
Міністерство освіти і науки України 
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»

Вінницький національний аграрний університет 
Вінницька обласна державна адміністрація 

Аитимонопольний комітет України
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України 

Національний університет біоресурсїв та природокористування України 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

Державний університет «Житомирська політехніка»
Житомирський національний агроекологічний університет 

Тернопільський національний економічний університет 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету іШ

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АГІК України

^  ПРОГРАМА

 ̂ 14-15 листопада 2019 року 
м. ВІННИЦЯ п і  і а « і|/ В Н А У



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

14 листопада 2019 р. 

9.00-10.00 реєстрація учасників пленарного засідання (2-ий корпус) 

10.00-12.00 пленарне засідання (ауд. 2220) 

12.00-12.30 кава-брейк (музей) 

12.30-15.00 продовження пленарного засідання (ауд. 2220) 

15.00-16.00 перерва на обід (їдальня, 3-ій корпус) 

16.00-18.00 екскурсійна програма «Вінниця історична» 

 

15 листопада 2019 р. 

 9.00-10.00 реєстрація учасників секційних засідань (ауд. 1304, ауд. 1206, 

ауд. 1301) 

10.00-13.00 секційні засідання (ауд. 1304, ауд. 1206, ауд. 1301) 

13.00-13.30 підведення підсумків 

13.30-17.00 від'їзд учасників конференції 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 5-10 хв. 

Дискусія – 3-5 хв. 
 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

10.00 – 10.15 

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. 

  

10.15 – 10.30 

«Потенціал аграрного сектору економіки України: стан 

та перспективи» 

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор економічних 

наук, професор, академік НААН України, президент 

Всеукраїнського науково-навчального консорціуму 

  

10.30 – 10.45 

«Диспропорції розвитку економіки України через призму 

нафтогазовидобування» 

ГОРАЛЬ Ліліана Тарасівна, доктор економічних наук, 

професор, проректор з науково-педагогічної роботи Івано-

Франківського національного технічного університету нафти 

і газу 

  

10.45-11.00 

«Управління земельними ресурсами відповідно 

до положень концепції сталого розвитку» 

ЗАМУЛА Ірина Валеріївна, доктор економічних наук, 

професор кафедри обліку і аудиту Державного Університету 

«Житомирська політехніка» 

  

11.00-11.15 

«Пріоритети розвитку міжнародної економічної 

інтеграції аграрного сектора України» 

ФЕДУН Ігор Леонідович, доктор економічних наук, 

професор кафедри світової економіки Київського 

національного торговельно-економічного університету 

 

 

 

 



11.15-11.30 

«Концептуальні підходи до трансформації діючої 

методики оцінки кредитоспроможності потенційних 

позичальників комерційних банків» 

ПЕТРУК Олександр Михайлович, доктор економічних наук, 

професор кафедри фінансів і кредиту Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

  

11.30-11.40 

«Оцінка проведення публічних закупівель в Україні» 

ЗДИРКО Наталія Григорівна, кандидат економічних наук, 

доцент, декан факультету обліку та аудиту Вінницького 

національного аграрного університету 

  

11.40-11.50 

«Нормативно-правова основа забезпечення нафтогазової 

галузі України щодо стимулювання економічної 

ефективності збільшення видобування власних нафти і 

газу (у фінансово-економічній частині)» 

КАФКА Софія Михайлівна, доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування Івано-

Франківського національного технічного університету нафти 

і газу 

  

11.50-12.00 

«Особливості припинення органами Антимонопольного 

комітету України порушень у сфері публічних закупівель» 

СЛОБОДЯНЮК Микола Володимирович, Голова 

Вінницького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

  

12.30-12.40 

«Підвищення конкурентоспроможності аграрних 

підприємств в умовах глобалізації»  

ІЛЬЇН Валерій Юрійович, доктор економічних наук, 

професор кафедри обліку, контролю та оподаткування 

агробізнесу Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана 

  

12.40-12.50 

«Методичні підходи до оцінювання 

сільськогосподарських угідь» 

РОССОХА Володимир Васильович, доктор економічних 

наук, головний науковий співробітник Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки» 

  



12.50-13.00 

«Удосконалення підходів в оподаткуванні 

сільськогосподарських товаровиробників» 

ПЛАХТІЙ Тетяна Федорівна, доктор економічних наук, 

професор кафедри обліку та оподаткування в галузях 

економіки Вінницького національного аграрного 

університету  
 

13.00-13.10 

«Варіативність вибору облікової вартості земельних 

активів та земельних квазі - активів» 

ОСТАПЧУК Тетяна Петрівна, доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри менеджменту Державного 

Університету «Житомирська політехніка» 
  

13.10-13.20 

«Оптимізація мережі закладів вищої освіти в Україні: 

