
5. Урочисті вітанні робітників зі святами, подарунки (можливо навіть
якісь дрібнички з логотипом компанії);

6. Розробка короткострокової програми матеріального стимулювання,
повинна бути пов’язана зі зниженням собівартості продукції та виділенням час-
тки зекономлених коштів на преміювання за підсумками проведеної праці (на-
приклад, перед Новим роком);

7. Максимально використовувати всі наявні навички та здібності кож-
ного співробітника;

8. Можливість безкоштовного відвідування курсів та зайнять по підви-
щенню кваліфікаційного рівня;

9. Щорічна атестація та тестування співробітників.
Витрати на подану оптимізовану систему будуть полягати у начис-

ленні відсотка від приросту прибутків підприємства.
У розпорядженні керівництва є досить широкий спектр засобів нематері-

ального стимулювання. Практика морального стимулювання не нова для нашої
країни. Тому багатьом організаціям слід повернутися до добре знайомим, але
забутим методам морального стимулювання.

Значення мотивації праці на підприємстві дуже важливе для його успіш-
ного функціонування. Комплексне використання запропонованих методів найе-
фективніше. Індивідуальний підхід до кожного працівника підприємства, облік
його потреб і інтересів дозволить керівникові без крупних фінансових витрат
підвищити ефективність роботи підприємства, утримати і залучити нові високо-
кваліфіковані кадри.

Результати дослідження можуть бути практично використані в різноманітних
галузях виробництва або ж використовуватися як теоретична основа для подальших
досліджень даної теми.

П.О.ГАВРИСЬ, аспірант, НТУ «ХПІ»

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЗНИЖЕННЯ
СОБІВАРТОСТІ У ПРОМИСЛОВОСТІ

Підвищення ефективності виробництва є одним з ключових завдань у
народному господарстві. Саме систематичне вирішення проблеми інтенсифіка-
ції виробництва є шляхом до стабільного зростання економіки та підвищення її
конкурентоздатності, а відтак і покращення добробуту населення. Суть підви-
щення ефективності полягає у тому, щоб досягати збільшення обсягів виробни-
цтва та валового національного продукту на кожну одиницю трудових, матеріа-
льних та фінансових.

Інтегральною економічною категорією, що відображає сукупність тру-
дових, матеріальних та фінансових ресурсів, що використовуються у процесі
виробництва, є собівартість. Собівартість є центральним показником ефектив-
ності при обґрунтуванні концентрації та спеціалізації виробництва, виборі ва-
ріантів організаційних та технічних рішень. Свідченням важливості цього па-
раметру є той факт, що собівартість займає близько 80% у структурі оптових
цін у промисловості, а вплив на абсолютний прибуток підприємства від зни-
ження собівартості на 1% у 6 разів більший ніж від 1% росту об’ємів реалізації
продукції.

Рівень та динаміка собівартості продукції є показником ефективності
управління діяльністю підприємства, кваліфікації працівників, рівня організації
праці, ступеня впровадження новітніх технологій, загального технічного та
організаційного стану виробництва. Причинами низької ефективності є, зокре-
ма, застарілість обладнання та методів виробництва, недостатня якість продук-
ції, тощо. Однак, однієї з найбільш вагомих причин є неефективність бізнес-
процесів. На думку фахівців відомої консалтингової фірми McKinsey & Com-
pany саме неефективність бізнес-процесів відповідає за 30-80% різниці у ефек-
тивності виробництва між економіками країн Співдружності Незалежних дер-
жав (СНД) та провідними розвинутими країнами світу

Безперечно, суттєве підвищення конкурентоздатності продукції вітчиз-
няного машинобудування на світових ринках є можливим лише за умови реалі-
зації цілого комплексу заходів по підвищенню ефективності. Однак серед пер-
шочергових завдань варто виділити саме необхідність організації дієвого конт-
ролю за витратами та їх обліку у рамках системи контролінгу на підприємст-
вах. Це дасть змогу при відносно невеликих капітальних інвестиціях в розвиток
та модернізацію систем управління витрат досягти суттєвого підвищення ефек-
тивності бізнес-процесів за рахунок, зокрема, ідентифікації та усунення неефе-
ктивних і непотрібних функцій та процесів.

