідності, внести ті чи інші корективи у їх дії. Цю роботу неможливо
здійснити, якщо не скласти ясну і чітку картину щодо стану керованого
об'єкта і середовища його існування, що можливо лише при наявності
відповідної інформації завдяки сучасним технологіям [1, с. 259].
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Основою процесу управління є інформація. Вона перетворилась сьогодні
у найважливіший ресурс, який дає змогу організаціям забезпечувати свій
розвиток, зміцнювати свої стратегічні позиції. В умовах значного розподілу
праці без своєчасного надходження інформації неможлива спільна робота.
Без неї не можна сформулювати цілі, оцінити ситуацію, визначити проблеми,
підготувати і прийняти рішення і проконтролювати його виконання. Лише
вона дозволяє менеджерам належним чином здійснювати управлінські
функції. Також із застосування інформаційних технологій підвищується
продуктивність й ефективність управлінської праці, дозволяючи по новому
вирішувати багато завдань.
Інформаційні технології дозволяють зберігати величезну кількість
даних, які людина просто не може запам'ятати, аналізувати їх і на основі
результату, пропонувати найбільш ефективні рішення певних задач, які б
мінімізували витрати і максимізували прибутки підприємств. До того ж
компонентами інформаційної системи підприємства (виробництва) є банк
даних і відповідні бази даних, використовувана мова – сукупність знаків і
класифікаторів, а також комплекс моделей і програм, що забезпечують
роботу з даними. Банк і бази даних являють собою сховище інформації та
основний компонент інформаційної системи в багаторівневій інтегрованій
автоматизованій системі управління підприємством [2, с. 61].
Управлінські інформаційні системи – це організаційно-технічні системи,
які забезпечують вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних
процесів у сфері управління. Інформаційні системи менеджменту є
різновидом інформаційних систем, їх конкретизацією щодо сфери
застосування, тобто менеджменту. Використовують інформаційні системи
менеджменту для сприяння більшій оперативності та конкретності
менеджерської діяльності, забезпечення своєчасності виконання і високого
ступеня обґрунтованості всіх управлінських розрахунків, забезпечення
контролю за правильним виконанням управлінських рішень і зворотного
зв‘язку. Інформаційні системи менеджменту сприяють вдосконаленню
менеджерської діяльності відповідних установ і підприємств та підвищення
на цій основі ефективності їх роботи.
Розглянемо взаємозв'язок між підприємствами й інформаційними
системами. В організаціях є різні рівні управління, для яких потрібні свої
типи інформаційних систем. У свою чергу, співвідношення ролей менеджерів
і комп'ютерів у прийнятті рішень також залежить від типів інформаційних
систем. Інформаційні системи й організації мають взаємний вплив один на
одного. З однієї сторони інформаційні системи повинні приєднуватися до
підприємства, щоб забезпечити необхідною інформацією важливі групи
усередині організації. У той же час організація повинна усвідомлювати й
відкривати себе для впливів інформаційних систем, щоб знайти вигоду в
нових технологіях. Взаємодія між інформаційними технологіями й
організаціями є дуже складною і піддається впливу великої кількості
