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Доповідь на тему: 

Обов'язковий аудит фінансової звітності: стрімкий 

розвиток у контексті наближення до ЄС 

 

В умовах інтеграції України до Євросоюзу виникає потреба 

наближення норм вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, що 

впливає на регулювання та організацію незалежного аудиту як гаранта 

достовірності фінансової звітності суб’єктів господарювання.  

Внаслідок змін нормативного забезпечення фінансового обліку та 

аудиторської діяльності, поступово збільшується кількість підприємств, 

які підлягають обов’язковому щорічному аудиту фінансової звітності, а 

поряд із цим – підвищення критеріїв відбору суб’єктів аудиторської 

діяльності, які матимуть право надавати послуги з обов’язкового аудиту.  

Усі ці зміни є необхідністю сьогодення та принциповою позицією 

аудиторської спільноти України – спрямувати усі зусилля для підвищення 

довіри до результатів роботи аудитора а також позиціонування високого 

престижу аудиторської професії. 

Отже, реформування аудиторської діяльності, яке відбувається в 

Україні внаслідок прийняття Закону України “Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року, є об’єктивною необхідністю 

що назріла у зв’язку із євроінтеграційними процесами. 

Слайд 2. 

Чому в Україні назріла необхідність в реформуванні 

незалежного аудиту? 

 

Недосконале регулювання ринку аудиторської діяльності, як 

наслідок, зниження якості аудиторських послуг  

  

Втрата довіри до результатів аудиту (аудиторського звіту) з боку 
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потенційних інвесторів та громадськості, що створює перешкоди у 

залученні інвестицій у національну економіку 

  

Існуюча система регулювання незалежного аудиту суперечила 

європейському законодавству 

Слайд 3 

 

З 01.09.2017 року набрала чинності Угода про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони.  

 

Слайд 4 

 

Відповідно до статті 387 Угоди, обидві сторони,   домовилися вести 

співробітництво: 

1) з питань захисту прав акціонерів, кредиторів та інших 

заінтересованих сторін відповідно до вимог ЄС; 

2) щодо впровадження на національному рівні відповідних 

міжнародних стандартів та поступового наближення до права ЄС у сфері 

бухгалтерського обліку та аудиту; 

3) з питань подальшого розвитку політики корпоративного 

управління відповідно до міжнародних стандартів, а також поступового 

наближення до правил та рекомендацій ЄС. 

 

Слайд 5 

В ЧОМУ СУТЬ РЕФОРМИ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ: 

 Розроблено модель системи регулювання аудиторської діяльності 

відповідно до міжнародних стандартів та найкращих світових практик, 
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сутність якої втілено в Законі України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року 

Слайд 6 

Метою Закону є приведення норм національного законодавства у 

сфері аудиторської діяльності у відповідність із вимогами Директиви 

Європейського Парламенту та Ради 2006/43/ЄС від 17 травня 2006 року 

про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності 

 Слайд 7 

Отже, українське законодавство у галузі бухгалтерського обліку та 

незалежного аудиту має бути максимально наближене до європейського 

законодавства. Тому, з метою трансформації вітчизняного нормативно-

правового забезпечення щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності а також підтвердження її достовірності незалежною 

думкою аудитора, в Україні були прийняті нові законодавчі документи: 

1) Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення 

деяких положень)» від 05.10.2017 № 2164-XIII [8]; 

2) Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII [6]. 

Слайд 8 

Для цілей організації та ведення бухгалтерського обліку визначено 

нову класифікацію поділу суб’єктів господарювання за критерієм їх розмірів: 

мікропідприємства, малі, середні або великі підприємства а також 

введено поняття підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

Слайд 9 

Як це впливає на незалежний аудит? 

Слайд 10 
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Звичайно, йдеться про збільшення кількості підприємств, які 

підлягатимуть незалежному обов’язковому аудиту 

По-перше 

Критерії віднесення підприємств до мікро-, малих, середніх або великих та особливі вимоги 

щодо складання фінансової звітності та її оприлюднення 

Критерії 

віднесення 

підприємств до 

мікро-, малих, 

середніх або 

великих 

Мікро- Малі Середні Великі 

Балансова 

вартість активів 

До 350 тис. 

євро 

Від 350 тис. 

євро до 4 

млн. євро 

Від 4 млн. євро до 20 

млн. євро 
Понад 20 млн. євро 

Чистий дохід від 

реалізації 
продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

До 700 тис. 
євро 

Від 700 тис. 
євро до 8 

млн. євро 

Від 8 млн. євро до 40 
млн. євро 

Понад 40 млн. євро 

Середня кількість 

працівників, осіб 
До 10 Від 10 до 50 Від 50 до 250 Понад 250 

Особливі вимоги щодо складання фінансової звітності та її оприлюднення 

* 

- складають скорочену за 

показниками фінансову 
звітність у складі балансу 

та звіту про фінансові 

результати (крім тих, хто 

звітують за МСФЗ); 

- звільняються від подання 

звіту про управління 

- щорічно проходять 

аудиторську 

перевірку; 

- оприлюднюють 

аудиторський звіт та 
фінансову звітність 

на власному сайті (не 

пізніше 1 червня); 

- мають право не 

відображати у звіті 

про управління не 

фінансову 

інформацію 

- щорічно проходять аудиторську 

перевірку; 

- оприлюднюють аудиторський звіт 

та фінансову звітність на власному 

сайті (емітенти цінних паперів – не 

пізніше 30 квітня, інші – не пізніше 

1 червня); 

- складають фінансову звітність за 
МСФЗ; 

- створюють бухгалтерську службу 

(головний бухгалтер та мінімум 

один бухгалтер); 

