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У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних
питань економіки, обліку, фінансів, управління та права.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: світового господарства і міжнародних
економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та
управління підприємствами; економіки сільського господарства і АПК; екологічної
економіки і сталого розвитку; економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості;
економіки природокористування; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; розвитку
продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності;
демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельноресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської
справи, страхування; економічної кібернетики; маркетингу; менеджменту; публічного
управління та адміністрування; історії та теорії держави та права, філософії права;
цивільного права та процесу, сімейного права, житлового права, міжнародного приватного
права; господарського права та процесу; екологічного, земельного та аграрного права;
адміністративного права та процесу, фінансового права, інформаційного права;
кримінального права, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінального
процесу, криміналістики.
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, 2019
Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019
Офіційний сайт: http://www.economics.in.ua
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Бұл әдісте күмәнді талаптар мен несие бойынша ӛткізудің таза құны арасындағы зиян
қатынасының орташа пайызы анықталады. Бұл пайызды күмәнді талап шамасын анықтау
үшін ағымдағы жылдың нақты таза сату кӛлемі үшін қолданады.
2. Дебиторлық берешекті тӛлем мерзімі бойынша бағалау әдісі.
Бұл әдістің мәні қарызды тӛлеу мерзіміне қатысы бойынша күмәнді талап пайызын
анықтауда болып табылады. Пайызды анықтау үшін, алынуға тиісті барлық шоттарды
келесі категория бойынша жіктеу қажет:
– тӛлем мерзімі әлі болмаған шоттар;
– 1-ден 30 күнге дейінгі кешіктіру;
– 31 күннен 60 күнге дейін кешіктіру;
– 61 күннен 90 күнге дейін кешіктіру;
– 90 күннен жоғары кешіктіру.
Әр категория бойынша күмәнді талаптардың болжамды пайызы есептеледі.
Әдебиеттр тізімі
1. Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік есеп теориясы және принциптері. Алматы.: 2001. 238 б.
2. Гиганова Е. Списание безнадежной дебиторской задолженности. Файл бухгалтера. № 27. июль. 2009.
С. 8 – 9.
3. Байдаков А. Қ. Кешенді экономикалық талдау. Астана, 2014. 290 б.
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ В УПРАВЛІННІ
ВИРОБНИЦТВОМ БІОЛОГІЧНОГО ПАЛИВА
Внаслідок зростання енергетичних потреб та переважне використання вичерпних
джерел енергії Україна, як і весь світ, перебуває в умовах загрози енергетичній безпеці.
Мінімізувати ризики енергетичної кризи можна через використання відновлюваних джерел
енергії. Відповідно до вимог Директиви 2009/28/ЄС, Кабінетом Міністрів України в 2014 р.
затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року [1],
яким задекларовано досягнення 11 % частки енергії, отриманої з відновлюваних джерел до
зазначеного терміну. Виконання запланованого дозволить значно скоротити використання
традиційних видів палив, підвищити енергетичну захищеність, покращити екологічну
ситуацію в країні.
До відновлюваних джерел енергії відносять: вітрову енергію, сонячну, геотермальну,
енергію припливів, енергію біомаси, енергію гідроелектростанцій.
Біологічні види палива (біопаливо) – тверде, рідке та газове паливо, виготовлене з
біологічно відновлювальної сировини (біомаси), яке може використовуватися як паливо або
компонент інших видів палива [2].
Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо
облікового забезпечення виробництва біологічних видів палива зробили провідні вченіекономісти: Гуцаленко Л. В., Дерій В. А., Жук В. М., Іщенко Я. П., Правдюк Н. Л.,
Томчук О. В., Фабіянська В. Ю.
Томчук О. В., Фабіянська В. Ю. вважають, що інформація щодо витрат на виробництво
біологічного палива та його подальшого споживання, яка формується у системі
бухгалтерського обліку підприємства, є тією основою, завдяки якій здійснюється
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планування, аналіз та контроль, тобто виконуються основні функції управління
підприємством [3, с. 99].
Облікове відображення господарських операцій здійснюється шляхом їх фіксації у
первинних документах з подальшим економічним групуванням на рахунках
бухгалтерського обліку в облікових регістрах з метою формування показників
фінансової звітності.
Інформація щодо витрат на виробництво біологічного палива є необхідною, в першу
чергу, для формування фактичної собівартості одиниці виробленої продукції, що дає змогу
робити висновки щодо ефективності чи неефективності виробництва, здійснювати аналіз
усіх факторів виробництва та їх вплив на кінцеву вартість продукції, приймати рішення
відносно можливості коригування (здешевлення) вартості окремих складових продукції з
