Міністерство освіти і науки України
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
Університет Інформатики та Мистецтв
(Польща, м. Лодзь)
Державний університет штату Колорадо
(США, м. Колорадо)
Академія економічних наук
Департамент міжнародних економічних зв’язків
(Республіка Молдова, м. Кишинів)
Університет ім. Штефана Чел Маре
факультет економічних наук і публічного адміністрування
(Республіка Румунія, м. Сочава)
Тбіліський державний університет
ім. Іване Джавахішвілі (Грузія)
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
ДВНЗ «Херсонський державний університет»
Бердянський університет менеджменту і бізнесу

МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ,
КОНТРОЛЮ І ОПОДАТКУВАННЯ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

24-25 травня 2018 р.
м. Херсон

Копіювання, сканування, запис на
електронні носії і тому подібне,
книги в цілому, або будь-якої її
частини заборонено

УДК 657: 336.22:339
П 27

Редакційна колегія:
Кирилов Ю.Є., д.е.н., доцент; Аверчев О.В., д.с.-г.н., Мармуль Л. О., д.е.н.,
професор; професор; Грановська В. Г., к.е.н., доцент; Рунчева Н. В., д.е.н.,
доцент; Скрипник С. В., к.е.н., доцент; Сакун А. Ж., к.е.н., доцент; Шепель І.В.,
к.е.н., доцент; Круковська О.В., к.е.н., доцент; Подаков Є.С., к.е.н., доцент;
Пристемський О.С., к.е.н., доцент; Коваль С.В., к.е.н., доцент.
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ «Херсонський державний
аграрний університет» (протокол № 4 від 29.11.2018 р.)
Відповідальний за випуск: к.е.н., доцент Скрипник С.В.
Рецензенти:
Руснак А.В.

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри
економіки Херсонської філії Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова
Коцупатрий М.М. кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри
обліку, контролю та оподаткування агробізнесу Київського
національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана
П 27 Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в умовах
глобалізації:
матеріали
Міжнародної
науково-практичної
Інтернетконференції. - 24-25 травня 2018 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. - 305 с.

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернетконференції «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в
умовах глобалізації», в яких розглянуто методологічні, методичні та практичні
аспекти розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в Україні та світі,
досліджено соціально-економічні поблеми підприємств аграрної сфери,
напрями реалізації державної політики в умовах глобалізації та застосування
інформаційних технологій.
Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори
наукових доповідей і повідомлень. Точки зору авторів публікацій можуть не
співпадати з точкою зору редколегії збірника.
© ДВНЗ «Херсонський державнй аграрний університет», 2018
4

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦЇЇ
Голова оргкомітету:
Кирилов Юрій Євгенович, ректор ДВНЗ «Херсонський ДАУ», д.е.н.,
доцент;
Члени організаційного комітету:
Аверчев Олександр Володимирович, проректор з наукової роботи та
міжнародної діяльності ДВНЗ «Херсонський ДАУ» д.с.-г.н., професор;
Грановська Вікторія Григорівна, декан економічного факультету ДВНЗ
«Херсонський ДАУ», к.е.н., доцент;
Мармуль Лариса Олександрівна, професор кафедри обліку і
оподаткування ДВНЗ «Херсонський ДАУ», д.е.н., професор
Руснак Алла Валентинівна, заступник декана економічного факультету
з науково-дослідної роботи, професор кафедри економіки та фінансів ДВНЗ
«Херсонський ДАУ», д.е.н., доцент;
Скрипник Світлана Валентинівна, в.о. завідувача кафедри обліку і
оподаткування ДВНЗ «Херсонський ДАУ», к.е.н., доцент;
Сакун Аліна Жоржовна, доцент кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ
«Херсонський ДАУ», к.е.н., доцент;
Мохненко Андрій Сергійович, завідувач кафедри фінансів, обліку та
підприємництва Херсонський державний університет, д.е.н., професор;
Рунчева Наталія Вікторівна, проректор з наукової роботи Бердянського
університету менеджменту і бізнесу, к.е.н., доцент кафедри обліку і
фінансів;
Andrew Seidl – Professor, Ph.D., Professor and Extension specialist – Public
Policy of Agriculture and resource economics department, Colorado State University;
Rebecca Hill – Ph. D. associated professor, Extension research specialist
Agriculture and resource economics department, Colorado State University;
Аndrzej Nowakowski – ректор Університету Інформатики та Мистецтв
(Польща).
Carmen Nastase – доктор філософії факультету економічних наук і публічного
управління Університету ім. Штефана Чел Маре (Румунія, м. Сочава)
Елене Харабадзе – доктор економічних наук, професор Тбіліського
державного університету ім. Іване Джавахішвілі (Грузія)