- головний бухгалтер: має повну 

вищу освіту; стаж роботи у сфері 

фінансів, бухгалтерського обліку та 

оподаткування не менше 3 років; не 

має непогашеної або незнятої 

судимості за вчинення злочину 

проти власності у сфері 

господарської діяльності 

 

Слайд 11 

По-друге, 

Обов’язковому аудиту підлягатимуть підприємства, які становлять 

суспільний інтерес 
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Підприємства, що становлять суспільний інтерес, — 

це підприємства — емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені 

до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші 

фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних 

пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) 

та підприємства, які відповідно до  Закону України “Про внесення змін до 

Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

(щодо удосконалення деяких положень)» від 05.10.2017 № 2164-XIII 

належать до великих підприємств/ 

Слайд 12 

 

Cлайд 13 

Обов’язковий аудит фінансової звітності - аудит фінансової звітності 

(консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання, які 

відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову 

звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової 

Підприємства, що становлять суспільний інтерес 

Великі: 
якщо виконуються хоча б два критерії:  

- середня кількість працюючих понад 250 осіб; 

- балансова вартість активів понад 20 млн. євро; 

- чистий дохід від реалізації понад 40 млн. євро 

Фінансові установи: 

Інші фінансові установи, крім вже перелічених, якщо вони є середніми або великими підприємствами 

Банки: 

комерційні, державні банки, розрахунковий центр 

Страховики: 

страхові компанії, що входять до Державного реєстру фінансових установ 

Недержавні пенсійні фонди: 

недержавні пенсійні фонди, що входять до Державного реєстру фінансових установ  

Емітенти: 

емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах, або щодо цінних 

паперів яких здійснено публічну пропозицію 
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звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб’єктами 

аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених Законом 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

Слайд 14 

У табл. 3 надамо інформацію щодо кількості аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, сформовану в Реєстрі за відповідними розділами, 

2014-2018 рр. 
Таблиця 3 

Кількість аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності в Реєстрі за розділами, 2014-2018 рр. 

Розділи 

Кількість аудиторів/суб’єктів аудиторської 

діяльності 

Відхилення, 

2018 р. від 

2014, +/- 2014 2015 2016 2017 2018 

Розділ 1. «Аудитори» 2993 2787 2675 2646 2724 -269 

Розділ 2. «Суб’єкти аудиторської 

діяльності» 
1488 1326 1107 1008 900 -588 

Розділ 3. «Суб’єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової 

звітності» 

- - - - 269 269 

Розділ 4. «Суб’єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес» 

- - - - 91 91 

 

Так, з табл. 3 видно, що відбулося скорочення кількості 

сертифікованих аудиторів на 269 осіб у 2018 році порівняно із 2014 

роком. Крім того, кількість суб’єктів аудиторської діяльності також 

зменшилась на 588, якщо порівнювати із 2014 роком і становить у 2018 

році 900. Таке різке зменшення суб’єктів аудиторської діяльності пов’язане, 

на нашу думку, із економічною ситуацією, яка склалась у країні внаслідок дії 

певних чинників, у тому числі антитерористичної операції. Крім того, 

законодавчі вимоги щодо кваліфікаційних характеристик аудиторської фірми 

унеможливлюють подальшу діяльність деяких суб’єктів аудиторської 

діяльності.  

Інформація, наведена у новому Реєстрі, дає змогу отримати 

інформацію щодо кількості суб’єктів аудиторської діяльності, які 

відповідають вимогам законодавства та увійшли у сегмент 

обов’язкового аудиту. Так, послуги з обов’язкового аудиту мають право 
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надавати 269 аудиторських фірм; проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес має 

право 91 аудиторська фірма. 

Слайд 15 

Розглянемо види наданих послуг аудиторами та суб’єктами 

аудиторської діяльності в Україні за 2015-2017 роки у табл. 4. 
Таблиця 4 

Види наданих послуг аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності в Україні  

за 2015-2017 рр., тис. грн. 

Роки 

Всього надано 

послуг по 

Україні 

Завдання з 

надання 

впевненості 

Супутні 

послуги 

Інші 

професійні 

послуги 

Організаційне та 

методичне 

забезпечення 

аудиту 

2015 1 761 202,6 771 840,1 125 215,1 861 244,7 2 902,7 

2016 1 973 102,3 847 171,1 125 031,9 998 564,4 2 334,9 

2017 2 126 868,7 990 292,5 157 765,6 976 076,9 2 733,7 

Джерело: сформовано авторами на основі [12] 

 

Як видно із табл. 4, обсяг наданих послуг аудиторами та 

аудиторськими фірмами у вартісному вираженні зростає в динаміці протягом 

2015-2017 років. Крім того, варто зазначити, що найбільшу частку у 

структурі наданих послуг становить завдання із надання впевненості (у 2015 

році – 43,8%, у 2016 – 42,9%, у 2017 – 46,6%). 

Завдання з надання впевненості, відповідно до Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг [14] включає сукупність наступних послуг: 

1) обов'язковий аудит фінансової звітності; 

2) ініціативний аудит фінансової звітності; 

3) огляд історичної фінансової інформації; 

4) завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 

історичної фінансової інформації. 

Слайд 16 

У табл. 5 надамо інформацію щодо видів замовлень в загальному обсязі 

завдань з надання впевненості, наданих аудиторами та аудиторськими 

фірмами в Україні у 2015-2017 роках, їх вартості та структури. 
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Таблиця 5 

Види замовлень у загальному обсязі завдань з надання впевненості в Україні  

у 2015-2017 рр., тис. грн. 

Роки 

Завдання з 

надання 

впевненості, 

всього, 

тис. грн.  