проблеми та наслідки» 

НІЦЕНКО Віталій Сергійович, доктор економічних наук, 

професор кафедри обліку і оподаткування Міжрегіональної 

академії управління персоналом 
  

13.20-13.30 

«Суцільне декларування доходів – фактор зниження 

корупції та економіки в «тіні»» 

ДЕМА Дмитро Іванович, кандидат економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту 

Житомирського національного агроекологічного 

університету 
  

13.30-13.40 

«Концептуальний фреймворк інформаційно-облікового 

забезпечення амортизаційної політики» 

ТРАЧОВА Дар`я Миколаївна, доктор економічних наук, 

доцент кафедри обліку і оподаткування Таврійського 

державного агротехнологічного університету 
  

13.40-13.50 

«Роль аграрного страхування у формуванні доктрини 

продовольчої безпеки в Україні» 

ВІЛЕНЧУК Олександр Миколайович, доктор економічних 

наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Житомирського 

національного агроекологічного університету 
  

13.50-14.00 

«Методичні підходи до визначення оптимального рівня 

кредитного забезпечення операційних витрат 

рослинництва» 

МАКОГОН Віталій Вікторович, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри фінансів Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 



14.00-14.10 

«Облік землі в умовах ринку» 

ОСТАПЧУК Сергій Миколайович, кандидат економічних 

наук, науковий співробітник відділу обліку та оподаткування 

Національного наукового центру «Інститут аграрної 

економіки» 

  

14.10-14.20 

«Формування концепції державного управління 

земельними ресурсами в Україні» 

ДЕМЧУК Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри обліку і оподаткування Таврійського 

державного агротехнологічного університету 
  

14.20-14.30 

«Проблеми запровадження накопичувальної системи 

пенсійного забезпечення аграрного сектора економіки» 

МІЩЕНКО Віталія Сергіївна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри фінансів, Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 
  

14.30-14.40 

«Важливість та ефективність сценарного планування при 

формуванні економічного капіталу банку» 

ШЕВЧУК Антон Михайлович, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри податків та фіскальної політики 

Тернопільського національного економічного університету 
  

13.40-14.50 

«Обліково-аналітичне забезпечення управління 

розвитком галузі тваринництва»  

ПОЛІЩУК Олег Миколайович, кандидат економічних наук, 

ст. викладач кафедри обліку і оподаткування Уманського 

національного університету садівництва 
  

14.50-15.00 

«Облікове забезпечення управління витратами 

виробництва органічної продукції рослинництва» 

ІЩЕНКО Яна Петрівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 

Вінницького національного аграрного університету 



СЕКЦІЯ 1 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: 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 

«Організація бухгалтерського обліку в умовах розвитку ринку 

бухгалтерських послуг в Україні» 
 

Галайда Леся Володимирівна, викладач Могилів-Подільського технолого-

економічного коледжу ВНАУ 

«Облік реалізації товарів в підприємствах торгівлі» 
 

Гудзенко Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику» 
 

Довгань Павло Олегович, аспірант ВНАУ 

«Контроль ефективності використання нематеріальних активів для 

прийняття управлінських рішень в науково-дослідних господарствах» 
 

Капелюшна Інна Миколаївна, викладач Ладижинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету, асистент кафедри обліку 

та оподаткування в галузях економіки 

«Облікова політика аграрного підприємства: формування і контроль за 

дотриманням в сучасних умовах господарювання» 
 

Коваль Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Облікова політика в системі податкового обліку як елемент оптимізації 

оподаткування» 

 

Коваль Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку 

«Автоматизація облікового процесу на сільськогосподарських 

підприємствах: проблеми та шляхи оптимізації»  

 

Коваль Любов Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку 

«Формування облікової політики підприємства»  

 

Корпанюк Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Особливості обліку валютних операцій комерційних банків» 
 



Любар Оксана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри бухгалтерського обліку 

«Інновації як прогресивний метод оновлення потенціалу підприємств 

аграрного сектору економіки та їх облік» 
 

Мазуренко Світлана Василівна, викладач економічних дисциплін 

Технологічно-промислового коледжу ВНАУ 

«Військовий збір: напрямки реформування» 
 

Макогончук Тетяна Володимирівна, викладач ІІ категорії Могилів-

Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ 

«Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інтеграції» 

 

Машевська Анжеліка Анатоліївна, асистент кафедри бухгалтерського 

обліку 

«Удосконалення облікового забезпечення управління виплатами 

працівникам підприємства» 
 

Маркевич Людмила Станіславівна, аспірант ВНАУ  

«Сутність змісту органічної продукції та напрями її обліку» 

 

Мельник Ольга Сергіївна, аспірант ВНАУ  

«Спільна діяльність при вирощуванні сільськогосподарської продукції – 

економічна суть» 

 

