
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



The article examines the economic relations in the sphere of production, as well as the impact
of wages on the performance of enterprise

Механизм формирования и регулирования доходов и заработной платы
применительно к условиям экономики современной Украины находится в про-
цессе трансформации. Система организации заработной платы требует модерни-
зации.

Это связано, во-первых, с моральным устареванием и фактическим отми-
ранием прежних дореформенных взаимоотношений с персоналом по поводу
оплаты труда; во-вторых, с частыми перекосами и серьезными недостатками во
вновь рожденных формах заработной платы. Наемные работники зачастую не
защищены в вопросах оплаты своего труда, лишены социальных гарантий. Зна-
чительная налоговая нагрузка в совокупности с несовершенной нормативной
базой создают препятствия на пути развития честного и эффективного предпри-
нимательства в отраслях, толкает работодателей на сокрытие реально выплачи-
ваемых заработков.

Таким образом, очевидна необходимость разработки нового подхода к
вопросу организации оплаты труда в производстве, который с одной стороны
позволял бы тесно увязать между собой размер заработка и эффективность дея-
тельности работника, а с другой – способствовал бы заинтересованности наем-
ного персонала в эффективности производства, сглаживал противоречия работ-
ник – работодатель, предприниматель – государство.

В рамках цели исследования необходимо решать следующие задачи:
- исследовать подходы к определению сущности и функций заработной

платы классиками экономической науки и современными учеными с целью изу-
чения существенных свойств и составляющих оплаты труда;

- рассмотреть составляющие организации оплаты труда на предприятии,
определить тенденцию и перспективы развития отношений по поводу организа-
ции оплаты труда в мировой и отечественной экономиках;

- проанализировать и разработать направления совершенствования
организации оплаты труда для работников производственных организаций в
современных условиях хозяйствования.

Можно отметить, что при нынешнем экономическом положении для ус-
пешного совершенствования системы оплаты труда необходимо подходить к
этому вопросу непосредственно в рамках работы конкретного предприятия –
учитывать его всевозможные особенности, поскольку сейчас в экономике на-
блюдается кризис и очень важно добиться, чтобы при таком сложном положе-
нии предприятие функционировало достаточно оптимально.

И надо заметить, что в данное время необходимо так строить систему оп-
латы труда, чтобы она была непосредственным двигателем высокой производи-

тельности и рентабельности предприятия; необходимо добиться такого балан-
са, чтобы хорошо работающий персонал получал достойную зарплату и в то же
время совсем плохо работающие были вынуждены уйти и быть замененными
на более добросовестных, но все это должно происходить таким образом, что-
бы предприятие не осталось совсем без кадров и в то же время происходил
достаточный «естественный» отбор.

Поэтому в первую очередь на предприятиях необходимо позаботиться,
чтобы в службах управления персоналом и системой заработной платы всегда
находились высококвалифицированные специалисты.
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

В роботі розглядається як аналіз використання основних засобів допомагає підви-
щити рівень їх виробництва.

В работе рассматривается как анализ использования основных средств помогает
повысить уровень их производительности.

In-process examined as an analysis of the use of the fixed assets helps to promote the level of
their productivity.

Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не
тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
але і за рахунок основних засобів. Відмінною рисою основних засобів є їхнє
багатократне використання в процесі виробництва, зберігання початкового
зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого
процесу і зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять
свою початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного тер-
міна служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах.
Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва на
промислових підприємствах являється їх забезпеченість основними засобами в
необхідній кількості та асортименті та найбільш повне їх використання[1].

Щоб мати повне уявлення про стан основних засобів на підприємстві,
необхідно проаналізувати їх склад та структуру, рівень використання, а також
визначити причини їх зміни; розрахувати вплив використання основних засобів
на обсяг виробництва продукції і інші показники; вивчити міру використання