факторів, включаючи структуру організації, стандартну техніку експлуатації,
політику, культуру, навколишнє середовище й рішення управління.
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Підприємства створюють інформаційні системи, щоб стати більш
ефективними й зберігати гроші. Інформаційні системи можуть бути
джерелом конкуренто здатної переваги, тому й сучасна технологія передачі
даних надала багатьом організаціям роботу більш гнучкими способами,
підвищуючи здатності цих організацій реагувати на зміни в ринку.
Інформаційні системи можуть надавати більшим і маленьким організаціям
додаткову гнучкість, щоб перебороти деякі обмеження, що випливають із
їхніх розмірів. Маленькі організації можуть використовувати інформаційні
системи, щоб придбати частину сил і можливостей більших організацій.
Вони можуть координувати дії типу виконання замовлень або спостереження
за інвентарем, маючи невеликий кадровий склад менеджерів. Більші
організації можуть використати інформаційні технології, щоб досягти
частини маневреності й чутливості маленьких організацій.
Тому й впровадження інформаційних технологій створює підґрунтя для
розвитку нової культури праці і одночасно призводить до стратегічної
переорієнтації підприємства. Використання інформаційних комп'ютерних
систем для вирішення управлінських та підприємницьких завдань,
стратегічного розвитку, підвищення ефективності адміністративної
діяльності, обліку і контролю, планування й аналізу, реалізації у мережевому
режимі різноманітних зв'язків підприємств з їх партнерами, клієнтами,
владними структурами призвело до зростання інформаційних потреб, дало
можливість не обмежувати інформаційні потоки та інформаційні процеси
межами окремого підприємства і зумовило зростання інвестицій у
комп'ютерні технології. Адже залучення до процесу впровадження
інформаційних офісних систем кваліфікованих спеціалістів допомагає
уникнути багатьох проблем, зробити процес впровадження інформаційних
систем в організаціях ефективним, підвищити віддачу від інформаційних
технологій, організувати спільну роботу всіх причетних до створення і
впровадження інформаційної системи [3, с. 22].
Інформаційні системи прогресивно замінили процедури ручної праці на
автоматизовані дії в трудових і технологічних процесах. Електронні трудові
процеси зменшили вартість експлуатації в багатьох компаніях, заміняючи
паперові документи й усталену практику ручної праці. Інформаційні
технології реорганізують процес управління, забезпечуючи потужні нові
можливості допомоги менеджерам у стратегії, плануванні й управлінні.
Наприклад, стало можливо одержувати інформацію для менеджерів щодо
організаційного виконання аж до рівня певних виробів з будь-якої організації
в будь-який час. Нова інтенсивність інформації робить можливими точне
планування, передбачення й контроль. Розподіляючи інформацію через
електронні мережі, новий менеджер може ефективно зв'язуватися з тисячами
службовців і навіть управляти великими цільовими групами [4, с. 314].
Можна зробити висновок, що завдяки широкому використанню
сучасних інформаційних технологій вдається досягти кращих результатів.
Традиційне використання інформаційних технологій з метою автоматизації
трудомістких процесів обробки даних фінансового характеру сформувало
679