Подолянчук Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Поточні зобов’язання та їх облікове забезпечення в системі управління 

залученим капіталом» 

 

Поліщук Наталія Миколаївна, викладач економічних дисциплін 

Технологічно-промислового коледжу, асистент кафедри обліку та 

оподаткування ВНАУ  

«Досліджування роботи електронного кабінету платника податків» 

 

Правдюк Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Облікове управління витратами у тваринництві» 

 

Правдюк Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

«Зміст фінансової політики підприємства та обліково-аналітичне 

забезпечення її управління» 
 

Фостолович Валентина Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки  

«Сучасні інструменти в системі управління підприємством» 

 

 

 



Чорненька Людмила Григорівна, завідувач бухгалтерського відділення, 

спеціаліст вищої  категорії Могилів-Подільського технолого-економічного 

коледжу ВНАУ 

«Основні аспекти оподаткування в Україні: проблеми та перспективи» 

 

Ярославський Анатолій Олександрович, аспірант ВНАУ  

«Організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою 

підприємства та його складові» 
 

Андрійченко Олександр Сергійович, студент магістратури факультету 

обліку та аудиту 

«Проблемні питання та шляхи удосконалення обліку дебіторської 

заборгованості » 

 

Бакус Василь Сергійович, студент магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Облікова політика оборотного капіталу підприємства в контексті 

інформаційних потреб управління» 

 

Білас Роман Васильович, студент магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Організація облікового документування трудових ресурсів» 

 

Білокур Софія Русланівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Шляхи удосконалення обліку засобів праці на підприємстві» 

 

Болехівська Вікторія Вадимівна, студентка магістратури факультету 

обліку та аудиту 

«Економічна сутність власного капіталу та особливості організації його 

обліку» 

 

Бондар Олеся Костянтинівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Інноваційний підхід до розрахунків за товарними операціями в умовах 

цифрової економіки» 
 

Ваколюк Руслан Анатолійович, студент магістратури факультету обліку та 

аудиту 

 «Оновлення основних засобів шляхом підтримання їх у робочому стані та 

його облік» 

 

Власюк Степан Миколайович, студент магістратури факультету обліку та 

аудиту аудиту 

 «Облік суб’єктів малого підприємництва» 

 

Вовк Вадим Віталійович, студент магістратури факультету обліку та 

аудиту 

 «Економічна сутність основних засобів: види та класифікація» 



Гладчук Леся Вячеславівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Податкові пільги з податку на доходи фізичних осіб» 

 

Глухенька Марина Олегівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Особливості документального оформлення синтетичного та аналітичного 
обліку основних засобів» 
 

Городницька Ольга Степанівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Відображення в обліку доходів і витрат інвестиційної діяльності» 

 

Горденко Алла Олегівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Організаційне забезпечення системи управлінської звітності аграрного 
підприємства» 

 

Григораш Марина Василівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
 «Порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку в системі 
управління витратами підприємства» 
 

Гула Ірина Ігорівна, студентка магістратури факультету обліку та аудиту 
 «Методика обліку формування та використання власного капіталу» 

 

Діякончук Інна Олександрівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Розкриття інформації про інвестиційні процеси в бухгалтерському обліку як 
передумова формування позитивного інвестиційного іміджу підприємства» 
 

Долгій Тетяна Миколаївна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Облікове відображення міжнародних перевезень» 
 

Заболотчук Алла Вячеславівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Облік фінансових результатів за МСБО» 
 

Зінченко Яна Василівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Особливості обліку необоротних активів за МСБО» 

 

Змієвець Анастасія Михайлівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Економічна сутність та класифікація залученого капіталу» 

 

Колісник Ольга Олегівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Фінансова звітність малих підприємств: практичні аспекти аналізу та 
аудиту» 

 



Колтунов Сергій Русланович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Облік кредитів та інших позикових коштів підприємства» 
 

Кондратюк Вікторія Вікторівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Місце дебіторської і кредиторської заборгованості в інформаційній базі 
даних управління підприємством» 
 

Король Юлія Романівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 

«Фінансовий контроль як інструмент успішної реалізації фінансової 
політики підприємства» 
 

Левчук Марина Сергіївна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
 «Імплементація організації облікової політики закладів вищої освіти: 
міжнародний досвід» 
 

Лучко Костянтин Сергійович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
 «Готова продукція сільськогосподарського підприємства: обліковий аспект» 

 

Магирович Людмила Петрівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Методика обліку прав власності та користування активами» 

 

Німачук Лілія Дмитрівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Розрахунки за виплатами працівникам: відображення в системі обліку» 

 

Онищенко Сергій Анатолійович, студент магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Облік фінансових результатів: проблеми та шляхи вдосконалення» 

 

