
Міністерство освіти і науки України 
Луцький національний технічний університет (м. Луцьк) 

Європейський аналітичний Центр (м. Київ) 
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів  

АПК України (м. Київ) 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (м. Київ) 

Подільський державний аграрно-технічний університет  
(м. Кам'янець-Подільський) 

Університет національного і світового господарства  
(м. Софія, Болгарія) 

Інститут підприємництва і сервісу  
(м. Душанбе, Республіка Таджикистан) 

Брестський державний технічний університет  
(м. Брест, Республіка Білорусь) 

 
 

«ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ: ВИКЛИКИ 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ» 

 

  
Збірник тез доповідей 

V Міжнародної науково-практичної конференції 
6 жовтня 2018 року  

 
 

Луцьк 



V Міжнародна науково-практична конференція 
«Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» 

 

2 

 

УДК 657 

 

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези 

доповідей V міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 6 жовтня 

2018 року). – Ч. 2. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 88 с. 
 

Рекомендовано до друку науково-технічною радою 

Луцького національного технічного університету, 

протокол № 3 від 25.10.2018 р. 

 

 

Редакційна колегія: Чудовець В.В., к.е.н., доцент (головний редактор) 

(Україна); Голян В.А., д.е.н., професор (Україна); Бабіч І.І., к.е.н., доцент 

(Україна); Башева С.А., д-р, професор (Болгарія); Бродська І.І., к.е.н., доцент 

(Україна); Гаврилюк О.О., к.е.н., в.о. доцента (Україна); Голячук Н.В., к.е.н., 

доцент (Україна); Жураковська І.В., к.е.н., доцент (Україна); Зеленко С.В., 

к.е.н., доцент (Україна); Кивачук В.С., к.е.н., доцент (Республіка Білорусь); 

Московчук А.Т., к.е.н., доцент (Україна); Нагірська К.Є., к.е.н., доцент 

(Україна); Нужна О.А., к.е.н., доцент (Україна); Писаренко Т.М., к.е.н., 

доцент (Україна); Сидоренко Р.В., к.е.н., доцент (Україна); Талах Т.А., к.е.н., 

доцент (Україна); Ткачук І.М., к.е.н., доцент (Україна); Тлучкевич Н.В., 

к.е.н., доцент (Україна). 
 

 

У збірнику представлено тези доповідей V міжнародної науково-

практичної конференції «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної 

економіки», яка була організована і проведена кафедрою обліку і аудиту 

факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права Луцького національного 

технічного університету 6 жовтня 2018 року. Результати наукових досліджень 

можуть бути використані для подальших наукових пошуків та формування 

нових наукових ідей. 

Тези доповідей представлені в авторській редакції. Автор несе повну 

відповідальність за зміст поданих тез, додержання норм авторського права та 

достовірність наведених даних. 

 

 

 

 

 

 

© Автори тез, 2018 

© Луцький НТУ, 2018 



V Міжнародна науково-практична конференція 
«Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» 

 

3 

 