стереотип у сприйнятті інформаційних технологій, як додаткового засобу,
що підвищує зручність і швидкість виконання деяких другорядних функцій.
В сучасних умовах трансформації і усвідомлення цінності накопичених знань
роль інформаційних технологій кардинально змінюється. Виникає потреба в
інформаційних технологіях у таких сферах, як взаємодія з клієнтами,
управління матеріальними запасами, виконання замовлень, управління
людськими ресурсами, оперативне управління підприємством, а також багато
інших. Інформаційні системи перетворюються на інструмент підвищення
ефективності управління і створення нових конкурентних переваг.
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ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Статистичний аналіз даних стає невід'ємним атрибутом системи
управління на усіх її рівнях — від невеликої фірми до національної
економіки в цілому. Статистичні моделі використовують для діагностики
стану об'єктів управління, при вивченні причинно-наслідкового механізму
формування варіації та динаміки соціально-економічних явищ і процесів, у
моніторингу економічної кон'юнктури, при прогнозуванні та прийнятті оптимальних управлінських рішень.
Оволодіння багатим арсеналом методів статистичної обробки даних з
використанням комп'ютерних технологій є важливою складовою професійної
підготовки економіста.
Проблемам моделювання та статистичного оцінювання соціальноекономічного розвитку присвячені наукові праці вітчизняних учених:
В. Андрієнка, В. Андрійчука, О. Білоруса, С. Ромашко, І.
Савраса,
О. Гладуна, А. Головача, М. Долішнього, В. Єлейка, А. Єріної, В. Захожая,
О. Янкового та ін., а також зарубіжних учених: І. Беляєвського, Е. Герде,
А. Донди, К. Доугерті, А. Еренберга, І. Єлісєєвої, О. Кюна, Н. Ряузова,
Д. Сакса, М. Собчика, В. Сімчери, С. Фішера, Р. Штрука.
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Моделювання — один з ефективних засобів пізнання законів і
закономірностей навколишнього світу. Суть моделювання полягає в заміні
реального процесу певною конструкцією, яка відтворює основні,
найістотніші риси процесу, абстрагуючись від вторинних, неістотних. Будьяка конструкція — фізична чи математична — це спрощений, схематичний
образ реальності. Мистецтво моделювання саме й полягає в тому, щоб
знати, що, де, коли та як можна і треба спрощувати [2, с. 5].
Особливого значення набувають моделі при вивченні закономірностей
масових процесів, які недоступні прямому спостереженню і не піддаються
експериментуванню. Передусім це стосується соціально-економічних явищ і
процесів, закономірності яких формуються під впливом безлічі
взаємопов'язаних факторів і за складністю переважають закони фізики, хімії
чи біології.
За своєю природою соціально-економічні явища і процеси —
стохастичні, ймовірнісні; невизначеність — їх внутрішня властивість.
Вивчення цих процесів, передбачення перспектив їх подальшого розвитку,
прийняття оптимальних управлінських рішень мають спиратися на такі
моделі, які й в умовах невизначеності забезпечують сталість і надійність
висновків. Такими є статистичні моделі. Вони належать до класу
математичних, виражаються у формі рівнянь, функцій, алгоритмів; при їх
розв'язуванні поєднуються логіко-алгебраїчні та ймовірнісні методи.
Модель встановлює відповідність між сукупністю фактів і гіпотезами,
імітує механізм формування закономірностей. На моделях проводяться
експерименти, результати яких поширюються на реальність. Основна
вимога, що ставиться до моделі, — подібність, адекватність її реальному
процесу.
Одна з найскладніших проблем системи управління — передбачити
майбутнє і віднайти ефективні рішення в умовах невизначеності.
Інструментом мінімізації невизначеності слугує прогнозування, а прогнозом
називають науково обґрунтований висновок про майбутні події, про
перспективи розвитку процесів, про можливі наслідки управлінських рішень.
Прогнозування передбачає систему наукових доведень, використання
методів і прийомів з різним ступенем формалізації, узгодженість окремих
висновків і оцінок щодо майбутнього розвитку процесу. В світовій практиці
прикладного прогнозування використовують різні методи: статистичні
(прогнозна екстраполяція), функціонально-ієрархічні (прогнозні сценарії),
методи структурної аналогії, імітаційного моделювання, експертні оцінки.
Кожен метод має свої особливості, позитивні якості й вади, свої межі
використання [3, с. 11].
При прогнозуванні соціально-економічних процесів перевага віддається
статистичним методам, прогнозним результатом яких є очікувані у
майбутньому значення характеристик процесу.
Статистичні прогнози ґрунтуються на гіпотезах про стабільність значень
величини, що прогнозується; закону її розподілу; взаємозв'язків з іншими
величинами тощо. Основний інструмент прогнозування — екстраполяція.
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Суть прогнозної екстраполяції полягає в поширенні закономірностей, зв'язків
і відношень, виявлених в t-му періоді, за його межі.
Важливим етапом статистичного прогнозування є верифікація прогнозів,
тобто оцінювання їх точності та обґрунтованості. На етапі верифікації
використовують сукупність критеріїв, способів і процедур, які дають
можливість оцінити якість прогнозу.
Характерною особливістю моделювання та прогнозування соціальноекономічних процесів є багатоваріантність, тобто можливість використання