Обов'язковий 

аудит фінансової 

звітності 

Ініціативний 

аудит фінансової 

звітності 

Огляд історичної 

фінансової 

інформації 

Завдання з 

надання 

впевненості, що 

не є аудитом чи 

оглядом 

історичної 

фінансової 

інформації 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 

2015 771 840,1 212 529,8 27,5 444 392,7 57,6 88 625,0 11,5 26 292,6 3,4 

2016 847 171,1 239 296,5 28,2 488 720,6 57,7 98 305,4 11,6 20 848,6 2,5 

2017 990 292,5 278 119,9 28,1 596 620,1 60,2 96 692,3 9,8 18 860,2 1,9 

Джерело: сформовано авторами на основі [12] 

 

Аналіз табл. 5 дає підстави стверджувати, що найбільшу частку (від 

57,6% у 2015 році до 60,2% у 2017 році) у загальному обсязі завдань з 

надання впевненості в Україні становить ініціативний аудит фінансової 

звітності. Наступним за обсягом наданих послуг є обов’язків аудит 

фінансової звітності (від 27,5% у 2015 році до 28,2% у 2016 році). Найменшу 

частку загальному обсязі завдань з надання впевненості становить завдання з 

надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової 

інформації, відсоткова частка якого коливається від 1,9% до 3,4%. 

Слайд 17 

Якщо проаналізувати зміни національного законодавства в галузі 

незалежного аудиту, то основною ціллю реформування, на нашу думку, є 

створення особливих вимог щодо діяльності суб’єктів аудиторської 

діяльності, які мають право надавати послуги з обов’язкового аудиту, в тому 

числі підприємствам, що становлять суспільний інтерес. Такі вимоги, які 

мають назву застережних заходів із забезпечення якості аудиторських 

послуг, зокрема, стосуються:  

Слайд 18 

- кадрового забезпечення діяльності аудиторської фірми; 

Так, в аудиторській фірмі за основним місцем роботи має працювати не 

менше трьох сертифікованих аудиторів. При наданні послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%ED%E5+%EC%E5%ED%F8%E5+%F2%F0%FC%EE%F5#w1341
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%ED%E5+%EC%E5%ED%F8%E5+%F2%F0%FC%EE%F5#w221
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%ED%E5+%EC%E5%ED%F8%E5+%F2%F0%FC%EE%F5#w311
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(крім тих, що відповідають критеріям малого підприємства), за основним 

місцем роботи має працювати не менше п’яти сертифікованих аудиторів із 

загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються 

до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи 

повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні 

сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий 

рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності [6]. 

Проте дослідження свідчать, що до прийняття Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», переважна більшість 

аудиторських фірм мала у своєму штаті не більше двох сертифікованих 

аудиторів. Все це вже призвело та продовжує призводити до різних видів 

реорганізації аудиторських фірм (в більшості випадків це консолідація) з 

метою об’єднання зусиль, в першу чергу для збільшення в штаті 

сертифікованих аудиторів. 

Слайд 19 

- впровадження системи внутрішнього контролю якості 

аудиторських послуг; 

1. Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності 

здійснюється шляхом проведення перевірки якості аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності щодо дотримання ними міжнародних 

стандартів аудиту, принципу незалежності, ефективності внутрішньої 

системи контролю якості аудиторських послуг, дотримання вимог 

законодавства 

2.  Система контролю якості аудиторських послуг складається з політики та 

процедур, розроблених та впроваджених суб’єктами аудиторської діяльності 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту 

 Обов’язковий контроль якості аудиторських послуг здійснюється щодо: 

1) суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги із 

обов’язкового аудиту фінансової звітності великих підприємств, банків, 

професійних учасників фондового ринку та емітентів, цінні папери яких 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%ED%E5+%EC%E5%ED%F8%E5+%F2%F0%FC%EE%F5#w1342
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%ED%E5+%EC%E5%ED%F8%E5+%F2%F0%FC%EE%F5#w222
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%ED%E5+%EC%E5%ED%F8%E5+%F2%F0%FC%EE%F5#w1343
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%ED%E5+%EC%E5%ED%F8%E5+%F2%F0%FC%EE%F5#w223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%ED%E5+%EC%E5%ED%F8%E5+%F2%F0%FC%EE%F5#w224
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n261
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допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких 

здійснено публічну пропозицію, - один раз на три роки; 

2) суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги із 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, крім зазначених у пункті 1 цієї 

частини, - один раз на шість років. 

4. Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, проводиться 

Інспекцією. 

Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, 

які надають послуги із обов’язкового аудиту фінансової звітності (крім 

суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), 

проводиться Аудиторською палатою України. 

Слайд 20 

- застосування методики оцінки ризиків; 

- запровадження організаційних, адміністративних механізмів для 

попередження, ідентифікації, усунення або управління і розкриття будь-яких 

ризиків та загроз незалежності аудиторів; 

- запровадження механізмів реєстрації та розв’язання нестандартних 

ситуацій, що мають або можуть мати суттєві наслідки для неупередженості 

діяльності аудиторів; 

Слайд 21 

- страхування відповідальності перед третіми особами; 

Суб’єкт аудиторської діяльності, який провадить обов’язковий аудит 

фінансової звітності, зобов’язаний мати чинний договір страхування 

цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед 

третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору 

страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-

правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми 
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особами, укладеним суб’єктом аудиторської діяльності, який проводить 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, має становити 10 відсотків суми отриманої винагороди за 

договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 

суб’єктів суспільного інтересу (без урахування податку на додану вартість) 

протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не 

передбачено законом. 