Огородник Аліса Олегівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Облікова політика щодо розрахунків за виплатами працівникам в 
бюджетних установах» 

 

Олійник Альона Юріївна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Особливості обліку ремонтів основних засобів» 

 

Павлюк Ірина Олександрівна, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Облік і оподаткування на сільськогосподарських підприємствах   в умовах 
міжнародної економічної інтеграції» 

 

Плахотнюк Іванна Олександрівна, студентка магістратури факультету 
обліку та аудиту 
«Сутність та облікове забезпечення обігу електронних грошей» 



Попадинець Наталія Петрівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Облікове забезпечення відображення виходу готової продукції зернових 
культур в аграрних підприємствах» 

 

Придеус Анастасія Ігорівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Відображення в обліку доходів і витрат інвестиційної діяльності» 

 

Пятко Оксана Олександрівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Відображення в обліку зобов’язань за місцевими податками» 

 

Рабоконь Юлія Сергіївна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Аналітична оцінка руху ефективності використання запасів» 
 

Рязанцева Юлія Ігорівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Методологічні підходи до обліку орендних операцій» 
 

Сауляк Олександр Олександрович, студент магістратури факультету 
обліку та аудиту 
«Універсальні та специфічні акцизи: відображення в обліку» 
 

Стаднік Анастасія Федорівна,  студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Організація обліку грошових коштів: стан, перспективи та можливості 
удосконалення» 
 

Сидоренко Ірина Миколаївна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Удосконалення процесу формування облікової політики щодо обліку 
розрахунків з контрагентами за товарними операціями» 
 

Симчук Олена Анатоліївна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Міжнародні господарські операції підприємства: відображення в обліку» 

 

Сімаков Олег Олександрович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«ПДВ і його місце у формуванні державного бюджету України» 
 

Федас Костянтин Ігорович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Вплив Методи ціноутворення як фактор впливу на 
конкурентоспроможність підприємства» 
 

Харчук Руслан Олегович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Сучасний стан та проблеми обліку оборотних активів підприємства» 
 



Цуркан Анна Олегівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Облікове забезпечення операцій з кредитування в комерційних банках: 

проблеми та перспективи їх вирішення» 
 

Шмайлюк Інна Вадимівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Облікове забезпечення управління інноваційно-інвестиційним процесом на 

підприємстві» 

 

Шоломіцька Іванна Андріївна, студентка магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Актуальні проблеми проведення інвентаризації у сільськогосподарських 

підприємствах» 

 

Юсупова Богдана Владиславівна, студентка магістратури факультету 

обліку та аудиту 

«Особливості формування облікової політики підприємства з метою 

оптимізації оподаткування» 

 

СЕКЦІЯ 2 

Трансформація економічного контролю і аналізу в умовах адаптації до 

тенденцій міжнародної практики 

 (ауд. 1206) 

 

Керівник секції: Шевчук Олена Дмитрівна, к.е.н., доцент кафедри 

аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного 

університету 
 

Гавриленко Микола Миколайович, Генеральний директор АТ 

«Укртранснафта» 

«Оцінка стану та перспектив вітчизняного нафтогазового сектору» 

 

Гуцаленко Оксана Олександрівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри аудиту 

та державного контролю  

«Державне регулювання та контроль якості органічної продукції» 

 

Дячок Іван Йосипович, завідувач агрономічного та облікового відділення 

Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету 

«Вдосконалення інформаційного забезпечення визначення фінансових 

результатів і відображення їх у звітності» 

 

Козаченко Анна Юріївна, к.е.н., старший викладач кафедри аудиту та 

державного контролю 

«Організація внутрішнього контролю невиробничих витрат на 

підприємствах» 
 



Мулик Тетяна Олексіївна, к.е.н, доцент, завідувач кафедри аналізу та 

статистики 

«Оцінка інвестиційної діяльності підприємств України: стан та перспективи 

розвитку» 
 

Мулик Ярославна Ігорівна, к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного 

контролю 

«Особливості організації фінансового контролю з ціллю забезпечення 

економічної безпеки» 

 

Павлюк Микола Миколайович, аспірант Вінницького національного 

аграрного університету 

«Економічний контроль і аналіз продукції тваринництва в умовах адаптації 

до тенденцій міжнародної практики» 

 

Петриченко Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри аналізу та статистики  

«Аналіз  виробництва молока в Україні: стан та перспективи» 
 

Томашук Інна Вікторівна, асистент кафедри аналізу та статистики 

«Аналіз фінансового стану та інвестиційного потенціалу Вінницької області» 

 

Томчук Олена Феліксівна, к.е.н., доцент кафедри аналізу та статистики 

«Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи» 

 

Фабіянська Вікторія Юхимівна, к.е.н., доцент кафедри аудиту та 

державного контролю 

«Комерційна пропозиція аудиторської фірми щодо аудиту фінансової 

звітності: фактори впливу та методика підготовки» 

