
податку, податкову індексацію, раціональний розподіл навантаження у сфері
прямого оподаткування.

Для вирішення поставленої задачі попередньо було досліджено особли-
вості механізму оплати праці на підприємстві ІП «Селена».

Узагальнюючи приведені у роботі результати, можна відмітити, що ви-
користання зазначеної моделі забезпечить ефективність політики оподаткуван-
ня, сприятиме забезпеченню соціальної справедливості, стимулюючи тим самим
вихід з тіньової економіки значної кількості підприємств, що збільшить надхо-
дження коштів у бюджет, а також сприятиме виходу трудових ресурсів з тіні та
легальному працевлаштуванню.

Список літератури: 1. Аналіз і оцінка механізму оподаткування доходів фізичних осіб /
В.Б. Люткевич. Щор.наук.пр. – Вип. ХХІV. – Львів: НАН України. Ін-т регіональних дос-
ліджень. – 2004. 160 с. 2. Козоріз М.А., Притула О.В. Методичні рекомендації щодо вико-
ристання особистісного підходу до формування мотиваційних механізмів у підприємни-
цькій діяльності -Луцьк: ЛТУ, 2001. – 28 с. 3. Лишиленко О. Бухгалтерський облік розра-
хунків за виплатами працівникам // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008 – № 12. – 30 с. 4.
Єфименко Т. Про основні напрями реформування податкової системи України: проблеми
теорії і практики//Збірник наукових праць НДФІ. – 2008. – №4. -3с. 5. Лагцак В.В. Удоско-
налення системи прямого оподаткування в Україні. Фінанси України, №11, 2005. 6. Лют-
кевич О.М., Люткевич В.Б. Класифікація моделей зниження податкового тиску на доходи
фізичних осіб // Матер. наук.-практ.конф. “Бюджетно-податкова політика в Україні (про-
блеми та перспективи розвитку”. – Ірпінь: Вид. центр АДПС України, 2002. – 186с. 7.
Захарін А.В. Удосконалення механізму податкового регулювання сталого економічного
розвитку, Фінанси України, № 2 '2007. 8. Статистичний збірник «Бюджет України 2009».

ШЕЙКХА НИСРАТ САБИР, аспирант, ОГЭУ

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ КУРДИСТАНА:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Розглядаються питання и перспективи розвитку системи фінансового обліку в тури-
стичному бізнесі Курдистану (Ірак). Зазначені ті розробки українських вчених у сфері
бухгалтерського обліку, які мають інтерес для туристичних підприємств Курдистану
і можуть бути використані для впровадження і подальших наукових досліджень.

Рассматриваются проблемы и перспективы развития системы финансового учета в
туристическом бизнесе Курдистана (Ирак). Отмечены те разработки украинских
ученых в области бухгалтерского учета, которые представляют интерес для тури-
стических предприятий Курдистана и могут быть использованы для внедрения и
дальнейших научных исследований

The problems and perspectives of the financial accounting system development in tourist
sphere of Kurdistan (Iraq) are being investigated in this article. Researches of Ukrainian
scientists in the sphere of accounting which are of great interest for recreational enterprises of
Kurdistan and which may be used for implementation in further researches have been defined
in this article.

Как верно отмечаются в экономической литературе, туризм в ХХІ веке
стал не только социальным, но и политическим явлением, значительно влияю-
щим на мировое устройство и экономику многих стран, а также целых регио-
нов [1, с. 94]. Это в полной мере относится к такому большому региону, как
Курдистан (Ирак).

Туристические зоны в Курдистане играют ключевую и важную роль в
укреплении национальной экономики в целом и самого Курдистана в частно-
сти. Красивые горные ландшафты, памятники древней архитектуры, религиоз-
ные святыни, обычаи курдского народа привлекают внимание туристов и инве-
сторов к Курдистану как важному объекту туристического бизнеса, который
долгое время несправедливо игнорировался прежней властью страны.

До перехода развития Ирака на путь демократии предыдущие прави-
тельства не были заинтересованы в развитии туристического сектора в Курди-
стане. Теперь же, после создания Министерства туризма в провинции Курди-
стан в 2006, первоочередными направлениями является стимулирование и по-
ощрение частного сектора в создании туристических проектов и выделение
земель для создания высококлассных отелей и соответствующей инфраструк-
туры.

Такое повышенное внимание к развитию туризма связано с тем, что его
развитие играет ключевую роль в восстановлении народного хозяйства и раз-
витии экономики Курдистана и Ирака в целом. В настоящее же время поездки
иностранных туристов в регион ограничены, число туристов составляет 50-60
человек в год, что связано с ограниченным сервисом и отсутствием высоко-
классных отелей.

Руководство Курдистана настаивает в переговорах с центральным пра-
вительством Ирака, с иракским министерством туризма на необходимости рез-
кого увеличения ассигнований из бюджета. Так, министр по вопросам туризма
региона Эрбиль (Erbil) принял участие в ряде международных конференций, а
также совершил несколько визитов, которыми обмениваются власти Эрбиль и
Багдада для активизации отношений, было передано приглашение министру
туризма в федеральном правительстве посетит Эрбиль.
Было предложено разработать государственные программы по развитию ту-
ризма в регионе, готовить студентов и аспирантов для формирования профес-
сионального менеджмента для туристических предприятий.