Слайд 22 

- застосування політики оплати праці персоналу, залученого до 

виконання завдань з обов’язкового аудиту, що передбачала б стимули 

для забезпечення високої якості виконуваних робіт; 

Слайд 23 

- виділення послуг, які не поєднуються з обов’язковим аудитом 

підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

 
Рис. 3. Послуги, які не поєднуються з обов’язковим аудитом підприємств, що становлять 

суспільний інтерес 

Джерело: розроблено авторами на основі [6] 

Послуги, які не поєднуються з обов’язковим аудитом підприємств, що становлять суспільний 

інтерес 

Консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень 

Складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових платежів і зборів, представництва юридичних 

осіб у спорах із зазначених питань 

Надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення переговорів від 

імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді 

Розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також 

інформаційних технологій у фінансовій сфері 

Послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної 

стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення 

процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією 

цінних паперів юридичних осіб 

Послуги з оцінки 

Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності 

Кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у 
тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання 

фінансової звітності 
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Слайд 24 

- встановлення термінів тривалості надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності суб’єктам, що становлять суспільний інтерес 

(безперервна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності для суб’єкта аудиторської діяльності не може 

перевищувати десяти років) 

Слайд 25 

- встановлення пакету додаткової звітності за результатами 

обов’язкового аудиту; 

Стаття 35. Додатковий звіт для аудиторського комітету 

1. Суб’єкти аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, подають до 

аудиторського комітету або органу (підрозділу), на який покладено відповідні функції, 

додатковий звіт не пізніше дати подання аудиторського звіту. 

2. Додатковий звіт для аудиторського комітету повинен розкривати результати 

виконання завдання з обов’язкового аудиту та щонайменше має містити: 

1) твердження про незалежність; 

2) прізвище, ім’я та по батькові ключового партнера (партнерів) з аудиту та 

аудиторів, які залучалися до виконання завдання (для аудиторської фірми); 

3) розкриття інформації про залучення зовнішніх експертів, інших суб’єктів 

аудиторської діяльності та підтвердження їх незалежності від юридичної особи, фінансова 

звітність якої перевіряється; 

4) дані про співробітництво та обмін інформацією з аудиторським комітетом або 

органом (підрозділом), на який покладено відповідні функції, з посадовими особами 

органу управління та наглядового органу юридичної особи, зокрема із зазначенням дат та 

переліку питань, що обговорювалися; 

5) інформацію про обсяг і строки виконання завдання з обов’язкового аудиту, 

залучені ресурси; 

6) розподіл завдань між суб’єктами аудиторської діяльності при призначенні більш 

ніж одного суб’єкта аудиторської діяльності, якщо обов’язковий аудит проводиться 

спільно; 

7) розкриття інформації про застосовану методику перевірки фінансової звітності, 

зокрема пояснюються усі суттєві відхилення порівняно з попереднім роком, навіть якщо у 

попередньому році завдання з обов’язкового аудиту виконувалося іншим суб’єктом 

аудиторської діяльності; 

8) рівень суттєвості, що застосовувався під час виконання завдання з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності в цілому, та у відповідних випадках рівень або рівні 

суттєвості щодо певних класів операцій, статей фінансової звітності, іншого розкриття 

інформації, а також повинні наводитися якісні фактори, що враховуються при визначенні 

рівня суттєвості; 
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9) судження про виявлені події або обставини, у зв’язку з якими можуть виникнути 

значні сумніви у здатності юридичної особи продовжувати діяльність на безперервній 

основі, і те, чи є вони суттєвою невизначеністю, а також коротко викладені вжиті та 

очікувані заходи підтримки, які враховано при судженні щодо здатності замовника 

продовжувати діяльність на безперервній основі, і те, чи є вони суттєвою невизначеністю; 

10) інформацію про виявлені суттєві недоліки системи внутрішнього контролю та/або 

системи бухгалтерського обліку, при цьому зазначається усунуто або не усунуто ці 

недоліки; 

11) інформацію про виявлені факти або обґрунтовані підозри порушення 

законодавства або положень установчих документів; 

12) опис застосованих методів оцінки щодо різних груп активів та зобов’язань, у тому 

числі розкриваються відповідні зміни; 

13) пояснення щодо обсягу консолідації та критерії невключення дочірніх 

підприємств до консолідації; 

14) опис роботи, виконаної залученим іноземним суб’єктом аудиторської діяльності, 

який не є членом аудиторської мережі; 

15) інформацію щодо забезпечення посадовими особами юридичних осіб надання всіх 

необхідних запитів, пояснень та документів; 

16) повідомлення про: 

будь-які значні труднощі, що виникли в ході виконання завдання з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності; 

суттєві питання, що були предметом обговорення з посадовими особами юридичної 

особи, фінансова звітність якої перевіряється; 

інші питання, що можуть вплинути на якість фінансової звітності. 

Стаття 36. Звіт для органів нагляду 

1. Суб’єкт аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту 

підприємству, що становить суспільний інтерес, зобов’язаний інформувати орган, який 

відповідно до законодавства здійснює нагляд за таким підприємством про: 

1) порушення законодавства з питань, що належать до компетенції органу нагляду; 

2) суттєву загрозу або сумніви щодо можливості підприємства продовжувати 

діяльність на безперервній основі; 

3) відмову від висловлення думки або надання негативної чи модифікованої думки. 

Стаття 37. Звіт про прозорість 

1. Суб’єкт аудиторської діяльності, що надає послуги з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, оприлюднює звіт про 

прозорість за попередній рік не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. Звіт про 

прозорість опубліковується на веб-сторінці суб’єкта аудиторської діяльності і залишається 

доступним на цьому веб-сайті щонайменше сім років з дня його оприлюднення. 