метою підвищення її конкурентоспроможності.
Аграрні підприємства використовують сільськогосподарську, а також побічну, супутню
продукцію для виробництва біологічних видів палива. Важливою сировиною для
виробництва різноманітних видів біопалива (твердих, рідких та газоподібних), є також
відходи виробництва продукції рослинництва, тваринництва, підсобних обслуговуючих та
переробних виробництв.
Незважаючи на розвиток біотехнологій, собівартість виробництва біологічних видів
палива в Україні залишається високою, що і пояснює досить незначні обсяги його
виробництва і споживання аграрними підприємствами. Виключення становлять вітчизняні
виробники твердих видів біопалива (дрова, деревна тріска, пелети, гранули, брикети,
тюкована солома), однак значна кількість такої продукції спрямовується на експорт у
Європу в зв’язку із незначним попитом на внутрішньому ринку.
Основним у виборі методу обліку витрат на виробництво має бути його відповідність до
особливостей технології та організації виробництва, забезпечення можливості поточного
контролю над витратами виробництва та правильністю калькулювання собівартості
продукції [4, с. 17].
Дослідження, проведені Гуцаленко Л. В. і Фабіянською В. Ю., дають змогу
стверджувати, що технологічний процес виробництва біопалива передбачає наявність
кількох фаз, переділів у його виробництві. Кожен з переділів містить сукупність операцій,
які становлять окремий технологічний процес (звідси й назва одного із методів обліку
витрат - попроцесний). За кожним із процесів є змога виміряти кількісні та якісні параметри
виробничого процесу та визначити їх стосовно напівфабрикатів, а також визначити
собівартість напівфабрикатів. Тому є всі підстави стверджувати, що найприйнятнішим
методом обліку витрат для виробництва біопалива є поперередільний [5, с. 74].
Кожен із трьох переділів з виробництва біопалива – це сукупність технологічних
операцій, виконання яких породжує споживання ресурсів, облік використання яких
ведеться на аналітичних рахунках, відкритих за кожним переділом окремо в розрізі
калькуляційних статей. Крім цього, вирощування сировини (ріпаку, соняшнику, кукурудзи)
для виготовлення біопалива є окремим етапом, який передує його виготовленню, а також
включає перелік технологічних операцій, які мають бути відображені в обліку.
Науковці Правдюк Н. Л. та Іщенко Я. П., досліджуючи розвиток методів обліку витрат
відповідно до вимог управління виробництвом біопалива, зазначають, що в закордонній
практиці обліку витрат, особливо в інноваційних галузях виробництва, успішно
застосовується концепція управління витратами за цільовою собівартістю – система таргеткостінг (target-costing). Цей метод передбачає розрахунок цільової собівартості продукції
виходячи із попередньо встановленої на основі маркетингових досліджень ціни реалізації за
виключенням прибутку, який планує отримати підприємство [6, с. 158].
Такий метод обліку витрат має переваги порівняно із попередільним, оскільки
відповідає принципам стратегічного управління виробничою собівартістю та дає змогу
врахувати вплив зовнішніх факторів на виробництво біопалива.
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Отже, економічна ефективність виробництва біологічних видів палива може
бути досягнута тільки завдяки обліку усіх факторів виробництва. Відтак,
завданням бухгалтерського обліку є забезпечення об’єктивного вимірювання та
відображення в кількісних та якісних показниках усіх господарських процесів щодо
виробництва та споживання біологічних видів палива на сільськогосподарських
підприємствах.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
З погляду на складний механізм методики та організації обліку й звітності розрахунків з
бюджетом за податком на додану вартість, а також на динамічні зміни в нормативнозаконодавчому регулюванні, процеси обліку та відшкодування ПДВ потребують
удосконалення в напрямку покращення адміністрування даного податку як всередині
бухгалтерської служби підприємства, так і на державному рівні, зокрема в системі
електронного адміністрування ПДВ.
На сучасному етапі в процесі господарської діяльності виникають проблеми в обліку та
звітності, пов’язані з розрахунками з бюджетом за ПДВ, які потребують вирішення та
пошуку шляхів вдосконалення (рис. 1).
Основні проблеми обліку розрахунків з бюджетом за ПДВ
Недосконалість податкового
законодавства та сильний
податковий тиск на підприємства

Недосконале інформаційне
забезпечення, проблеми під час
складання звітності

Суперечності податкового та
фінансового обліку

Шляхи вирішення

Комплексні зміни до системи
оподаткування, регулювання
норм обчислення податків.

Спрощення
методики обліку
розрахунків з за ПДВ

Удосконалення та
доповнення форм
податкової звітності

Усунення невідповідності
форм фінансової та
податкової звітностей

Рис. 1. Проблемні аспекти обліку розрахунків з бюджетом за ПДВ
Джерело: складено автором на основі [1, с. 9]
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