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підприємств, але чи будуть у них такі фінансові можливості? 
Плюсом, щоправда, може стати те, що вся зарплата буде 
виплачуватися офіційно і не буде проблем з контролюючими 
органами. Проте в умовах кризисної ситуації підприємствам 
важко буде зважитися настільки суттєво підняти заробітні плати 
для того, щоб вийти на коефіцієнт 0,4. Тому, скоріш за все, 
детінізації зарплат у 2015 році не відбудеться. 

Система оподаткування в нашій країні потребує подальшого 
реформування: зниження та спрощення податків; введення  
різних ставок для неоднакових сфер діяльності; зниження ставок 
при впровадженні нових технологій, при економії енергоносіїв, 
при спрямуванні коштів роботодавцями на розвиток соціальної 
інфраструктури та інше. Одночасно з цим повинно відбуватися 
реформування економіки за рахунок розвитку малого та 
середнього бізнесу, впровадженню технологій, залучення 
зовнішніх та внутрішніх інвестицій. 

 
Список літератури: 1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального 
страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77-VIII. 2. Закон України 
«Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VIII. 3. Закон України 
«Про утримання та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI. 

 
 
ГАВРИСЬ М.О., ст. викл. каф. економічного аналізу та обліку 
ГАВРИСЬ О.О., ст. викл. каф. економіки та маркетингу 
 
ОГЛЯД НОВОВВЕДЕНЬ У ПРАВИЛАХ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА 2015 РІК 
 
2015 рік ознаменувався численними нововведеннями у 

правилах податкового обліку основних засобів, причому ці зміни 
відбувалися у кілька етапів. Вони не тільки суттєво вплинуть на 
порядок обліку основних засобів (ОЗ), але також відобразяться на 
фінансових результатах підприємства, що призведе до змін у 
порядку заповнення фінансової звітності. 

Першим суттєвим нововведенням є те, що тепер 
підприємствам, які мають річний дохід, нижчий за 20 млн. грн., 
не обов’язково коригувати базу для нарахування податку на 
прибуток на суму податкових різниць. За результатами 2015 року 
кожне таке підприємство повинно визначитися з цим питанням. 
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Слід зазначити, що згідно статті 138 Податкового Кодексу України 
(ПКУ), до таких податкових різниці відносять амортизацію ОЗ та 
нематеріальних активів (НА), уцінку та зменшення або дооцінку та 
відновлення корисності таких активів, а також залишкову 
вартість ОЗ та НА у випадку їхнього продажу або ліквідації. У 
випадку, якщо підприємство відмовиться від використання 
податкових різниць, його облік суттєво спроститься, і це, 
безсумнівно, змусить велику кількість підприємств поступити саме 
таким чином. З іншого боку, в ряді випадків таке рішення може 
призвести до відчутного збільшення бази оподаткування, і, як 
наслідок, суми нарахованих та сплачених податків. Тому 
бухгалтери кожного підприємства повинні серйозно підійти до 
питання вибору: спростити свою роботу з можливою шкодою для 
підприємства, або ж продовжити використовувати податкові 
різниці, облік яких іноді стає непростим завданням навіть для 
досвідчених спеціалістів.  

Другою зміною є те, що з 2015 року не застосовується ліміт у 
10% від вартості ОЗ для віднесення на витрати періоду видатків 
на поліпшення та ремонт таких засобів. Тепер, при обліку таких 
витрат, підприємства повинні керуватися пунктами 14 та 15 
положення стандарту бухгалтерського обліку «Основні засоби», які 
говорять про те, що витрати на поліпшення основних засобів 
повинні бути віднесені на збільшення їхньої первісної вартості, а 
витрати на їхній ремонт мають бути віднесені на витрати періоду. 
В цілому, такі зміни можна привітати, оскільки вони призводять 
до збільшення прозорості бухгалтерського обліку підприємств і 
встановлюють більш чіткі його правила. Вплив на фінансовий 
результат може бути різним для різних підприємств, але очевидно, 
що більше виграють ті організації, які активно ремонтують свої 
ОЗ. Ті ж фірми, які займаються в більшій мірі інноваційною 
діяльністю, модернізуючи їх, змушені будуть розтягувати свої 
витрати на період амортизації відповідних об’єктів ОЗ. Це є 
негативним моментом даної реформи, і, в свою чергу, може 
призвести до збільшення кількості маніпуляції термінами 
«поліпшення» та «ремонт».  

Третім важливим моментом у обліку ОЗ, який змінився з 1 
вересня 2015 року, є те, що тепер у податковому обліку об’єктами 
ОЗ безумовно вважаються лише ті об’єкти, первісна вартість яких 
складає 6000 грн. і більше. Звертаємо увагу на те, що сума 6000 
грн. для таких об’єктів не включає податок на додану вартість, 
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тобто вартість придбання або виготовлення таких об’єктів з ПДВ 
повинна перевищувати 7200 грн. Раніше ці суми складали, 
відповідно, 2500 грн. без ПДВ та 3000 грн. з ПДВ. Такий крок, з 
урахуванням девальваційних та інфляційних процесів в Україні, 
виглядає цілком адекватним і справедливим. Для підприємств це 
означатиме, що менша кількість дрібних об’єктів необоротних 
активів буде відноситися до складу ОЗ, видатки на їхнє 
придбання будуть негайно списуватися на витрати поточного 
звітного періоду, а обсяги роботи бухгалтерів зменшаться. 
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ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА НАДХОДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ 
 
Корупція стала предметом економічних досліджень, 

починаючи з 50-х років минулого століття. В останні роки 
спостерігається зростання як загальної кількості досліджень, що 
присвячені корупції, так і зростання долі економічних досліджень 
цієї проблеми. Увага економістів до цієї проблеми обумовлена тим, 
що корупція оказує безпосередній вплив на економічні відносини, 
впливає на перерозподіл економічних ресурсів, ефективність 
державного регулювання та ін. Високий рівень корумпованості є 
актуальним для України та багатьох інших країн з економікою 
перехідного типу [1, c. 1]. 

Згідно з Законом України «..корупція – це використання 
особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 