Суб’єкт аудиторської діяльності може вносити зміни до опублікованого звіту про 

прозорість. У такому разі зазначається, що це виправлений варіант звіту, при цьому 

первинний варіант звіту залишається доступним на веб-сторінці. 



14 

 

Суб’єкт аудиторської діяльності протягом 30 робочих днів з дати виникнення події 

інформує Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю про те, що звіт про 

прозорість опубліковано на його веб-сторінці та/або про внесення змін до нього. 

2. Звіт про прозорість включає щонайменше таке: 

1) опис організаційно-правової структури та структури власності аудиторської фірми; 

2) у разі якщо суб’єкт аудиторської діяльності є членом мережі: 

характеристику мережі та організаційно-правових і структурних механізмів мережі; 

найменування аудиторських фірм (або прізвище та ім’я кожного аудитора, який 

працює одноосібно), які є членами аудиторської мережі, а також держави, в яких вони 

зареєстровані; 

чистий дохід, отриманий мережею від надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності; 

3) опис структури управління аудиторської фірми; 

4) опис системи внутрішнього контролю якості та твердження органу управління або 

наглядового органу про її ефективність; 

5) інформацію про дату останньої зовнішньої перевірки системи контролю якості; 

6) перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з 

обов’язкового аудиту в попередньому фінансовому році; 

7) інформацію про практики забезпечення незалежності, а також підтвердження 

проведення внутрішнього огляду дотримання незалежності; 

8) інформацію про безперервне навчання аудиторів; 

9) відомості щодо принципів оплати праці ключових партнерів; 

10) опис політики ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до 

виконання завдання з обов’язкового аудиту; 

11) інформацію про: 

доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, 

що становлять суспільний інтерес, і суб’єктів, що належать до групи компаній, 

материнською компанією яких є такі підприємства; 

доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності інших 

юридичних осіб; 

доходи від надання дозволених неаудиторських послуг підприємствам, що становлять 

суспільний інтерес; 

доходи від надання неаудиторських послуг іншим юридичним особам; 

12) інформацію про пов’язаних осіб суб’єкта аудиторської діяльності. 

Звіт про прозорість складається у письмовій формі та підписується керівником 

суб’єкта аудиторської діяльності. 

Слайд 26 

- заходи щодо збереження інформації, отриманої в результаті 

надання послуг із обов’язкового аудиту (не менше семи років). 
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Слайд 27 

Висновки. 

У зв’язку із суперечностями, які мали місце у законодавчому 

забезпеченні вітчизняного незалежного аудиту порівняно із європейськими 

нормами, виникла об’єктивна необхідність приведення системи регулювання 

аудиторської діяльності в Україні у відповідність до вимог ЄС, зокрема, у 

частині виконання положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 

2006/43/ЄС. Важливо зазначити, що однією із причин реформування 

аудиторської діяльності було також і недосконале регулювання ринку 

аудиторських послуг, що стало причиною зниження їх якості, втрати довіри з 

боку потенційних та існуючих інвесторів до результатів, наданих аудитором 

щодо перевіреної фінансової звітності, а відтак, зниження престижу 

аудиторської професії загалом. 

Відповіддю на існуючі виклики стало прийняття Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який вступив у дію з 

01.10.2018 року, результатом впровадження норм якого є сучасна система 

суспільного нагляду та саморегулювання аудиторської діяльності, що здатна 

забезпечити високу якість аудиторських послуг завдяки встановленню 

сукупності спеціальних застережних заходів. Дотримання аудиторами у своїй 

діяльності відповідних законодавчих норм, на нашу думку, сприятиме 

прозорості та достовірності фінансової звітності, стосовно якої аудитор 

висловив свою незалежну думку, покращенню інвестиційного клімату в 

Україні, підвищення рівня довіри до вітчизняних аудиторів. 

Слайд 28 

Прогнози 

Однак дослідження підтверджують, що процес імплементації вимог 

Директиви 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річної звітності та 

консолідованої звітності у вітчизняне законодавство не є легким і 

безболісним для аудиторів та аудиторських фірм, що підтверджується 

скороченням їх кількості в динаміці. Вважаємо, що причиною такого явища є 
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процеси консолідації аудиторських фірм внаслідок значно суворіших норм 

законодавства в частині кадрового забезпечення суб’єктів аудиторської 

діяльності, особливо тих, що мають право надавати послуги із обов’язкового 

аудиту. Тому, в результаті об’єднання кадрового потенціалу аудиторських 

фірм передбачаємо підвищення якості аудиторських послуг, а також 

зростання їх вартості. 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

28 березня 2019 р. 
 

9.30-10.30 реєстрація учасників пленарного засідання, кава-брейк  
10.30-14.00 пленарне засідання (ауд. 2220) 
14.00-15.00 перерва на обід 
15.00-17.00 екскурсійна програма «Вінниця історична» 

 
29 березня 2019 р. 

 
9.30-10.00 реєстрація учасників секційних засідань 
10.00-13.00 секційні засідання (ауд. 1206, ауд. 1304, ауд. 1306) 
13.00-14.00 підведення підсумків 
14.00-14.30 перерва на обід 
14.30-17.00 від'їзд учасників конференції 
 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  
Доповідь на пленарному засіданні – 10 хв. 
Доповідь на секційному засіданні – 5-10 хв. 
Дискусія – 5 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

10.30 – 10.40 
Відкриття конференції. Вітальне слово:  
КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор економічних 
наук, професор, академік НААН України, президент 
Всеукраїнського науково-навчального консорціуму. 
МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент, ректор університету. 
ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, 
доцент, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 
діяльності Вінницького національного аграрного 
університету. 
ЗДИРКО Наталія Григорівна – кандидат економічних наук, 
доцент,  декан факультету обліку та аудиту Вінницького 
національного аграрного університету. 