 

Федоришина Лідія Іванівна, к.і.н., доцент кафедри аналізу та статистики 

«Методичні підходи до управлінського аналізу» 

 

Чудак Ліна Анатоліївна, к.е.н., старший викладач кафедри аудиту та 

державного контролю 

«Податкові ризики у адмініструванні податків» 
 

Шевчук Олена Дмитрівна, к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного 

контролю 

«Сучасні особливості податкового контролю в Україні» 

 

Авдєєва Юлія Максимівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Особливості забезпечення контролінгу витрат підприємства в сучасних 

умовах господарювання» 
 



Бельдій Альона Михайлівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Аналіз розрахунків оплати праці ПрАТ «Дашківці» 
 

Бондаренко Микола Сергійович, студент магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Нормативно-правове регулювання внутрішнього аудиту у органах ДФС» 
 

Бурцев Артур Ігорович, студент магістратури факультету обліку та аудиту 

«Аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками: теорія та практика» 
 

Ващілова Наталія Василівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Аналіз фінансової стійкості підприємства» 
 

Гласкова Олена Миронівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Облік та аудит доходів підприємства: стан та перспективи» 
 

Гончарук Наталія Сергіївна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Аналіз трансакційних витрат» 
 

Гуль Олександра Вікторівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Організація аудиту витрат підприємства: стан та перспективи» 
 

Гуменюк Олег Васильович, студент магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Особливості організації обліку та контролю виробничих запасів на 

підприємстві» 
 

Загайчук Анастасія Валеріївна, студентка магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Аналіз оборотних активів підприємства» 
 

Кабакова Олена Сергіївна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Удосконалення методики аналізу витрат операційної діяльності в  контексті 

формування стратегії розвитку підприємства» 
 

Качинський Олег Станіславович, студент магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Внутрішній аудит власного капіталу як системи управління підприємством» 
 

Кисляк Маргарита Романівна, студентка магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Аналіз розрахунків з кредиторами» 

 



Коновалов Віктор Олексійович, студент магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Система аналітичного забезпечення як інструмент сучасного управління 

підприємством» 
 

Кожухар Валентина Вадимівна, студентка магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Аналіз ефективності використання земельних ресурсів на 

сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю 

«Писарівка»» 
 

Лавріненко Михайло Михайлович, студент магістратури факультету 

обліку та аудиту 

«Особливості контролю розрахунків з покупцями і замовниками» 
 

Маньківський Юрій Романович, студент магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Аналіз ділової активності підприємства як системна оцінка ефективності 

використання власних ресурсів» 
 

Мельник Катерина Володимирівна, студентка магістратури факультету 

обліку та аудиту 

«Аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю 

агропромислових підприємств» 
 

Процюк Анастасія Вікторівна, студентка магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Сучасні методи оцінки кредитоспроможності позичальників банками 

України» 
 

Розгон Вікторія Вячеславівна, студентка магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Облікове забезпечення здійснення розрахунків та надання платних послуг у 

закладах вищої освіти (на прикладі ВНАУ)» 
 

Рутковський Павло Володимирович, студент магістратури факультету 

обліку та аудиту 

«Облік і аудит платіжних засобів та фінансової стійкості підприємства» 
 

Сваток Анастасія Сергіївна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Внутрішній аудит витрат на оплату праці: вдосконалення організаційно-

методичних аспектів» 
 

Слободянюк Ігор Геннадійович, студент магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Удосконалення методики оцінки фінансової стійкості банку: вітчизняний та 

зарубіжний досвід» 
 



Ставничий Руслан Сергійович, студент магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства» 
 

Франчук Тарас Васильович, студент магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Удосконалення методики оцінки ефективності системи внутрішнього 

контролю підприємства» 
 

Цвіркун Анастасія Русланівна, студентка магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Особливості використання фінансового аналізу в сучасній аудиторській 

діяльності» 
 

Шабатура Ольга Олександрівна, студентка магістратури факультету 

обліку та аудиту 

«Аналітичне забезпечення управління результатами діяльності 

сільськогосподарських підприємств» 
 

Школьний Віктор Сергійович, студент магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Аналіз ефективності використання основних засобів» 

 

СЕКЦІЯ 3 

Актуальні напрями розвитку фінансової системи країни в умовах 
глобалізації 

(ауд. 1301) 

 

Керівник секції: Вдовенко Лариса Олександрівна, доктор 

економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Вінницького національного аграрного університету 

 

Алескерова Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, професор 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

«Валюта та валютний ринок України в умовах вступу до ЄС» 
 

Вдовенко Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, доцент 

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

«Стан кредитування підприємств аграрного сектора банківською системою» 
 

