
 
 
 
 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 

 
 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, 
ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА 

 

TOPICAL ISSUES OF ECONOMICS,  
ACCOUNTING, FINANCE AND LAW 

 
 

Збірник тез доповідей  
Book of abstracts 

 

Частина 6  
Part 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 листопада 2018 р. 
November 10, 2018 

 

м. Полтава, Україна  
Poltava, Ukraine 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ  

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL 
CONFERENCE 

 
 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, 
ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА 

 

 

TOPICAL ISSUES OF ECONOMICS, 
ACCOUNTING, FINANCE AND LAW 

 
 
 

Збірник тез доповідей 
Book of abstracts 

 

 

Частина 6 
Part 6 

 
 

10 листопада 2018 р. 
November 10, 2018  

 

м. Полтава, Україна 
Poltava, Ukraine 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції  
«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права»  

 

УДК 33 
ББК 65 
 
Актуальні питання  економіки, обліку, фінансів та  права:  збірник  тез  доповідей міжнародної  
науково-практичної конференції (Полтава, 10 листопада 2018 р.): у 8 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – 
Ч. 6. – 63 с. 
 
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної 
конференції «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права» з:  
BASF Україна 
Академія Державної пенітенціарної служби  
Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники Брестский государственный технический университет  
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічний 
університет Вінницький національний аграрний університет Вінницький технічний коледж 
 
 
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» 
 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана» ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Дніпровський 
державний аграрно-економічний університет Дніпровський національний 
університет ім. Олеся Гончара Донецький національний технічний університет 
Житомирський національний агроекологічний університет Запорізький 
національний університет 
 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 
газу Казахский национальный аграрный университет 
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха 
Київський національний торговельно-економічний університет 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Київський 
національний університет технологій та дизайну Київський 
університет права Національної академії наук України КІСІТ «ДВНЗ 
КНЕУ ім. В. Гетьмана» Криворізький національний університет 
 
Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу 
Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської 
справи» Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 
Львівський національний університет імені Івана Франка Мелітопольський 
державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького Міжнародний 
гуманітарний університет Міжрегіональна академія управління персоналом 
Мукачівський державний університет Національна академія статистики, обліку 
та аудиту Національний авіаційний університет 
 
 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут  
ім. Ігоря Сікорського» 
Національний університет «Києво-Могилянська академія»  
Національний університет «Львівська політехніка» 
Національний університет «Одеська юридична академія»  
Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка 
Національний університет біоресурсів і природокористування України  
Національний університет державної фіскальної служби України 
Національний фармацевтичний університет  
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова  
Одеська національна академія харчових технологій  

2 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції  
«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права»  

 
Одеський державний аграрний університет 
Одеський національний економічний університет  
Одеський національний політехнічний університет 
Полтавська державна аграрна академія  
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету 
ім. Ярослава Мудрого  
Сумський державний університет  
Сумський національний аграрний університет 
Східноєвропейський університет економіки та 
менеджменту Тернопільський національний економічний 
університет Уманський національний університет 
садівництва Університет державної фіскальної служби 
України Університет митної справи та фінансів  
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської 
справи» Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця 
Харківський національний університет будівництва та архітектури Харківський 
національний університет ім. В. Н. Каразіна Харківський національний університет 
радіоелектроніки  
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України  
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету  
Херсонський національний технічний університет 
Хмельницький національний університет  
Центральноукраїнський національний технічний університет 
Черкаський державний бізнес-коледж  
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького 
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича  
Чернігівський національний технологічний університет 

 

 
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань 
економіки, обліку, фінансів та права.  
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового 
господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; 
економіки та управління підприємствами; цілей сталого розвитку та молоді в Україні; національної безпеки і 
оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки 
сільського господарства і АПК; енергоефективності економіки; економіки торгівлі та послуг; правового 
забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; розвитку продуктивних сил і регіональної 
економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і 
політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, 
банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; 
економічної кібернетики; маркетингу; менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та 
адміністрування; загальнотеоретичних питань правознавства; цивільних, господарських, екологічних та 
трудових правовідносин; права інтелектуальної власності та інформаційного права; розвитку 
адміністративного та митного права в Україні та світі. 

 
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, 
студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору 
економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.  