різних методів, моделей, інформаційного забезпечення, критеріїв оцінювання
адекватності моделі тощо. Вибір між конкуруючими варіантами базується на
певній системі правил, що забезпечують надання обґрунтованих оцінок
кожному варіанту [4].
Уважається, що експерт володіє цією системою правил і може порівняти
варіанти, приписуючи кожному з них числа. Найчастіше перевага чи
відносна значущість варіантів встановлюється за допомогою методів
ранжування, попарних порівнянь або безпосереднього оцінювання.
Використання сучасних комп‘ютерних технологій обробки даних,
інтерактивний спосіб взаємодії з системою перетворюють статистичне
моделювання та прогнозування в захоплююче дослідження закономірностей
навколишнього світу.
Програмне забезпечення статистичних досліджень досить розвинуте.
Всесвітньо відомі статистичні пакети для комплексної обробки даних:
BMDP, SPSS, SAS, Statgraphics. Світовим лідером на ринку статистичного
програмного забезпечення визнається інтегрована система Statistica для
Window. Система Statistica працює з чотирма типами документів. Це:
електронна таблиця Spreadsheet, призначена для введення і
перетворення первинних даних;
електронна таблиця Scrollsheet — для виведення результатів
аналізу;
графік — для візуалізації результатів обробки та аналізу даних;
звіт — файл у формі RTF (розширений текстовий формат), в
якому зберігається текстова, числова і графічна інформація.
Важливою характеристикою системи є наявність засобів всебічної
графічної підтримки процесу обробки даних і візуалізації результатів аналізу.
Графічні можливості й засоби системи унікальні. Вона включає сотні різних
типів користувацьких і спеціальних статистичних графіків, доступних у
будь-якому модулі й на будь-якому етапі статистичної обробки даних.
Інструменти компонування складної графічної інформації з текстовою і
числовою інформацією розглядаються у кожному модулі [1, с. 452].
Таким чином, соціально-економічні системи, що вивчаються сучасною
наукою, з великими труднощами піддаються дослідженню звичайними
(вербальними) теоретичними методами. Прямий експеримент над ними
неможливий. Ціна помилок і прорахунків велика, тому статистичне
моделювання є неминучою складовою науково-технічного прогресу. Вміння
передбачити найбільш ймовірний варіант розвитку ситуації, вчасно
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відреагувати на можливі зміни, попередити кризові явища, виступає
ключовим фактором управлінської діяльності, як на рівні окремих
підприємств так і на рівні державного управління.
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системе мониторинга эффективности управления социально-экономическим
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Технологии и Общество» . – 2012. – ғ3. – С.448-463
2. Єріна А. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посіб. /
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БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Проблема безпеки та надійності є дуже важливою для сучасних
інформаційних систем. Можна навести приклади багатьох систем, для яких
рішення проблеми надійності в самому прямому сенсі означає, бути чи не
бути даній системі. До них можна віднести і різні інформаційні системи, що
включають в свій склад велике число комп'ютерів, що мають мережеву
структуру, територіально розподілені інформаційні системи, інформаційні
системи вимірювання параметрів різних об'єктів, системи моніторингу і т.п.
Тому на сьогоднішній день тема є актуальною, а визначений напрям
пріоритетним. Цією проблемою займаються багато дослідників та науковців
серед них такі як: В.Гайкевич, В.Левін,Г.Титоренко, Є. Ковалевська та багато
інших.
Інформаційні системи можуть мати просту і складну структуру їх
ускладнення йде сьогодні в різних напрямках з одного боку, до складу
систем входить все більше число комплектуючих елементів з іншого боку,
ускладнюється їх структура, що визначає з'єднання окремих елементів та їх
взаємодію в процесі функціонування і підтримки працездатності.
Перш за все варто зазначити те, що інформаційна безпека – це
системний процес, тому ним потрібно керувати. Захист інформаційних
ресурсів є одним із пріоритетних завдань безпеки, тому розглянемо основні
проблеми захисту інформаційних систем (ІС)(див. табл.1)Вибір засобів
захисту інформацією інформаційної системі – складна оптимізаційна
завдання, під час вирішення якій потрібно враховувати можливості
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різноманітних загроз інформації, вартість реалізації різних засобів захисту та
наявність різних зацікавлених сторін перебуває. У випадку перебування
оптимального варіанти рішення такого завдання необхідно застосування
теорії ігор, зокрема теорії біматричних ігор з ненульовий сумою, що дозволяє
вибрати таку сукупність засобів захисту, що забезпечить максимізацію
ступеня безпеки інформації при даних витратах чи мінімізацію витрат при
заданому рівні безпеки інформації.Після вибору методів і європейських
механізмів потрібно здійснити розробку програмного забезпечення системі
захисту. Програмні кошти, реалізують обрані механізми захисту, повинні
прагнути бути піддані комплексному тестуванню.
Таблиця 1
Трирівнева модель проблеми захищеності ІС
Система цілей
Загальна мета:
Захищені
інформаційні
системи
Цілі:безпека,
безвідмовність,
ділова взаємодія