Грищук Надія Вікторівна, асистент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування 

«Проблеми інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств» 
 

Марценюк Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування 

«Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській 

системі України» 



Недільська Лариса Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів і кредиту Житомирського національного агроекологічного 

університету 

«Технологічні інновації в аграрному страхуванні України» 
 

Прилуцький Анатолій Михайлович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

«Ризики сучасної грошово-кредитної політики» 
 

Руда Оксана Леонтіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування 

«Ринок міжбанківського кредитування та його роль у забезпечені розвитку 

банківської системи»  
 

Янчук Володимир Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування   

«Особливості фінансового моніторингу у банку» 
 

Антощук Олена Володимирівна, студентка магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Залучені ресурси комерційних банків та їх управління» 
 

Астапкевич Анастасія Олексіївна, студентка магістратури факультету 

обліку та аудиту 

«Розвиток фінансового контролю у страхових компаніях» 
 

Бабій Ірина Василівна, студентка магістратури факультету обліку та аудиту 

«Оптимізація витрат банку на реалізацію маркетингових заходів» 
 

Балалаєва Ганна Олегівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Управління зобов’язаннями комерційного банку» 
 

Білоконна Анастасія Сергіївна, студентка магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Досвід фінансування системи освіти у зарубіжних країнах» 
 

Васалатій Інна Вадимівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах» 
 

Відерська Віта Петрівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Банківська система України: сучасні тенденції та перспективи розвитку» 
 

Владиченко Надія Вікторівна, студентка магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Управління проблемними кредитами банківської установи» 
 

 



Герасимчук Василь Григорович, студент магістратури факультету обліку 

та аудиту 
«Діджиталізація управління прибутковістю підприємства» 
 

Груць Тетяна Анатоліївна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Ефективність управління ліквідністю підприємства» 
Деньдобра Олена Миколаївна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Аналіз тенденцій на ринку страхування аграрного сектору в Україні» 
 

Дзюбенко Ольга Борисівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Банківське обслуговування малого і середнього бізнесу в Україні: стан та 
його розвиток» 
 

Дроненко Олена Володимирівна, студентка магістратури факультету 
обліку та аудиту 
«Ліквідність банківської системи України» 
 

Жученко Анастасія Михайлівна, студентка магістратури факультету 
обліку та аудиту 
«Фінансове планування на підприємстві при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності» 
 

Іваненко Анастасія Сергіївна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Вектори підвищення конкурентоспроможності підприємств в Україні в 
умовах транснаціоналізації ринків» 
 

Кізлик Максим Анатолійович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Управління фінансовими ризиками підприємства» 
 

Климчук Олексій Віталійович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Стан та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні» 
 

Ковальчук Тетяна Василівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Процентна політика банківських установ» 
 

Ковбасюк Катерина Едуардівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Формування ресурсної бази банків» 
 

Колісник Людмила Миколаївна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Особливості використання аутсорсингу в управлінні активами страхових 
компаній» 
 
 



Коновалюк Василь Андрійович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Розвиток операцій банку з платіжними картками» 
 

Котруца Денис Михайлович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Фінансові аспекти розвитку органів місцевого самоврядування в Україні» 
 

Крюкова Олеся Вікторівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Заходи із забезпечення рівноваги на валютному ринку» 
 

Лесько Лідія Михайлівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Актуальні напрями розвитку фінансової системи країни в умовах 

глобалізації» 
 

Липко Альона Леонідівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Призначення та функції центральних банків в умовах глобалізації 

економіки» 
 

Мартиненко Ольга Анатоліївна, студентка магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Світові тренди банківських інноваційних технологій» 
 

Марущак Катерина Віталіївна, студентка магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: стан та шляхи їх 

вдосконалення» 
 

Мельник Карина Володимирівна, студентка магістратури факультету 

обліку та аудиту 

«Вплив інфляції на кредитні операції» 
 

Мельник Олександр Сергійович, студент магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Розвиток страхування життя в Україні» 
 

Мірошниченко Вадим Сергійович, студент магістратури факультету 

обліку та аудиту 

«Ефективне управління страховим портфелем як один із факторів 

підвищення фінансових результатів страхової компанії» 
 

Мороз Владислав Валерійович, студент магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Сучасний стан страхового ринку України та напрямки покращення 

фінансової надійності страхових компаній» 
 

 



Мороз Катерина Миколаївна, студентка магістратури факультету обліку та  

аудиту 

«Оцінка впливу грошово-кредитної політики на банківську діяльність» 
 

Мотишен Максим Михайлович, студент магістратури факультету обліку 

та аудиту 

«Фінансова політика підприємства: оцінка факторів впливу й напрями 

підвищення ефективності» 
Омельченко Володимир Ігорович, студент магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Фінансове управління в страховій компанії» 
 