5

Тематичні напрями конференції:
1. ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
РОЗВИТКУ ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
2.
АКТУАЛЬНІ
ПИТАННЯ
ВДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ
ОПОДАТКУВАННЯ
В
УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
4. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
КОНТРОЛЮ, АНАЛІЗУ І ОПОДАТКУВАННЯ
5. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
6.ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
7. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

6

Пристемський О.С., Андрiєць Т.Г. Організаційнi і методичнi аспекти аудиту
витрат виробництва………………………………………………………………...
Пристемський О.С., Любаєва В.А. Інформаційне забезпечення аналізу
власного капіталу підприємства…………………………………………………..
Пристемський О.С., Поліщук Т.О. Особливості організації і методики аудиту
активів малих підприємств………………………………………………………...
Рудік Н.М. Реалізація потенціалу підприємництва в стабілізації зайнятості
населення…………………………………………………………………………..
Скрипник С.В., Галілюк І.В. Організаційні і методичні аспекти внутрішнього
контролю операційних витрат……………………………………………………..
Чебан Ю.Ю., Лужна К.В. Законодавчо-нормативні аспекти соціальних
виплат працівникам……………………………………………………………
5. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ
В УКРАЇНІ
Єрмаков О.Ю. Розвиток інноваційної діяльності підприємств України………..
Крюкова І.О. Підвищення рівня фінансової безпеки в управлінні інноваційним
розвитком агропромислових підприємств………………………………………...
Пилипенко К.А. Продовольча безпека в структурі національної та економічної
безпеки держави……………………………………………………………………
Ksonzhyk I.V., Olenych K.V. Inter-budget relations and the principles of their
organization in ukraine………………………………………………………..
Мармуль Л.О., Краєвський О.Л. Фінансова діяльність як складова облікової
науки і формування інвестиційного клімату………………………………………
Мармуль Л.О., Швигар Т.В. Інформаційне забезпечення та методичні основи
аналізу результативності фінансово-господарської діяльності…………………..
Мохненко А.С. Формування фінансової звітності на підприємстві за
сегментами………………………………………………………………………….
Грановська В.Г. Впровадження зарубіжного досвіду управління
конкурентоспроможністю аграрних підприємств………………………………..
Загородня С.М. Забезпечення інноваційної діяльності в аграрному секторі
економіки…………………………………………………………………………...
Кучеренко М.А. Україна і світ: енергетична залежність………………………..
Кучеренко C.Ю., Леваєва Л.Ю. Аграрне виробництво в Україні та його роль
в світовому господарстві………………………………………………………….
Пісоченко Т. С., Кулакевич М. В., Васильєв С. О. Особливості
управлінського консультування національних підприємств України………….
Трум О.Ю., Височанська А.В. Поняття «соціального капіталу» та його
значення в розвитку сучасних підприємств………………………………..
11