Кошти
Встановлення:захищеність,
конфіденційність,
цілісність, готовність до
роботи, точність,
керованість, безвідмовність,
прозорість, зручність
користування
Підтвердження:внутрішня
оцінка, акредитація,
зовнішнійаудит

Виконання
Забезпечення:закони,
норми,
характер
ведення
бізнесу,
контракти, зобов'язання, внутрішні
принципи, міжнародні, галузеві та
внутрішні стандарти
Реалізація:методи взаємодії із
зовнішнього і внутрішньої
середовищем, методи робіт, аналіз
ризиків, методи розробки,
впровадження,експлуатації та
супроводунавчання

В загальному випадку можна говорити про ступінь довіри, або
надійності систем, які оцінюються за двома основними критеріями.
1. Наявність і повнота політики безпеки - набір зовнішніх і
корпоративних стандартів, правил і норм поведінки, які відповідають
законодавчим актам країни і регламентують збір, обробку, розповсюдження
та захист інформації. Зокрема, стандарти та правила визначають, в яких
випадках і яким чином користувач має право оперувати з конкретними
наборами даних. В політиці сформульовані права та відповідальність
користувачів та персоналу відділів інформаційної безпеки (ІБ), що
дозволяють вибирати механізми захисту безпеки системи. Політика безпеки це активний компонент захисту, що включає в себе аналіз можливих загроз і
ризиків, вибір заходів протидії і методологію їх застосування. Чим більше
інформаційна система і чим більше вона має "входів" і "виходів"
(розподілена система), тим "суворіше", деталізоване і різноманітнішим має
бути політика безпеки.
2. Гарантованість безпеки - міра довіри, яка може бути надана
архітектурі, інфраструктурі, програмно-апаратної реалізації системи і
методів управління її конфігурацією і цілісністю. Гарантованість може
виникати як з тестування та верифікації, так і з перевірки (системної або
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експлуатаційної) загального задуму і виконання системи в цілому та її
компонентів. Гарантованість показує, наскільки коректні механізми, що
відповідають за проведення в життя політики безпеки. Гарантованість є
пасивним, але дуже важливим компонентом захисту, реалізованим якістю
розробки, впровадження, експлуатації і супроводу інформаційної системи і
закладених принципів безпеки.Концепція гарантованості є центральною при
оцінці ступеня захисту, з якою інформаційну систему можна вважати
надійною. Надійність забезпечується всією сукупністю захисних механізмів
системи в цілому і надійністю обчислювальної бази (ядра системи), що
відповідають за проведення в життя політики безпеки. Надійність
обчислювальної бази визначається її реалізацією і коректністю вихідних
даних, що вводяться адміністративним та операційним персоналом.
Таким чином, важливим засобом забезпечення безпеки і надійності є
механізм підзвітності або протоколювання. Надійна система повинна
фіксувати всі події, що стосуються безпеки, а ведення протоколів
доповнюється аудитом - аналіз реєстраційної інформації.
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ПРОБЛЕМА НЕРІВНОМІРНОСТІ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
На сучасному етапі розвитку української економіки однією з
найгостріших проблем є проблема ідентифікації та формування середнього
класу, оскільки розвиток та соціально-економічні індикатори саме
середнього класу визначають ефективність економічної системи країни в
цілому. Актуальність проблеми створення українського середнього класу з
кожним днем привертає увагу все більшої кількості вчених, експертів,
політиків і інститутів влади.
Враховуючи вищезазначене, постає проблема дослідження доходів
населення певної країни. Оскільки структура суспільства носить біполярний
характер: з одного боку – нечисленний дуже багатий соціальний прошарок, з
іншого – основна частина населення, яка знаходиться на межі або за межею
бідності, середній клас практично відсутній. Тому його формування та
соціальний захист повинні стати пріоритетними стратегічними завданнями
державної політики.
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Вивченням проблем побудови оптимальної соціально-економічної
структури населення розглядаються в працях багатьох вітчизняних і
зарубіжних учених: П.Дашкевича, Т. Аткінсона, Е. Лібанової, І. Бондар,
Н. Борецька, Н. Холода, В. Будяк, Н.Левковець, В. Гейця, О. Грішнової,
О. Андроніка,Т. Кір‘ян та інших [1,2,3,4].
Мета дослідження полягає у визначенні коефіцієнта нерівномірності
доходів у певних групах населення, що базується на методології ПаретоЛоренца-Джині.
Щоб проаналізувати рівень концентрації доходів у певних групах
населення, використовують криву Лоренца і обчислюють на її основі індекс
концентрації доходів (коефіцієнт Джині). Ці показники належать до системи
оцінок, що відома під назвою методологія Парето–Лоренца–Джині [2].
Використовуючи методологію О.Лоренца, визначимо коефіцієнт Джині
для України за даними 2013 р. (Таб.1).
Таблиця 1.
Динаміка розвитку соціально-економічної структури населення
України за 2013 р.
Чисельність населення
10 20 30 40 50 60 70 80 90
України, %
Величина загального
отримуваного доходу,
6
8
12 18 25 33 45 56 72
%
2013
Для цього, у системі координат по осі абсцис відкладемо накопичену
частку груп за кількістю населення, а по осі ординат – обчислені за
зростаючим підсумком частки сумарного доходу. Чим більше крива, що
відповідає фактичному розподілу доходів [Рис.1].