ЗМІСТ 
 

Бабіч І.І., Гіренко В.Д. Історія розвитку етапів  

управлінського обліку 
6 

Бабіч І.І., Маргасюк Н. Вдосконалення податкового 

аудиту як складової податкового адміністрування 
8 

Бабіч І.І., Сокол О. Особливості обліку розрахунків з 

контрагентами 
10 

Голян В.А., Новосад І.М. Обліковий аспект управління 

витратами в сільському господарстві 
12 

Голян В.А., Соловей О.В. Оцінка наукових підходів до 

економічної природи прибутку 
13 

Голян В.А., Шадура Р.О. Амортизаційна політика та її 

вплив на капіталізацію сільського господарства 
15 

Голячук Н.В., Кревська К.В. Теоретико-організаційний 

аспект  обліку доходу від наданих послуг 
17 

Голячук Н.В., Лєснік М.С. Напрями вдосконалення 

документообігу підприємства 
19 

Жураковська І.В., Рубаха М. Організація контролю за 

ПДВ на підприємствах лісового господарства 
22 

Жураковська І.В., Пацюк А.В. Нормування списання 

палива на підприємствах України: нормативно-правове 

забезпечення та практичний досвід 

24 

Зеленко С.В., Алексєєва О.І. Проблеми формування 

облікової політики на підприємствах цукрової галузі 
26 

Зеленко С.В., Лукашук Н.І. Особливості обліку 

логістичних витрат в сільськогосподарських підприємствах 
28 

Зеленко С.В., Максимчук В.В. Особливості обліку 

орендованих активів в сільськогосподарських 

підприємствах 

30 

Московчук А.Т., Вакулінська М.П. Особливості обліку і 

розподілу накладних витрат 
32 



V Міжнародна науково-практична конференція 
«Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» 

 

4 

 

Нагірська К.Є., Левицька Ю.В. Аналiз методiв оцiнки 

piвня конкуpентоспpоможностi аграрних пiдпpиємств 
35 

Нагірська К.Є., Щербик Х.В. Облікове забезпечення 

операцій з оренди основних засобів 
37 

Нагірська К.Є., Яромчук І. Оцінка використання паливно-

мастильних матеріалів в діяльності сільськогосподарських 

підприємств 

39 

Нужна О.А., Конашук К.П. Методичні підходи до аналізу 

основних засобів 
42 

Нужна О.А. Мацюк М.С. Методика аналізу доходів 

підприємства 
44 

Нужна О.А., Мельник М. Організаційно-методичні основи 

проведення аудиту витрат на виробництво готової продукції 
16 

Нужна О.А., Михальчук Р. Контроль дебіторської 

заборгованості в управлінні підприємством 
48 

Нужна О.А., Томашук В.В. Оцiнка кpедитоcпpоможноcтi 

агpаpних пiдпpиємcтв комеpцiйними банками iз 

заcтоcуванням автоматизованих cиcтем cкоpингу 

50 

Нужна О.А., Федорук М.С. Специфіка діяльності аграрних 

підприємств та її вплив на особливості бухгалтерського 

обліку у сільському господарстві 

52 

Нужна О.А., Ящук Т. Особливості формування резерву 

сумнівних боргів 
54 

Писаренко Т.М., Талб-Аллах Б. Економічний зміст і 

характеристика витрат як об’єкта обліку  
56 

Сидоренко Р.В., Сапіга Ю.Є. Організація контролю 

операційних витрат 
59 

Сидоренко Р.В., Шептур Н.В. Організація обліку витрат у 

сільському господарстві за МСБО 
61 

Талах Т.А., Бондар В.Є. Понятійний апарат дефініції 

«капітал» 
63 

Талах Т.А., Ремінський М.В. Оцінка ефективності 

диверсифікаційних процесів підприємства 
66 



V Міжнародна науково-практична конференція 
«Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» 

 

5 

 

Талах Т.А., Пуць О.О. Основні етапи організації аналізу 

рівня економічної безпеки підприємства 
68 

Талах Т.А., Шква М.М. Застосування соціальної звітності 

в Україні 
69 

Ткачук І.М., Баранова І. Методика аналізу дебіторської 

заборгованості 
72 

Ткачук І.М., Нагірська Х.Л. Роль облікової політики в 

забезпеченні фінансової безпеки підприємства 
74 

Тлучкевич Н.В., Афанасьєва О.О. Облік доходів 

сільськогосподарських підприємств 
76 

Тлучкевич Н.В., Зайцев М.В. Застосування 

автоматизованих облікових систем  при організації обліку 

оплати праці в бюджетних установах 

77 

Тлучкевич Н.В., Кім А.О. Відмінності обліку фінансових 

результатів у вітчизняній і міжнародній практиці 
80 

Чудовець В.В., Загоруйко Ю.М. Вплив особливостей 

лісового господарства на організацію бухгалтерського 

обліку 

81 

Чудовець В.В., Халанчук О.М. Проблеми та перспективи 

розвитку об`єднананих територіальних громад 
83 

 
  



V Міжнародна науково-практична конференція 
«Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» 

 

22 

 

УДК 657 

Жураковська І.В. 