Следует отметить, что серьезным препятствием для развития туристиче-
ского бизнеса в Курдистане является присутствие иностранных войск и огра-
ничений, введенных миротворческими силами ООН, силы, что препятствует
движению мигрантов из других регионов и приезду туристов в Курдистан.



Если бы эти меры были отменены, регион был бы заполнен десятками тысяч
посетителей каждый год, особенно в летнее время.

Например, в районе Шаклава (Shaqlawa), как и в большинстве туристиче-
ских районов в провинциях Курдистана, прекрасный климат и потрясающие
горные виды, большая часть гостиниц, ресторанов и кафе закрыто, а в одном из
ресторанов число сотрудников сократилось с шестидесяти до двадцати, что от-
ражает общую тенденцию к сокращению туристической деятельности, являю-
щейся наиболее важным экономическим источником благосостояния большин-
ства населения. Поэтому открытие штаб-квартир туристических офисов в рай-
онах Эрбиль (Erbil), Дахук (Dohuk) и Сулеймания (Sulaimany) для организации
туризма имеет жизненно важное значение.

Негативное влияние на развитие туризма влияет и слабое государствен-
ное финансирование. Доля средств, выделяемых на туристические проекты в
регионе, является одной из самых низких, бюджет Министерства туризма в про-
винции Курдистан по величине ниже бюджетов после министерств окружающей
среды и прав человека.

Безусловно, для эффективного управления деятельностью туристических
структур необходима четкая организация бухгалтерского учета и финансового
учета в частности. И в этом очень интересен опыт Украины, которая всего за
десять последних лет перешла на использование положений Международных
стандартов бухгалтерского учета. В частности, для туристических предприятий
Курдистана были бы интересны разработки украинских ученых в области на-
циональных стандартов учета; наработанный опыт по созданию единого плана
счетов бухгалтерского учета; опыт создания и работы общественных профес-
сиональных организаций бухгалтеров и аудиторов Украины; опыт в сфере по-
вышения оперативных и аналитических возможностей учета; разработки систем
автоматизации финансового учета и т.д.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

У роботі розглянуто актуальні проблеми складання фінансової звітності. Актуаль-
ність цих проблем обумовлена необхідністю отримання ефекту від використання
зарубіжного досвіду, очікуваний рівень якого, на мій погляд, поки що не досягнутий.

В работе рассмотрены актуальные проблемы составления финансовой отчетности.
Актуальность этих проблем обусловлена необходимостью получения эффекта от

использования зарубежного опыта, ожидаемый уровень которого, по моему мнению,
пока еще не достигнутый.

The issues of the day of drafting of the financial reporting are in-process considered. Actu-
ality of these problems is conditioned the necessity of receipt of effect from the use of foreign
experience, expected level of which, in my opinion, so far not attained.

Перш за все потребує переосмислення сутність і призначення основних
документів фінансової звітності та окремих їх статей, які вважаються інформа-
ційною базою для подальшого аналізу і прийняття управлінських рішень.
Розв’язанню теоретичних і методологічних питань формування, аналізу та про-
гнозування фінансової звітності присвячена значна кількість досліджень вітчи-
зняних вчених (Ф.Ф.Бутинець, В.М.Пархоменко, О.І. Малишкіна та ін.) і зару-
біжних (Г.Велша, Ван Бреди, Ж.Рішар та ін.).

Фінансова звітність за національними стандартами у ряді випадків не
забезпечує достатнього масиву достовірної та змістовної інформації за ключо-
вими фінансовими та нефінансовими показниками діяльності, що знижує якість
аналізу як поточного стану господарюючого суб’єкта, так і стратегії його роз-
витку [4].

Можна виділити дві суттєві проблеми фінансової звітності: нестачу дов-
гострокових показників і нестачу методів стратегічного аналізу та прийняття
рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами звітності [2].

Актуальним є запровадження міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності (МСФЗ), метою яких є зведення до мінімуму розходження фінансової
звітності різних країн і забезпечення на цій основі порівнянності і надійності
інформації для різних користувачів [5].

Наприклад, у більшості розвинутих країн світу Звіт про прибутки та
збитки (в Україні “Звіт про фінансові результати” форма 2) складається “одно-
кроковим” методом без розподілу за видами діяльності, або такий розподіл
здійснюється підприємством у разі доцільності [5].

Негативним фактором слід визначити і практику внесення щорічних
змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів ,капіталу, забов’язань, і
господарських операцій підприємств та організацій, які вже стали традицією.

Ситуація з упровадженням нової звітності щодо податкових різниць, яку
спочатку було введено, а потім скасовано є яскравою ілюстрацією недоскона-
лості у реформуванні обліку [3].

Крім того, досі існують суперечності між нормативно-правовими актами
з питань бухгалтерського обліку та іншими законодавчими документами, які
регулюють діяльність господарюючих суб’єктів.

Отже, сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні характеризується
як перехідний, за вдалим висловом С.Голова, це “симбіоз адміністративних та