S

Рис. 1. Крива Лоренца для України за 2013 р., %
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Відношення площ заштрихованої фігури S та фігури ОАВ, яка обмежена
бісектрисою (лінією рівномірного розподілу), називається коефіцієнтом
Джині, що виражає кількісну міру нерівності розподілу доходів населення.
Він відображає ступінь відхилення фактичного розподілу доходів за
чисельно рівними групами населення від лінії їх рівномірного розподілу.
Статистична міра рівності доходів коливається від 0 до 1. Чим ближчий цей
показник до одиниці, тим вища нерівність розподілу доходів.
Індекс Джині розрахуємо за формулою:
G

S
S

.

(1)

AOB

Обчислимо площу фігури S, як різницю площ фігур обмежених
бісектрисою ОА та кривою Лоренца. Площу фігури, яка обмежена кривою
Лоренца, обчислимо як суму площ десяти трапецій.
10

30 80 150 200 235 260 260 245 210 90 1760 (кв.од.)

Si
i 1

Обчислимо площу

ОАВ

S (OCAB )
2

100 100
5000 (кв.од.)
2

Визначимо коефіцієнт Джині за формулою (1):
G

S
S

AOB

1760
0,352
5000

З економічної точки зору отримане значення коефіцієнта Джині вказує
на значну нерівність у розподілі доходів населення України у 2013 р.
Спираючись на дослідження [1], ми проаналізували ситуацію із
розподілом доходів населення України за 2013 р., розрахували коефіцієнт
нерівномірності доходів населення, що дасть змогу визначити причини
впливу певних економічних чинників на рівень розподілу доходів і
можливості скорочення рівня розшарованості населення України.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КОНЦЕПЦІЙ
МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ
З переходом до нових моделей державного управління в усьому світі
значно зросла значущість застосування маркетингового механізму у
діяльності органів державної влади різного рівню. Державний маркетинг в
умовах ринкового суспільства є важливим механізмом забезпечення
соціоцентричного характеру державного управління. Ця функція реалізується
через його маркетингову орієнтацію на досягнення максимального,
соціального ефекту державного управління, з точки зору інтересів
споживачів (громадян, суспільства). Невід‘ємною складовою маркетингового
механізму державного управління є його інноваційно-інформаційне
забезпечення. Його впровадження сприятиме врегулюванню проблеми
визначення ціннісної орієнтації системи державного управління, протягом
чергового етапу її становлення, зумовленого прийняттям і подальшим
нагромадженням низки нових, галузевих, нормативно-правових актів та
розширенням структур персоналу органів влади, в умовах зростання їх
регулюючих функцій.
Сьогодні вже існують пропозиції з комп‘ютеризації функцій
державного управління, наприклад, концепція EGovernment. Також, при
прем‘єр-міністрі створена рада по сприянню розвитку сфери ІТ і т ін [1, 2].
Однак, слід зазначити, що ці пропозиції, з одного боку, є дуже
оптимістичними, але, з іншого, на жаль, більшість з них є не досконалими.
Адже, перш ніж комп‘ютеризувати певний напрямок системи державного
управління, як слушно зазначає Є.О. Резченко, треба спочатку досягти
необхідних організаційних, законодавчих, та соціально-економічних умов,
що повинні забезпечити відповідні державні установи та відомства [3].
Першочерговими цілями інформатизації державного управління є:
- забезпечення прозорості діяльності органів державної влади;
- забезпечення доступності для громадян послуг, що надаються
органами влади.
Для цього необхідно реалізувати наступне:
- розробити й прийняти закон ―Про припинення використання
паперових носіїв у роботі уряду‖. (Конгрес США прийняв аналогічний закон
(GPEA) ще в 1998 р. Цей Закон, зокрема, дозволяє громадянам використати
електронні технології при подачі інформації в органи влади або при її
одержанні. В комбінації з діючими у США законами про вільній доступ
громадян до інформації пов‘язаної з роботою державних органів, цей закон
став дієвим механізмом забезпечення прозорості діяльності владних
структур);
- розробити поетапний план поступової відмови від паперового
документообігу при обміні інформацією у владних структурах;
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- створити розвинуту інфраструктуру засобів вільного доступу до
послуг, що влада надає громадянам;
- скоротити тягар звітності й дублювання інформації, що держава
покладає на бізнес. Підприємці, приватний і державний сектори повинні
подавати лише необхідний мінімум інформації, не дублюючи те, що органи
державної влади можуть отримати з власних джерел.
До вищезазначених шляхів вдосконалення доцільно додати здійснення
аналізу вже наявних етапів інформатизації та їх уніфікацію, адже багато
відомств України не піклуються про уніфікацію й стандартизацію розробок в
області застосування інформаційних технологій. Наприклад, онлайнові
вихідні форми одного управління й вхідні форми для іншого управління того
ж міністерства не здатні працювати разом. Один документ, набраний на
комп‘ютері в одному відомстві, часто не можна ―відкрити‖ в іншому