Петренко Вероніка Борисівна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Управління якістю кредитного портфеля банківської установи» 
 

Подолян Владислава Вадимівна, студентка магістратури факультету 
обліку та аудиту 
«Фінансові аспекти управління активами та пасивами підприємства» 
 

Попутаровська Інна Миколаївна, студентка магістратури факультету 
обліку та аудиту 
Фінансування фермерських господарств 
 

Пустовий Сергій Миколайович, студент магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Оптимізація структури оборотних активів підприємства» 
 

Рачок Вероніка Олегівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Проблеми управління фінансами страхових компаній» 
 

Рембайло Тетяна Анатоліївна, студентка магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Міжбанківське кредитування та його роль у діяльності банків в умовах 
глобалізації» 
 

Рижук Юлія Олександрівна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Аналіз кредиторської заборгованості підприємства» 
 

Рубченко Дар’я Андріївна, студентка магістратури факультету обліку та 
аудиту 
«Інвестування страхових резервів як фактор підвищення фінансової стійкості 
страховика» 
 

Санцевич Вікторія Олександрівна, студентка магістратури факультету 
обліку та аудиту 
«Напрями фінансової санації комунального підприємства» 
 



Сміхульська Вікторія Василівна, студентка магістратури факультету 
обліку та аудиту 
«Особливості оподаткування неприбуткових установ та організацій» 
 

Степанов Олександр Вікторович, студент магістратури факультету обліку 
та аудиту 
«Шляхи удосконалення банківського нагляду України в умовах посилення 
глобалізаційних процесів» 
 

Стулій Марія Дмитрівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Сучасні реалії інституту посередництва на ринку перестрахування» 
 

Судома Аліна Юріївна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Напрями удосконалення ефективності використання інвестиційного 

портфеля підприємства» 
 

Фаста Руслана Степанівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Механізм оптимізації процесу управління капіталом підприємства» 
 

Червань Олеся Геннадіївна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Управління формування капіталу підприємства» 
 

Черепуляк Марина Валентинівна, студентка магістратури факультету 

обліку та аудиту 

«Розвиток системи гарантування банківських вкладів в Україні» 
 

Штепа Тетяна Юліївна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Формування ефективної інвестиційної політики підприємства» 
 

Якубовська Яна Русланівна, студентка магістратури факультету обліку та 

аудиту 

«Підвищення страхової культури аграріїв як запорука сталого розвитку 

ринку сільськогосподарського страхування» 

 
 



ДОПОВІДЬ 

Мулик Ярославни Ігорівни 

На ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми облікового, 

контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» 

ВНАУ,  14-15 листопада 2019 року 

На тему: 

Особливості організації фінансового контролю з ціллю 

забезпечення економічної безпеки 

 

 

Державним фінансовим контролем охоплюються найважливіші для 

суспільства сфери: оборона, освіта і наука, охорона здоров’я і соціальний 

захист населення, житлово-комунальне господарство, паливно-енергетичний 

та агропромисловий комплекси, інфраструктура і транспорт тощо. При цьому 

теми, за якими проводяться заходи контролю, визначаються з урахуванням їх 

актуальності, соціального значення, обсягів коштів державного та місцевих 

бюджетів, спрямованих на фінансування бюджетних програм, а також з 

урахуванням потенційних ризиків допущення фінансових порушень. 

Нині в Україні збудовано національну систему державного фінансового 

контролю, втім в ній є деякі суперечності та недоліки. Фінансовий контроль, 

як чинник забезпечення економічної безпеки, наразі використовується 

неповною мірою. Недооцінка важливості фінансового контролю є однією із 

причин появи кризових явищ у державному секторі, недосягнення 

пріоритетів регіонального розвитку, наявність зловживань у сфері державних 

фінансів, нераціонального управління державною і комунальною власністю, 

неефективного витрачання бюджетних коштів тощо. Відтак, проблеми 

фінансового контролю реалізації економічних заходів стимулювання 

розвитку регіонів, розробки шляхів підвищення його дієвості з метою 

забезпечення економічної безпеки є актуальними, що потребує подальшого 

дослідження. 



На нашу думку державний фінансовий контроль – різновид 

фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного 

фінансового контролю. Він полягає у встановленні фактичного стану справ 

щодо дотримання вимог чинного законодавства на підконтрольному об’єкті, 

спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни тощо. 

Головною метою державного фінансового контролю, є забезпечення 

стабільності та економічної безпеки держави. 

Загалом, на практиці ці завдання в основному виконуються, діяльність 

органів державного фінансового контролю спрямована на забезпечення 

належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни в державі. Про це свідчать 

загальні відомості про результати контрольних заходів (табл. 1).  