  

10.40 – 10.50 

«Обіг земель сільськогосподарського призначення: 
перспективи для України» 
КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор економічних 
наук, професор, академік НААН України, президент 
Всеукраїнського науково-навчального консорціуму 

  

10.50 – 11.00 

«Ретроспектива та перспективи інтегрованої звітності та 
її аудиту в аграрному підприємництві України» 
ЖУК Валерій Миколайович, доктор економічних наук, 
професор, академік НААН, головний науковий співробітник 
відділу обліку та оподаткування Національного наукового 
центру «Інститут аграрної економіки» 

  

11.00-11.10 

«Роль обліку в управлінні рентабельністю підприємств» 
ПРАВДЮК Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
Вінницького національного аграрного університету 

  

11.10-11.20 

«Амортизаційна політика підприємств в умовах 
хронічної інфляції» 
ПЕТРУК Олександр Михайлович, доктор економічних наук, 
професор кафедри фінансів і кредиту Житомирського 
державного технологічного університету 
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11.20-11.30 

«Ефективний фінансовий контроль за державними 
закупівлями як складова економічної безпеки держави» 
ЗДИРКО Наталія Григорівна, кандидат економічних наук, 
доцент, декан факультету обліку та аудиту Вінницького 
національного аграрного університету 

  

11.30-11.40 

«Комунікаційна цінність аудиту»  
ЧИЖЕВСЬКА Людмила Віталіївна, доктор економічних 
наук, професор кафедри обліку і аудиту Житомирського 
державного технологічного університету 

  

11.40-11.50 

«Відповідальність за порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції» 
СЛОБОДЯНЮК Микола Володимирович, Голова 
Вінницького обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України 

  

11.50-12.00 

«Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного 
управління грошових потоків» 
ПРОДАНЧУК Михайло Андрійович, доктор економічних 
наук, доцент, Буковинська школа бізнесу та аудиту 

  

12.00-12.10 

«Ключові питання облікового забезпечення управління 
основними засобами нафтогазових підприємств» 
КАФКА Софія Михайлівна, доктор економічних наук, 
доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування Івано-
Франківського національного технічного університету нафти 
і газу 

  

12.10-12.20 

«Організація управлінського аналізу: проблеми та 
перспективи» 
МУЛИК Тетяна Олексіївна, кандидат економічних наук, 
доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики Вінницького 
національного аграрного університету 

  

12.20-12.30 

«Стан та перспективи розвитку готівково-грошового 
обігу в Україні» 
ГОРОХ Олександр Володимирович, кандидат економічних 
наук, доцент, декан факультету обліку і фінансів 
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва 
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12.30-12.40 

«Грошові кошти в системі рахунків обліку»  
ПОДОЛЯНЧУК Олена Анатоліївна, кандидат економічних 
наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в 
галузях економіки Вінницького національного аграрного 
університету 

  

12.40-12.50 

«Інституційні засади державної підтримки розвитку 
аграрного сектору» 
КАЛАШНІКОВА Тетяна Вікторівна, доктор економічних 
наук, професор кафедри фінансів Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

  

12.50-13.00 

«Регулювання незалежного аудиту в Україні: виклики і 
перспективи в умовах євроінтеграції» 
ГУЦАЛЕНКО Оксана Олександрівна, кандидат 
економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри аудиту та 
державного контролю Вінницького національного аграрного 
університету 

  

13.00-13.10 

«Фінансові аспекти управління витратами 
сільськогосподарських підприємств» 
МАКОГОН Віталій Вікторович, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри фінансів Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

  

13.10-13.20 

«Місцеві податки: стан та перспективи трансформації» 
ДЕМА Дмитро Іванович, кандидат економічних наук, 
професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту 
Житомирського національного агроекологічного 
університету 

  

13.20-13.30 

«Роботизація бізнес-процесів: підвищення ефективності 
фінансової функції» 
ДУДКА Катерина Петрівна, кандидат економічних наук, 
сертифікований аудитор, провідний консультант з 
управління фінансами та ефективністю діяльності 
Ernst&Young 
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13.30-13.40 

«Удосконалення фіскального регулювання суб’єктів 
аграрного бізнесу» 
КОСТЕЦЬКИЙ Ярослав Іванович, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри фундаментальних та спеціальних 
дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту 
економіки і менеджменту Тернопільського національного 
економічного університету 

  

13.40-13.50 

«Формування концепції державного управління 
земельними ресурсами в Україні» 
ПОЛІЩУК Наталія Володимирівна, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри фінансів Вінницького фінансово-
економічного університету 

  

13.50-14.00 

«Соціальний аудит як важіль впливу на ефективність 
діяльності підприємства» 
ГОРДОПОЛОВА Наталія Василівна, кандидат 
економічних наук, доцент, викладач Торгово-економічного 
коледжу Київського національного торговельно-
економічного університету 
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СЕКЦІЯ 1 
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПРОБЛЕМИ 

ТА ВИКЛИКИ 
(ауд. 1304) 

 
Керівник секції: Гудзенко Наталія Миколаївна, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки  
Вінницького національного аграрного університету 

 
Бурко Катерина Володимирівна, асистент  кафедри бухгалтерського обліку
«Особливості, переваги та недоліки бухгалтерського аутсорсингу» 
 

Григоренко Олена Василівна, викладач економічних дисциплін 
Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету  
«Основні зміни у положеннях інвентаризації» 
 

Гудзенко Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 
«Податкові новації та їх вплив на податкову систему» 
 

