
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ  

ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» НААН УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-

КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО І СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА  

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ БРАГАНСИ 

ВИЩА ШКОЛА БЕЗПЕКИ В ПОЗНАНІ  

БРЕСТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА І СЕРВІСУ  

 

26-27 червня 2020 року, м. Луцьк 
 

СУЧАСНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ ТА 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО, КОНТРОЛЬНОГО ТА 

АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Тези доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції  
 

MODERN CRISIS PHENOMENA IN THE ECONOMY AND 

PROBLEMS OF ACCOUNTING, CONTROL AND 

ANALYTICAL SUPPORT OF ENTERPRISE MANAGEMENT  
 

Abstracts of the XІІ International Scientific Conference  
 

СОВРЕМЕННЫЕ КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В 

ЭКОНОМИКЕ И ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНОГО, 

КОНТРОЛЬНОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Тезисы докладов XІІ Международной научно-практической 

конференции  

 

Випуск 12 

 

 

Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ 

Луцьк – 2020



УДК 657: 657.1 
С 78 

 

Рекомендовано до друку  

Вченою радою Луцького національного технічного університету, 

протокол № 2 від 24.09.2020 р. 
 

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

відп. редактори – д.е.н., професор Голян В.А. (Україна); д.т.н., професор Андрущак І.Є. 

(Україна); д-р, професор Башева С.А. (Болгарія); д-р Гжегож Зайонц (Польща); д-р, 

професор Луіс Фролен Рібейро (Португалія); к.е.н., доцент Бабіч І.І. (Україна); к.е.н., 

доцент Бродська І.І. (Україна); к.е.н., доцент Гаврилюк О.О. (Україна); к.е.н., доцент 

Голячук Н.В. (Україна); к.е.н., доцент Жураковська І.В. (Україна); к.е.н., доцент 

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

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

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

Савош Л.В. (Україна); к.е.н., доцент Сидоренко Р.В. (Україна); к.е.н., доцент Талах В.І. 

(Україна); к.е.н., доцент  Талах Т.А. (Україна); к.е.н., доцент Ткачук І.М. (Україна); к.е.н., 

доцент Тлучкевич Н.В. (Україна); к.е.н., доцент Шаріпов Д.Г. (Таджикістан). 

 

 
Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного 

та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали 

XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 червня 2020 р). / 

 відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 12. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. 176 с. 

 

 
У збірнику подано матеріали досліджень, виголошених на ХІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, 

контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством», що була 

проведена кафедрою обліку і аудиту факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права 

Луцького національного технічного університету у червні 2020 року. У публікаціях 

висвітлено шляхи удосконалення теорії обліку в умовах глобалізації економіки; теоретико-

методологічні передумови гармонізації системи фінансового обліку та звітності; 

управлінський облік і контроль через призму філософії конструктивізму; аналітичне 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання; перспективи розвитку аудиту та 

економічної експертизи; науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних 

технологій в обліку, аналізі та контролі; проблеми обліку, контролю і аналізу: 

інституціональний аспект; регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки. 

Для науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами і 

перспективами розвитку обліку, оподаткування, контролю, аналізу та аудиту. 

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність 

наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології, інших 

відомостей. 
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сільських територій України, що характеризується недостатньою 

глибиною статистичних досліджень по формах господарювання та 

спеціалізації домогосподарств, низькою оперативністю інформації, 

фактичною відсутністю інформації за напрямами, що декларуються 

Цілями сталого розвитку.  