Успішний розвиток обліку витрат та калькулюванню собівартості мож-
ливий лише за умови наукової обґрунтованості його інструментів та методів.
Теорія обліку витрат та калькулювання собівартості повинна відповідати таким
вимогам: відображати закономірності обліку витрат та калькулювання собівар-
тості, що давало б змогу приймати раціональні економічні рішення; бути бази-
сом для практичної організації обліку витрат та розрахунків собівартості про-
дукції; вказувати на шляхи подальшого вдосконалення практичного обліку
витрат та калькулювання собівартості. В свою чергу, рівень практичної органі-
зації обліку витрат та ефективність розрахунків собівартості безпосередньо



залежать від ступеню та ефективності впровадження теоретичних принципів та
методів обліку на практиці.
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Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності
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АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ ЗАСТОСУВАННЯ
ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК У ПОЛІГРАФІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У роботі розглянуті проблемні аспекти застосування пільги з податку на прибуток,
впровадженої чинним законодавством України, платниками – поліграфічними підп-
риємствами на прикладі Харківської книжкової фабрики «Глобус». Висвітлена ситуа-
ція, при якій застосування податкової пільги з податку на прибуток стає невигідним
для підприємства.

В работе рассмотрены проблемные аспекты применения льготы по налогу на при-
быль, внедренной действующим законодательством Украины, плательщиками – по-
лиграфическими предприятиями на примере Харьковской книжной фабрики «Глобус».
Отражена ситуация, при которой применение налоговой льготы по налогу на при-
быль становится невыгодным для предприятия.

The article considered problematic aspects of the use of the benefits of income tax introduced
by the legislation of Ukraine, by the Payers – printing companies for example the Kharkiv
plant book "Globe". Reflected the situation where the use of tax exemptions for income tax
becomes unprofitable for the company.

У цілому світі видавнича та поліграфічна галузі мають не тільки еконо-
мічне, а й соціальне та культурно-просвітницьке значення. Саме цьому у бага-
тьох країнах ці галузі підтримуються на державному рівні. В Україні чинним
законодавством передбачені пільги з оподаткування податком на додану вар-
тість та податком на прибуток платників – суб’єктів книговиготовлення та кни-
горозповсюдження. Проте, існує ряд проблемних аспектів, які не дозволяють
ефективно застосовувати податкові пільги.

Проблеми пільгового оподаткування поліграфічної галузі розглянуті у
роботах економістів: І. Назарбаєвої, С. Дробоття, О. Самарченко, Т. Деркач, а
також у спеціальних нормативно-правових актах України. Проте, у зазначених
джерелах відсутні фактичні дані діючих підприємств галузі та недостатньо осві-
тлені проблеми пільгового оподаткування з податку на прибуток. У зв’язку з

цим метою дослідження даної статті є аналіз доцільності застосування пільги з
податку на прибуток на прикладі поліграфічного підприємства ВАТ «Харківсь-
ка книжкова фабрика «Глобус».

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у чинній ре-
дакції передбачає звільнення від оподаткування прибутку видавництв, видав-
ничих організацій та поліграфічних підприємств, що отриманий від операцій з
виготовлення книжкової продукції на території України, крім видань реклам-
ного та еротичного характеру. Проте, майже всі підприємства здійснюють два
види діяльності: ту, що підпадає під дію пільги, та іншу, яка оподатковується у
загальному порядку. Отже, виникають труднощі при розподілі валових витрат.
Такі витрати, як адміністративні, загальновиробничі, на збут, чинне законодав-
ство пропонує розподіляти, використовуючи коефіцієнт розподілу. Проте, цей
коефіцієнт не може відобразити реальну долю витрат на пільгові операції, адже
він не враховує рентабельність та витратність кожного виду продукції. Крім
того, балансова вартість матеріалів, полуфабрикатів та комплектуючих, що
були використані для виготовлення пільгової продукції, виключається із розра-
хунку приросту (убутку) балансової вартості запасів.

На практиці виявлено, що досліджуване підприємство ХКФ «Глобус» за
9 місяців 2009 року отримало збитки по пільговим операціям та прибутки по
іншим. При чому доля пільгових операцій на підприємстві складає майже 85%,
отже, у загальному розрахунку отриманий негативний фінансовий результат.
Незважаючи на це, підприємство нарахувало зобов’язання з податку на прибу-
ток та перерахувало цю суму у бюджет. У разі відмови від використання пільги
податок на прибуток не був би нарахований. Проте, чинне законодавство забо-
роняє відмову від податкової пільги. Це знижує ефективність господарської
діяльності та завищує податкове навантаження на підприємство.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ
ТРУДА В ПРОИЗВОДСТВЕ

У статті розглядаються економічні відносини у сфері виробництва, та також
вплив оплати праці на результати діяльності підприємства

В статье рассматриваются экономические отношения в сфере производства, а так
же влияние оплаты труда на результаты деятельности предприятия