Іщенко Яна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку 
та оподаткування в галузях економіки  
«Нормативне регулювання формування та обліку власного капіталу в 
товариствах з обмеженою відповідальністю» 
 

Коваль Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
обліку та оподаткування в галузях економіки 
«Аналіз діяльності фермерського господарства: сутність та особливості» 
 

Коваль Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку 
«Особливості автоматизації обліку в сільському господарстві»  
 
Коваль Любов Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку 
«Облікове забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства»  
 

Корпанюк Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 
«Непрацюючі довгострокові кредити банків: їх суть та облік» 
 

Китайчук Тетяна Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
обліку та оподаткування в галузях економіки 
«Облік біологічних активів в бюджетних установах: проблеми та 
перспективи» 
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Лобуренко Олена Василівна, голова циклової комісії економічних та 
інформаційних дисциплін, викладач Ладижинського коледжу Вінницького 
національного аграрного університету 
«Особливості відображення результатів інвентаризації та їх вплив на 
звітність»  
 

Машевська Анжеліка Анатоліївна, асистент кафедри бухгалтерського 
обліку 
«Документування розрахунків з обліку оплати праці»  
 

Новотна Надія Миколаївна, асистент кафедри обліку та оподаткування в 
галузях економіки 
«Економічна характеристика розрахункових операцій як об’єкта обліку»  
 

Омелько Мар’яна Анатоліївна, асистент кафедри обліку та оподаткування 
в галузях економіки 
«Особливості відображення в обліку поліпшень засобів праці» 
 

Плахтій Тетяна Федорівна, доктор економічних наук, доцент кафедри 
обліку та оподаткування в галузях економіки 
«Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо власного 
капіталу підприємства» 
 

Правдюк Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, старший 
викладач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 
«Об’єкти обліку витрат у тваринництві: сучасний зміст та питання 
уточнення» 
 

Сисоєва Інна Миколаївна, кандидат економічних наук, викладач кафедри 
бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту 
економіки Тернопільського національного економічного університету 
«Креативний облік: творчий підхід чи шахрайство?» 
 

Шевчук Яна Василівна, асистент кафедри обліку та оподаткування в 
галузях економіки 
«Сутність кредитних операцій та їх обліково-економічна характеристика» 
 

Мельник Ольга Сергіївна, аспірантка, Вінницький національний аграрний 
університет 
«Нормативно-правове регулювання обліку витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції» 
(науковий керівник к.е.н., доцент Іщенко Я.П.) 
 

Черешневий Олександр Ігорович, аспірант, Вінницький національний 
аграрний університет 
«Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з придбання 
активів за рахунок субвенцій на соціально-економічний розвиток» 
(науковий керівник к.е.н., доцент Китайчук Т.Г.) 
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Андрійченко Олександр Сергійович, студент магістратури факультету 
обліку та аудиту 
«Проблеми обліку розрахунків з дебіторами та пошук шляхів їх вирішення» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Коваль О.В.) 
 

Білас Роман Васильович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Розрахунки за виплатами працівникам підприємства: організаційні аспекти 
обліку» 
(науковий керівник: д.е.н., професор Правдюк Н.Л.) 
 

Болехівська Вікторія Вадимівна, студентка магістратури факультету 
обліку та аудиту 
«Облік фінансових результатів бюджетних установ» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Китайчук Т.Г.) 
 

Власюк Степан Миколайович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Особливості формування фінансової звітності суб’єктів малого 
підприємництва» 
(науковий керівник: д.е.н., доцент Плахтій Т.Ф.) 
 

Ваколюк Руслан Анатолійович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Облік витрат на поліпшення основних засобів» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Любар О.О.) 
 

Глухенька Марина Олегівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Сутність основних засобів та їх класифікація» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Коваль Н.І.) 
 

Гордієнко Вікторія Вікторівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Особливості проведення публічних закупівель ВНЗ» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Китайчук Т.Г.) 
 

Гринчук Сергій Володимирович, студент магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Особливості оцінки виробничих запасів при вибутті» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент доцент Іщенко Я.П.) 
 

Гула Ірина Ігорівна, студентка магістратури факультету обліку та аудиту 
«Формування статутного капіталу підприємства та відображення в обліку» 
(науковий керівник: д.е.н., доцент Плахтій Т.Ф.) 
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Дацик Анастасія Ігорівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Капітальні інвестиції як об’єкти бухгалтерського обліку» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Китайчук Т.Г.) 
 

Діякончук Інна Олександрівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Інвестиційна діяльність підприємства: сутність та значення» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Іщенко Я.П.) 
 

Долгій Тетяна Миколаївна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Особливості облікового відображення зовнішньоекономічних операцій» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Гудзенко Н.М.) 
 

Заболотчук Алла Вячеславівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Організація обліку фінансових результатів» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Гудзенко Н.М.) 
 

Колтунов Сергій Русланович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
« Характеристика кредитних операцій як об’єкту обліку» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Корпанюк Т.М.) 
 

Кульчевич Олена Миколаївна, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Наукові підходи д о класифікації позикового капіталу підприємств для 
цілей бухгалтерського обліку» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Любар О.О.) 
 

Левченко Людмила Володимирівна, студентка магістратури факультету 
обліку та аудиту 
«Особливості організації обліку операційних витрат підприємства» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Коваль Л.В.) 
 

Левчук Марина Сергіївна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Сучасні підходи до визначення облікової політики установ державного 
сектору» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Коваль Л.В.) 
 

Плахотнюк Іванна Олександрівна, студентка магістратури факультету 
обліку та аудиту 
«Облікове забезпечення руху грошових коштів» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Подолянчук О.А.) 
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Рабоконь Юлія Сергіївна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Облікове забезпечення руху запасів ТОВ «Богданівське»» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Подолянчук О.А.) 
 