Реалізація означених напрямів удосконалення обліково-

інформаційного забезпечення аграрної політики передбачає тісний 

діалог влади з інститутами громадянського суспільства, що 

забезпечить максимальний ефект від проведених реформ.  
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ОБЛІК ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ЯК ЗАПОРУКА НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

Використання природних ресурсів, таких як земля, надра, вода  є 

об’єктом оподаткування, як в Україні, так і в інших країнах. У 

вітчизняній податковій системі використання природних ресурсів 

оподатковується податком на майно та рентною платою, в окремих 

випадках єдиним податком. Всі ці платежі сплачуються до місцевих 

бюджетів. Так як успішність територіальних громад в першу чергу 

пов’язана з наявністю фінансових ресурсів, які дозволяють вирішувати 

проблеми громади, впорядкування використання природних ресурсів, 

які є на території громади, дасть додаткові надходження до бюджету. 

Сьогодні весь світ перебуває в черговому періоді рецесії. Великі 

рецесії періодично сколихують світову економіку, а причиною 

сучасної є епідемія, яка має стати поштовхом у перегляді формування 

місцевих бюджетів. Загалом податки на майно та рентні платежі є 

більш стійкими і постійними, так як об’єкт оподаткування не 

змінюється в часі, ніж податки на прибуток та продаж. В США «у 

велику рецесію податки на нерухомість не знизилися на стільки, 

скільки податки з продажу та податку на прибуток» [1].  Така ж 

ситуація і в Україні. Тому стабільні надходження до місцевих 

бюджетів забезпечують саме ресурсні податки. 
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 «Значення того чи іншого джерела доходів в структурі 

конкретного місцевого бюджету зумовлено специфікою розподілу у 

Бюджетному кодексі податків та зборів між місцевими бюджетами 

різних рівнів» [2]. За оцінками аналітиків, податкові надходження 

«забезпечують понад 88% загальної суми власних доходів місцевих 

бюджетів» [2]. До їх складу належать: 

- загальнодержавні податки та збори, частина яких повертається 

до місцевих бюджетів  (податок на прибуток, податок на доходи 

фізичних осіб, рентна плата); 

-  місцеві податки та збори (єдиний податок, податок на майно, 

туристичний збір , збір за паркування транспортних засобів); 

Проте, найпрозорішим для розрахунку є податки, пов’язані з 

використанням природних ресурсів, які розташовані та території 

громад (крім корисних копалин загальнодержавного значення). 

Органам місцевого самоврядування на місцях шляхом фактичної 

перевірки можна виявити і перевірити правильність оподаткування 

таких об’єктів. До податків, які наповнюють бюджети ОТГ, об’єктом 

оподаткування яких є природні ресурси, належать: 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування (37% від надходжень спрямовується в місцеві бюджети); 

- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування) (100% спрямовується в місцеві бюджети); 

- рентна плата за спеціальне використання води водних 

об’єктів місцевого значення (100 % спрямовується в місцеві бюджети); 

- рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення (5% спрямовується в 

місцеві бюджети) 

- рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин місцевого значення (100 % спрямовується в місцеві 

бюджети); 

- плата за землю (100% спрямовується в місцеві бюджети); 

- єдиний податок для платників 4 групи (100% спрямовується в 

місцеві бюджети). 

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 
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внаслідок господарської та іншої діяльності (50% спрямовується в 

місцеві бюджети). 

Практика показує, що земельне питання на місцях взагалі не 

врегульоване. Зміна різних політичних партій прямо вплинула на 

органи самоврядування на місцях. Є випадки, коли одні і ті ж ділянки 

або їх частини передано у власність чи користування різним людям, 

Через неоформлення спадщини на земельні паї, їх використання 

взагалі не контролюється в багатьох регіонах України, де землі менш 

родючі. 

Більшість питань щодо неоподаткування використання 

природних ресурсів вирішити можна лише на місцях після проведення 

фактичної інвентаризації. Мова йде не про дослідження паперів, а про 

виїзд на місце використання ресурсів і вивчення фактичних меж 

територій. 

Облік природних ресурсів громади, який має розпочатись з 

інвентаризації, потребує законодавчого врегулювання взаємодії 

місцевих органів влади, ДПС та платників  податків щодо визначення 

об’єктів і суб’єктів податкових відносин. 
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