к.е.н., доцент 

Рубаха М. 

магістрант 

Луцький національний технічний університет 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПДВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Завдання обліку і контролю процесу реалізації – не тільки 

надання апарату управління достовірної і своєчасної інформації про 

фактичні обсяги продажу, а й забезпечення злагодженої роботи всіх 

підрозділів. Необхідність чіткої координації всіх систем управління 

підприємством в процесі реалізації та забезпечення їх оперативною 

інформацією зумовлюють необхідність дослідження організації 

контролю на підприємствах з врахуванням галузевих особливостей. 

До 1 січня 2017 року лісогосподарські підприємства перебували 

на спеціальному режимі оподаткування ПДВ. Сума податку на додану 

вартість, нарахована підприємством на об'єм реалізації, не підлягала 

сплаті до бюджету та повністю залишалася у розпорядженні такого 

підприємства для придбання сировини, матеріалів, які 

використовуються у виробництві продукції. При цьому, при вивезенні 

лісопродукції у митному режимі експорту, підприємство мало право на 

бюджетне відшкодування податку на додану вартість.  

В зв’язку з відміною спеціального режиму оподаткування ПДВ, 

на лісогосподарських підприємствах виникла потреба в плануванні 

залишку коштів на ПДВ рахунку для виписки податкових накладних. 

Вже практично два роки практикуються різні процедури контролю за 

сумами, однак дуже часто спостерігається затримка виписки 

податкових накладних через недостатність коштів на ПДВ-рахунку. 

Або ж без будь-якого попереднього планування поповнюється ПДВ 

рахунок необхідною сумою коштів, яка може на ньому не 

використовуватись протягом цілого місяця. Таким чином наявні обігові 

кошти використовуються неефективно. Часто реалізація затримується 

через неможливість виписки податкових накладних.  

Тому ми пропонуємо в діяльності використати наступний 

щоденний алгоритм організації контролю за ПДВ (табл. 1). Суть 
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алгоритму побудована на вивченні структури облікової служби 

лісогосподарських підприємств Волинської області та розподілу 

обов’язків згідно посадових інструкцій. 

Таблиця 1 

Алгоритм контролю залишку на ПДВ рахунку  
№ 

з/п 
Захід Виконавець Спосіб виконання 

1 Контроль залишку на 

ПДВ рахунку 

Головний 

бухгалтер 

Складання і відсилання 

запиту про залишок коштів 

на рахунку на початок дня, 

на який можна виписати 

податкові накладні 

2 Перевірка виконання 

плану постачання за 

попередні дні з метою 

встановлення суми 

податкового кредиту 

На багатьох 

підприємства план 

закупок не складається 

Менеджер з 

постачання (на 

різних 

підприємствах 

посада має різні 

назви) 

Звіряє план постачання з 

накладними на 

оприбуткування і виписками 

по приплаті, подає реєстр 

постачальників і суми 

кредиту 

3 Планування податкового 

кредиту 

Бухгалтер з 

обліку придбання 

Звіряє придбання і проплати 

з наявними податковими 

накладними, обдзвонює 

постачальників, щоб 

зареєстрували накладні на 

придбання 

4 Планування податкових 

зобов’язань 

Головний 

бухгалтер 

Звіряє суму податкових 

зобов’язань з залишком на 

ПДВ рахунку та сумами 

кредиту, які будуть отримані 

найближчим часом. В разі 

недостатності коштів, 

повідомляє керівника про 

необхідність поповнення 

ПДВ рахунку 

 

Отже, вміла організація внутрішнього контролю за коштами на 

ПДВ-рахунку зменшить відплив оборотних коштів, забезпечить 

раціональне використання фінансових ресурсів  

Сформульовані в таблиці обов’язки працівників облікової 

служби щодо обліку процесу реалізації необхідно доповнити змінами 

до посадових інструкцій та графіком документообороту. 

 