Рибак Тетяна Андріївна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Особливості обліку оборотних активів в сільському господарстві» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Подолянчук О.А.) 
 

Рязанцева Юлія Ігорівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Методологічні та організаційні основи побудови бухгалтерського обліку 
орендних операцій» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Лепетан І.М.) 
 

Сімаков Олег Олександрович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Характеристика витрат в системі управління підприємством» 
(науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Фостолович В.А) 
 

Сидоренко Ірина Миколаївна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Облік і контроль розрахунків за товарними операціями» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Любар О.О.) 
 

Федас Костянтин Ігорович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Вплив організаційних аспектів обліку на цінову політику підприємств» 
(науковий керівник: д.е.н., професор Правдюк Н.Л.) 
 

Харчук Руслан Олегович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Теоретичні аспекти оптимізації оборотних коштів підприємства» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Коваль О.В.) 
 

Цуркан Анна Олегівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
« Особливості обліку кредитних операцій банку» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Корпанюк Т.М.) 
 

Юсупова Богдана Владиславівна, студентка магістратури факультету 
обліку та аудиту 
«Формування облікової політики: управлінський аспект» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Іщенко Я.П.) 
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СЕКЦІЯ 2 
Економічний контроль: сучасний стан та тенденції розвитку 

 (ауд. 1206) 
 

Керівник секції: Шевчук Олена Дмитрівна, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри аудиту та державного контролю Вінницького 
національного аграрного університету 

 
Асмоловська Тетяна Володимирівна, викладач Могилів-Подільського 
технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного 
університету, асистент кафедри аудиту та державного контролю 
«Економічний контроль як складова фінансового потенціалу підприємства» 
 

Бардюк Валентина Володимирівна, викладач вищої категорії 
Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного 
університету, асистент кафедри аудиту та державного контролю 
«Організація внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських 
підприємствах»
 

Козаченко Анна Юріївна, кандидат економічних наук, старший викладач 
кафедри аудиту та державного контролю 
«Обліково-інформаційне забезпечення невиробничих витрат для прийняття 
управлінських рішень» 
 

Мулик Ярославна Ігорівна, кандидат економічних наук, старший викладач 
кафедри аудиту та державного контролю 
«Організація державного фінансового контролю в системі забезпечення 
економічної безпеки держави» 
 

Покиньчереда Віталій Володимирович, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку та оподаткування Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету, м. Вінниця 
«Соціальний аудит в контексті розвитку концепції корпоративної соціальної 
відповідальності бізнесу» 
 

Фабіянська Вікторія Юхимівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри аудиту та державного контролю 
«Обов'язковий аудит фінансової звітності: стрімкий розвиток у контексті 
наближення до ЄС» 
 

Чудак Ліна Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший викладач 
кафедри аудиту та державного контролю 
«Податкова перевірка: відображення результатів у звітності» 
 

Шевчук Олена Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
аудиту та державного контролю 
«Державний фінансовий аудит в системі державного фінансового контролю: 
основні тенденції проведення та перспективи розвитку» 
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Авдєєва Юлія Максимівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Особливості обліково-інформаційного забезпечення контролінгу витрат 
підприємства» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Шевчук О.Д.) 
 

Баранова Іванна Анатоліївна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Значення операційного контролю в системі управління підприємством» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Шевчук О.Д.)
 

Бондаренко Микола Сергійович, студент магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Обліково-аналітичні аспекти конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Гуцаленко О.О.)
 

Гладько Тетяна Володимирівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
"Організація і методика здійснення внутрішнього контролю на підприємстві" 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Фабіянська В.Ю.) 
 

Гуменюк Олег Васильович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Теоретичний та практичний аспекти обліку і контролю виробничих запасів 
підприємства» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Здирко Н.Г.)
 

Качинський Олег Станіславович, студент магістратури факультету обліку 
та аудиту 
"Організаційно-методичні аспекти аудиту власного капіталу 
сільськогосподарського підприємства" 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Фабіянська В.Ю.)
 

Колісник Ольга Олегівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Організаційні підходи аудиту та аналізу фінансової звітності підприємства» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Гуцаленко О.О.) 
 

Мартинюк Вікторія Сергіївна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Облікова політика підприємства – складова системи менеджменту» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Гуцаленко О.О.) 
 

Мазур Валентин Анатолійович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Особливості організації та методики обліку, контролю та аналізу 
розрахунків з постачальниками та підрядниками» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Здирко Н.Г.) 
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Огородник Аліса Олегівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
"Обліково-контрольне забезпечення розрахунків із заробітної плати 
працівників бюджетної сфери" 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Фабіянська В.Ю.) 
 

Розгон Вікторія Вячеславівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Особливості облікового забезпечення надання платних послуг у вищому 
навчальному закладі (на прикладі Втнницького національного аграрного 
університету» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Здирко Н.Г.) 
 

Рутковський Павло Володимирович, студент магістратури факультету 
обліку та аудиту 
«Особливості облікового відображення і аудиту платіжних засобів та 
фінансової стійкості підприємства» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Шевчук О.Д.) 
 

Ставничий Руслан Сергійович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Сучасний інструментарій аудиторської оцінки фінансового стану 
підприємства» 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Шевчук О.Д.) 
 

Франчук Тарас Васильович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
"Внутрішній контроль та його значення в системі управління 
підприємством" 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Фабіянська В.Ю.) 
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СЕКЦІЯ 3 
Інформаційно-аналітичне забезпечення в управлінні економікою 

(ауд. 1306) 
 

Керівник секції: Федоришина Лідія Іванівна, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри аналізу та статистики Вінницького національного 
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