відомстві через відсутність спільності кодувань, використовуваних форм або
мовних версій операційних систем. Питання уніфікації й стандартизації в
області комп‘ютеризації державного управління, на жаль, не знаходять свого
належного розуміння у керівників відомств, які нерідко ховаються за
міжвідомчими бар‘єрами [4].
Також, необхідно на державному рівні сформувати сприятливі
економічні умови розвитку нового, комп‘ютеризованого державного
управління. З урахуванням тенденцій розвитку світової економіки, які
визначаються поступовим переходом розвинутих країн від індустріальної
економіки до економіки знань, основними макроекономічними завданнями
органів державної влади України, у процесі розвитку інформаційного
суспільства є:
- підвищення конкурентоспроможності національної економіки,
шляхом забезпечення сталого економічного зростання держави та
матеріального добробуту її громадян за рахунок впровадження
інформаційних технологій;
- забезпечення підвищення вкладу в економічне зростання держави
підприємств, що провадять діяльність у сфері інформатизації, і галузей, які
широко використовують інформаційні технології, шляхом формування
збалансованої регуляторної та, зокрема, податкової політики;
- сприяння підприємницькій діяльності у сфері інформаційних
технологій за рахунок формування системи адміністративних, правових і
економічних механізмів, які стимулюватимуть попит на інформаційну
продукцію, залучення інвестицій в інформаційні технології, розвитку
конкуренції, просування вітчизняної продукції на міжнародний ринок.
Владі необхідно робити дієві зусилля з подолання вищезазначених
проблем.
Отже, здійснивши аналіз теоретичних напрацювань та практичного
досвіду застосування основних інноваційно-інформаційних концепцій
маркетингового механізму можна стверджувати, що вдосконалення
алгоритму його функціонування є актуальним питанням теорії державного
управління. Його застосування дає можливість забезпечити по-справжньому
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вільну конкуренцію на державному рівні. Як перспективні доцільно
визначити такі напрямки подальших досліджень за даною темою як суб‘єкти
маркетингового механізму у сфері інформаційних технологій і об‘єкти
маркетингового механізму у сфері інформаційних технологій.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ
БАЛАНСІВ ДЛЯ РІЗНИХ РІВНІВ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Математичні моделі використовуються економістами для моделювання
економічних процесів. Економіко-математичне моделювання необхідне для
однозначного формулювання та вирішення проблеми, що потребує рішення.
Методи формування балансів для різних рівнів економічного управління
дозволяє зв‘язати фінансові ресурси органів державної влади з потребами в
них, що випливають з прогнозу соціально-економічного розвитку, зв‘язати
витрати бюджетів з їх доходами, встановити пропорції розподілу коштів між
бюджетами різного рівня, розподілити по кварталах доходи і витрати.
Актуальність даної теми є надзвичайно високою, адже математичне
моделювання допомагає вирішувати проблеми, важливі не тільки для
індивіда, а й для суспільства в цілому. Саме тому необхідно розглянути
математичне моделювання як метод науки, проаналізувати його основні
принципи та визначити сфери застосування. Потрібно також взяти до уваги
завдання, принципи та основні закономірності методів формування балансів
для різних рівнів економічного управління. Вивченням математичного
моделювання займалися такі відомі науковці як Ф. Кене, О. Курно,
У. Джевонс, Г. Гессен, Л. Вальрас, К. Менгер, Ф. Візер, Г. Кассель,
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Ф. Еджворт, В. Парето, Р. Еванс, В. Дмитрієв, Е. Слуцький, Ч. Кобб,
П. Дуглас, В. Рамсей, В. Леонтьєв та багато інших. Вагомий внесок у
розвиток балансового методу внесли такі вчені: Н.В. Бутенко, Н.М.Міщенко,
О.І.Седова, Н.М Качанова, А.Г. Аганбегян, А.Б. Горстко, А.Г. Гранберг та
інші.
Моделювання в наукових дослідженнях, яке почали застосовувати ще в
глибоку давнину, охоплює нині все нові й нові сфери наукових знань. Однак
методологія моделювання впродовж тривалого часу розвивалась незалежно
від інших наук. Моделювання – це строго структурована методологія
створення і підтвердження фізичного, математичного або логічного
зображення системи, об‘єкта, явища або процесу [4, с. 335].
У загальному розумінні модель – це логічний чи математичний опис
компонентів і функцій, що відображають істотні особливості об‘єкту або
процесу, який моделюється і розглядається як система або елементи системи
[3, с.73]. Модель має бути достатньо простою, щоб дати нам змогу збільшити
масштаби та ефективність її застосування. З появою комп‘ютерів було
зроблено досить багато спроб, іноді навіть достатньо успішних, створення
ефективних економіко-математичних моделей [2, с. 4]. Побудова моделі
включає чотири етапи (див. рис. 1):
І етап - формування системи економічних показників об‘єкта
моделювання