 
 
 
 
 

Автори тез, 2018 
Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2018  

Офіційний сайт: http://www.economics.in.ua 
 

3 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції  
«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права»  

 

ЗМІСТ 
CONTENTS 

 

СЕКЦІЯ 13. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ    
SECTION 13. ENERGY EFFICIENCY OF ECONOMICS ..............................................  7 

Бабина О. М.      
ЕНЕРГЕТИЧНІ  КУЛЬТУРИ  ТА  ІХ  ВПЛИВ  НА  РОЗВИТОК  ЕКОНОМІКИ,  
БІОЕНЕРГЕТИКИ ТА АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ..............................................  7 

Ільченко В. М., Тоболь Г. Д.     
ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ – ПРІОРИТЕТНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ ................ 8 

СЕКЦІЯ 14. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ   
SECTION 14. ACCOUNTING, ANALYSIS, AND AUDIT ...............................................  12 

Бабенко Л. В., Варга А. І.     
АКТУАЛЬНІ  ПИТАННЯ ОБЛІКУ  ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ  
СТРОКУ КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ........................................................................  12 

Басюк І. Л.      
ОСОБЛИВОСТІБУХГАЛТЕРСЬКОГОТАПОДАТКОВОГООБЛІКУ  
ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ .............................................................................   13 

Басюк І. Л.      
ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ....................................  15 

Брадул О. М., Ільєнко Н. В.     
ТРАНСФОРМАЦІЯ   МЕТОДІВ   БУХГАЛТЕРСЬКОГО   ОБЛІКУ   ВАРТОСТІ  
КОРПОРАЦІЇ ..........................................................................................................................  17 

Бурдега К. О., Мельник Ю. П.     
ТЕОРЕТИЧНІ  ПІДХОДИ  ДО  УДОСКОНАЛЕННЯ  ПОДАТКОВОЇ  СИСТЕМИ  
УКРАЇНИ .................................................................................................................................    20 

Vagner I.      
PROFITABILITY RATIO: WHAT IT IS AND HOW IT CAN MAKE YOUR BUSINESS  
BETTER ...................................................................................................................................    22 

Вітюк Т. І.      
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ ............................ 24 

В’язкова Т. В.      
ПЕРЕВІРКА   ПРАВИЛЬНОСТІ   НАРАХУВАННЯ    ПДВ   ПО   БАРТЕРНИХ  
ОПЕРАЦІЯХ ...........................................................................................................................    26 

Дудлів Н. О.      
ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МСБОДС ТА НП(С)БОДС  
У КАНАДІ ТА ФРАНЦІЇ .......................................................................................................   28 

  4    



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції  
«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права»  

 

Єдинак Т. С., Московченко К. В.     
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА  
ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ..............................................................................................   30

Заїчко А. C.       
ПРОБЛЕМА  ВИЗНАННЯ  ВИТРАТ  ТА  ЇХ  ВІДОБРАЖЕННЯ  У  ФІНАНСОВІЙ  

ЗВІТНОСТІ ............................................................................................................................. 
    31

Калітенко Д. О.      
ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК КОМПОНЕНТИ  
ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ .........................................................  33

Корнєва А. А.       
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ  
У СВІТЛІ РІЗНИХ ОБЛІКОВИХ ТЕОРІЙ ..........................................................................  34

Кравцова Ю. В.      
СУЧАСНИЙ СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ В УКРАЇНІ ............................................  35

Макаренко М. Г., Ковальова Ю. Л., Нікульникова Т. Г.    
РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ............. 38

Марченко Д. О.      
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ..................................... 39

Мельник А. О., Палюх А. М.     
РОЛЬ   МІСЦЕВИХ   ПОДАТКІВ   ТА   ЗБОРІВ   У   ФОРМУВАННІ   ДОХОДІВ  
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ......................................................................................................   41

Примак Ю. Р.       
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ,   ЯК   ІНСТРУМЕНТ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ФІНАНСОВОЇ  
СТІЙКОСТІ БАНКУ ..............................................................................................................   43

Рязанцева Ю. І.      
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ ......................................................  45

Фуштей Н. В.       
ПРОБЛЕМИ  ВПРОВАДЖЕННЯ  ОБЛІКОВОЇ  ПОЛІТИКИ  НА  ВІТЧИЗНЯНИХ  
ПІДПРИЄМСТВАХ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МСФЗ ................................................  47

Фуштей Н. В.       
РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ .......................... 48

Чебан Т. М., Богомолова Ю.     
МОДЕЛІ   ОБЛІКУ   СОЦІАЛЬНИХ   ВИТРАТ   В   КОНТЕКСТІ   РЕАЛІЗАЦІЇ  
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ................................. 50

Шевченко Л. В.      
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ............................ 52

   5    



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції  
«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права»  

 

Шепель Т. П., Климець Н. В.  
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ АСПЕКТ ............ 54 
 
Щур К. А.  
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ ................................................. 56 
 
Юзькова І. О.  
КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЮ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ В СФЕРІ  
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ............................................................................................. 58 
 
Яковенко С. Л., Рудько К. М.  
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВА ............................................................................................................................................ 60 
 
Яцик Т. В.  
МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ОПЕРАЦІЙ З КРИПТОВАЛЮТОЮ........................................................................................................ 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції  
«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права»  

 
 

СЕКЦІЯ 13    ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ 
SECTION 13    ENERGY EFFICIENCY OF ECONOMICS 

УДК 338.4:633:504  
    Бабина О. М.
    аспірантка кафедри адміністративного
    менеджменту та альтернативних джерел енергії,
    Вінницький національний аграрний університет

 
ЕНЕРГЕТИЧНІ КУЛЬТУРИ ТА ІХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, 

БІОЕНЕРГЕТИКИ ТА АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 
 

Україна енергозалежна країна, яка лише частково забезпечує себе власними 
енергоресурсами, а решту викопних енергоносіїв вимушена імпортувати. У вирішені даної 
проблеми Україні, що володіє значним енергетичним потенціалом біомаси, наявними 
трудовими, матеріальними та земельними ресурсами, зможе допомогти використання 
енергетичних культур.  