213
216
218
221
224
226

228
228
230
234
236
239
242
245
247
250
252
255
258
259

Як видно на рис. .1 в даному блоці аналізу доцільно виділити два
підрозділи: оцінка фінансових результатів та оцінка фінансового стану. В
першому розділі розраховуються показники прибутку та рентабельності,
тобто відображається результативність та ефективність роботи за звітний
період, в другому – показники, які характеризують ліквідність,
платоспроможність, фінансову стійкість, оборотність коштів тощо.
Аналітичні процедури даного напрямку аналізу, безумовно можуть
бути стандартизовані та уніфіковані, а результати аналізу піддаються
зрозумілій інтерпретації та багатоваріантному представленню у вигляді,
доступному для розуміння користувачами різного ступеню підготовки в
області обліку, аналізу, фінансів (тобто варіаційність з орієнтацією на запити
користувачів в рамках уніфікованої системи звітних даних).
Представлена модель аналізу є відкритою для всіх зацікавлених осіб,
оскільки базується на даних публічної звітності. Мова йде про кінцеві
фінансові результати, тобто результати, які, по-перше, підводять підсумки
діяльності підприємства за певний період і, по-друге, дозволяють дати
комплексну оцінку його системоутворюючих характеристик, які мають
важливе значення перш за все з позиції довгострокової перспективи.
До таких характеристик відносяться: ступінь фінансової стійкості;
структура активів, в які вкладено капітал і які, по суті, визначають
можливості стійкого генерування прибутку; оптимальність структури джерел
фінансування як з позиції стабільності поточної діяльності, так і з позиції
довгострокової перспективи; порівняльна динаміка капіталу, виручки,
прибутку тощо.
Список використаних джерел:
1. Райс Э. Бухгалтерский учет и отчетность без проблем / Пер. с англ. –
М.: ИНФРА –М, 1997. – 242с.
2.
Мохненко А.С.
доктор економічних наук, професор,
Херсонський державний університет
м. Херсон, Україна
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ЗА СЕГМЕНТАМИ
Розвиток підприємницької діяльності в системі інтеграції України у
світову економіку є одним із суттєвих елементів удосконалення облікової
системи підприємства. Посилення тенденцій глобалізації та диверсифікації
економіки висувають перелік нових вимог до змістовного наповнення і
форми зображання облікової інформації, що ставить перед науковцямиекономістами нові завдання з удосконалення бухгалтерського обліку, як
головного джерела інформації.
Теперішній бізнес, що має вагоме місце на ринку, є багатогранним та
функціональним, і відповідно отримує додаткові можливості для подальшого
розвитку та здійснення своєї діяльності за різноманітними напрямками та
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сферами, що у свою чергу збільшує потреби користувачів облікової
інформації того чи іншого підприємства. А тому, в контексті трансформації
світової економічної системи постає питання щодо застосування фінансової
звітності за сегментами.
Виникнення концепції фінансової звітності за сегментами, була
запроваджена до практики облікового урегулювання наприкінці 1970-х років у
США та на початку 1980-х років, також, була реалізована у системі МСФЗ, що
стало відправним пунктом для її подальшого всесвітнього поширення [1, С. 211].
Сегмент, іншими словами центр відповідальності – це структурний
підрозділ, об’єднання структурних підрозділів або сегмент діяльності,
керівник якого несе відповідальність за результати його діяльності.
При організації формування управлінської звітності за центрами
відповідальності необхідно попередньо провести поділ такого підприємства
на центри відповідальності з дотриманням таких вимог:
− центри відповідальності повинні бути пов’язані з функціональною та
організаційною структурою підприємства;
− кожен центр повинен очолювати менеджер;
− для кожного центру слід обрати показник для виміру обсягу діяльності
та бази розподілу витрат;
− необхідно чітко розподілити сферу повноважень і відповідальності
менеджера кожного центру відповідальності (менеджер відповідає тільки за
ті показники, які він може контролювати);
− для кожного центру відповідальності слід встановити форми
внутрішньої звітності [2, С. 994].
Регулювання звітності за сегментами на міжнародному рівні здійснює
Міжнародний стандарт фінансової звітності 8 "Операційні сегменти", у якому
вказано, що операційний сегмент – це компонент суб'єкта господарювання:
а) який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти
доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов'язані з
операціями з іншими компонентами того самого суб'єкта господарювання);
б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим
керівником з операційної діяльності суб'єкта господарювання для прийняття
рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання
результатів його діяльності;
в) про який доступна дискретна фінансова інформація [3].
Операційний сегмент може стосуватися економічної діяльності, яка ще
не генерує доходи, наприклад, операції з освоєння виробництва можуть бути
операційними сегментами до отримання доходів.
Міжнародний стандарт фінансової звітності 8 "Операційні сегменти"
вимагає від компаній включення у звітність фінансової та описової
інформації про її звітні, а не операційні сегменти. Звітні сегменти – це
операційні сегменти або об’єднання операційних сегментів, які відповідають
певним критеріям [3]. Облік за сегментами на підприємстві є системою
відображення, узагальнення та збору даних про діяльність окремих
структурних підрозділів підприємства (центрів відповідальності). Такий
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облік входить як центральний елемент до складу управлінського обліку та діє
одночасно з системою бухгалтерського фінансового обліку підприємства [1,
С. 212]. Організаційну структуру підприємства в управлінському обліку
представлено як сукупність ліній відповідальності всередині підприємства. У
результаті цього організаційну структуру підприємства можна розглядати як
сукупність різних центрів відповідальності, пов’язаних між собою
особливостями виробничого циклу та лініями відповідальності.
Застосування підприємствами запропонованої єдиної моделі формування
звітності за сегментами дозволить реалізувати управлінський підхід у побудові
оперативних стратегій підприємства з урахуванням ступеня ризику та норми
прибутковості звітних сегментів, зробить її показники порівнюваними між
підприємствами однієї галузі, врахує специфічні доходи і витрати, які
обов’язково мають включатися при визначенні фінансового результату сегмента,
а які обов’язково мають виключатися з цього процесу, оскільки є несуттєвими та
неважливими при визначенні фінансового результату сегмента.
Процес складання та подання фінансової звітності за сегментами
залежить від правильного методологічного підходу щодо ідентифікації,
реєстрації та групування інформації про звітні сегменти з метою її
відображення у фінансовій звітності суб’єкта господарювання, а рівень
єдиної інформаційної бази забезпечує достовірність розкриття інформації
про звітні сегменти та швидкість її формування.
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