ІІ етап - дослідження діяльності підприємства

ІІІ етап - формування знань про об‘єкт. Знання про модель мають бути
скорегованими з урахуванням тих властивостей діяльності об‘єкта
дослідження

ІV етап - практична перевірка одержаних за допомогою моделей знань
та використання їх для побудови об‘єкта з метою управління
Рис. 1. Етапи побудови моделі
На основі розглянутих етапів побудови моделей можемо зробити
висновок, що моделювання – це циклічний процес [4, с. 48-50].
У нашій державі процес економіко-математичного моделювання
недостатньо розвинутий і потребує систематизації і узагальнення фактів
економічної реальності [1, с. 218]. Використання балансового методу
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дозволяє ув'язати фінансові ресурси органів державної влади з потребами в
них, що випливають із прогнозу соціально-економічного розвитку (Рис. 2),
ув'язати витрати бюджетів з їх доходами, встановити пропорції розподілу
коштів між бюджетами різного рівня, розподілити по кварталах доходи і
витрати [4, с. 84-87].

Рис. 2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства [4, с. 83]
Балансовий метод реалізує принцип збалансованості і пропорційності.
Він застосовується при розробці прогнозів, планів і програм. Балансовій
метод дозволяє вибрати оптимальне співвідношення між різними галузями
соціально-економічного комплексу регіону.
Отже, математичне моделювання допомагає вирішувати проблеми,
важливі не тільки для індивіда, а й для суспільства в цілому. Я розглянула
математичне моделювання як метод науки, проаналізувала його основні
принципи та визначила сфери застосування.
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