Таблиця 1  

Загальні відомості про результати державного фінансового контролю, 

од. 

Контрольні заходи 2016р. 2017р. 2018р. Відхилення, 

2018р. до 

2016 р. 

1. Проведено заходів державного 

фінансового контролю (всього) в т.ч.: 
2668 2181 1611 -1057 

1.1. Ревізій певного комплексу або 

окремих питань фінансово-

господарської діяльності 

2361 1809 1464 -897 

1.2. Ревізій виконання місцевих бюджетів - 17 9 9 

1.3. Проведено державних фінансових 

аудитів (всього),  у тому числі: 
122 287 382 260 

1.3.1.  виконання місцевих бюджетів 17 38 73 56 

1.3.2.  виконання бюджетних програм 19 60 97 78 

1.3.3. діяльності суб’єктів господарювання   86 189 212 126 

1.4. Перевірок закупівель 147 63 3 -144 

1.6. Перевірок у складі робочих груп 

(комісійних перевірок) 
- 5 98 98 

1.7 Моніторингів закупівель - - 109 109 

1.8. Оцінок якості внутрішнього аудиту у 

міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади 

11 - - -11 

2. Проведено зустрічних звірок 10308 6122 5475 -4833 

 



Втім, проведені контрольні заходи засвідчили, що і надалі залишається 

доволі поширеним негативний досвід використання державних ресурсів з 

недотриманням законодавства (табл.2).  

Таблиця 2 

Відомості про виявлені порушення та недоліки в сфері державного 

фінансового контролю, млн.грн. 

Фінансові порушення 2016р. 2017р. 2018р. 

Відхилення, 

2018 

р./2016 р., 

(+-) 

Виявлено порушень законодавства, що можуть 

призвести до втрат фінансових і матеріальних 

ресурсів 

2612,6 2281,2 2250 -362,6 

Недоотримано фінансових ресурсів 1298,1 642,9 955 -343,1 

Проведено витрат з порушенням законодавства 

(всього), у тому числі: 
1314,5 1638,3 1295 -19,5 

нецільові витрати 163,4 81,1 65,5 -97,9 

незаконні витрати 1071 1122,6 1181,6 110,6 

недостачі 80,1 24,1 47,8 -32,3 

 

Протягом 2016-2018 років характерне зменшення фінансових порушень 

(рис. 1.), що,  в принципі, позитивно характеризує державу в сфері 

забезпечення економічної безпеки. 

 

Однак, зважаючи на наведену аналітику, слід відмітити, що діяльність 

контролюючих органів, та зокрема, ефективність їх роботи, багато в чому 
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залежить від правильної та об’єктивної інформації для здійснення 

контрольних заходів. Нині представлення такої інформації супроводжується 

певними труднощами та затягування термінів, визначених у запитах, або 

представлення неправдивої інформації, що зумовлює погіршення якості та 

ефективності контрольних заходів.  

Отже,  існує необхідність розвитку системи фінансового контролю з 

огляду на об'єктивну потребу створення відповідної противаги існуючим 

загрозам у фінансовій системі. 

Вчені, що досліджують особливості організації державного 

фінансового контролю, шляхи його реформування, визначають також його 

недоліки. 

Можна з впевненістю констатувати про наявність комплексу загроз у 

фінансово-кредитній сфері внаслідок не врахування ролі державного 

фінансового контролю.  

Отже виникає необхідність створення певних противаг наявним 

загрозам економічної безпеки держави, де важлива роль має відводитись 

державному фінансовому контролю. 

Це все спонукає до реформування, розвитку та підвищення 

ефективності державного фінансового контролю. Його модернізація може 

стати гарантією дієвої роботи державних фінансів, зокрема забезпечення 

економічної безпеки держави.(Що представлено на 7 слайді) 

Отже, дотримання економічної безпеки держави повинно бути 

важливим завданням всіх галузей влади: законодавчої, виконавчої, судової та 

забезпечуватись твердою координацією усіх суб’єктів у галузі дотримання 

безпеки в галузі економіки через складові та механізми контролю за рухом 

економічних процесів та застосовуванням державних фінансів. 

Висновки. Таким чином, провівши дослідження щодо особливостей 

організації та призначення фінансового контролю з ціллю забезпечення 

економічної безпеки держави, можна констатувати, що він відіграє визначну 

роль у цій сфері та є важливим інструментом запобігання порушень, оцінки 



ефективності та результативності діяльності суб’єктів господарювання, 

оцінки виконання інвестиційних проектів, надання рекомендацій відносно 

поліпшення діяльності підприємств тощо. Його головною метою є 

забезпечення економічної безпеки держави шляхом ефективної фінансової 

політики держави, сприяння процесу формування, розподілу та дієвого 

використання фінансових ресурсів у всіх галузях економіки. 

 