Енергетичні рослини – це швидко зростаючі сорти багаторічних дерев, кущів, трав та 
спеціальні однорічні рослини з високим вмістом сухої маси. Зібрана біомаса 
використовується для виробництва теплової та електричної енергії, у вигляді тирси для 
прямого спалювання, а також як сировина для виробництва твердого (паливні гранули і 
брикети) та рідкого біопалива.  

Міскантус (Miscanthus) багаторічна злакова культура, яка за рахунок високої 
врожайності сухої біомаси (до 25 т/га), високої теплотворної здатності та низької природної 
вологості стебел на час збирання, вважається найефективнішою порівняно з іншими 
сільськогосподарськими культурами рослиною для виробництва твердого біопалива. Одна 

тонна сухої маси міскантусу еквівалентна 400 кг сирої нафти, 1,7 т деревини, 515 м3 
природного газу, або 620 кг кам’яного вугілля. [1].  

Верба (Salix spp.) Енергетична верба – деревоподібна культура, з високою 

тепловіддачею (1 т біомаси замінює понад 500 м3 природного газу або 700 кг бурого 
вугілля) та з тривалим терміном існування (20 – 30 років). Середній її врожай становить 15 
– 20 т сухої маси з га за рік, а при особливо сприятливих умовах може досягати 30 – 40 сух. 
т/га/рік. Ступінь виснаження землі вербою в 3 – 5 разів нижче, ніж зерновими культурами, 
до того ж близько 60 – 80 % поживних речовин повертаються в землю разом з опалим 
листям [8]. Верба підходить для рекультивації забруднених і малопродуктивних земель, 
виводить з ґрунту важкі метали, пестициди та ефективно застосовується в протиерозійних 
заходах для зміцнення ґрунтів, а також вона може випаровувати з ґрунту велику кількість 
води, що дозволяє осушувати ґрунти з великим обсягом підземних.  

Тополя (Populus spp.) – багаторічна деревоподібна енергетична культура, з плантації 
якої можна отримувати біомасу в обсязі 8 – 15 сух. т/га в рік, а на хороших ґрунтах нові 
клони можуть давати до 16 – 20 сух. т/га в рік. Термін існування плантації енергетичної 
тополі – 15 – 20 років [2].  

За підрахунками експертів при вирощуванні на 1 млн га енергетичних культур та 
середній їх врожайності 11,5 млн т/рік потенційно можна замістити до 5,5 млрд м3 газу на 
рік.  

При використанні 4 млн га малородючих земель для вирощування енергетичної верби, 
тополі, міскантусу тощо, подальшій їх переробці для спалювання в котлах можна досягти 
заміщення близько 20 млрд м³ газу щорічно [3]. 
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Використання енергетичних культур для України є перспективним та економічно 
вигідним, так як:  

– при вирощуванні енергетичних культур на маргінальних землях, ми не зменшуємо 
кількості сільськогосподарських культур та відповідно фінансових надходжень в бюджет 
країни від подальшої їх реалізації;  

– не потребують значних витрат на вирощування і в результаті енергетичні культури 
мають низьку собівартість біопалива;  

– мають високу тепловіддачу, тим самим є екологічно- та економічно-доцільною 
альтернативою природному газу та вугіллю;  

– побічним  продуктом  при  згоранні  біопалива  з  енергетичних  рослин  є  органічні 
 

добрива, які можна застосовувати як органічні добрива для вирощування 
сільськогосподарських культур;  

– скорочують вирубку лісів На сьогодні лісистість України становить лише 15 %, тоді 
як Польщі – 27 %, Фінляндії – 70 %;  

– під час згоряння біопалива на основі рослинної біомаси в атмосферу викидається 
менше вуглекислого газу, ніж поглинається рослинами в процесі фотосинтезу, утворюється  
в 20 – 30 разів менше оксиду сірки і в 3 – 4 рази менше золи в порівнянні з вугіллям;  

– вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання з них біопалива 
створює додаткові робочі місця для сільського населення та є джерелом доходу, як в місцеві 
бюджети так і в бюджет країни в цілому.  

Враховуючи аграрну спрямованість економіки країни, високий рівень залежності від 
імпортованих енергоресурсів, зокрема природного газу, та сприятливі ґрунтово-кліматичні  
умови для вирощування енергетичних рослин, випливає, що найперспективнішим 
сегментом відновлювальної енергетики для України є біоенергетика [1].  
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