


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 

«Методичні підходи до оцінювання 

сільськогосподарських угідь» 

РОССОХА Володимир Васильович, доктор економічних 

наук, головний науковий співробітник Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки» 

 

 

 

 



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 

«Пріоритети розвитку міжнародної економічної 

інтеграції аграрного сектора України» 

ФЕДУН Ігор Леонідович, доктор економічних наук, 

професор кафедри світової економіки Київського 

національного торговельно-економічного університету 

  



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 

«Концептуальний фреймворк інформаційно-облікового 

забезпечення амортизаційної політики» 

ТРАЧОВА Дар`я Миколаївна, доктор економічних наук, 

доцент кафедри обліку і оподаткування Таврійського 

державного агротехнологічного університету 

  

13.30-13.40 

«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 

  

13.40-13.50 

«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 

НЕДІЛЬСЬКА Лариса Василівна, кандидат 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 
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Шановні колеги!
Фінансова  політика  –  динамічне  явище.  Проте,  з  позицій  сучасних

критеріїв аналізу,  весь історичний процес її  формування і  зміни не можна
подавати однозначно – як розвиток по висхідній або як розвиток циклічного
характеру.  Він  має  складніший  характер,  що  викликано  змінами  цілей
економічної політики, впливом зовнішніх умов і  чинників,  які  загрожують
зміною геополітичного становища України1 .

Концептуальний підхід фінансової рівноваги у плануванні формування
та використання фінансових ресурсів визначає складові процесу планування,
процедури збалансування фінансових ресурсів і реалізується через фінансову
політику  підприємства.  Поняття  «фінансова  політика»  поєднує  в  собі
категорії  фінансів  і  політики.  В  останні  роки  проблемі  визначеності
фінансової політики надається важливе значення, приділяється велика увага з
боку держави та підприємств, присвячується значна кількість публікацій. Але
єдиної думки щодо теоретичного аспекту цього питання сьогодні не існує.

У навчальній літературі2 зазначено, що фінансова політика відображає
суб’єктивну сторону функціонування фінансів. Власне фінанси і фінансова
система є об’єктивними явищами. Вони існують незалежно від волі окремих
суб’єктів  фінансових  відносин  і  загалом  відображають  об’єктивні
закономірності розвитку. Але механізм функціонування фінансів, організація
фінансових  відносин  і  рух  грошових  потоків,  хоч  і  підпорядковані  цим
об’єктивним  закономірностям,  не  спрацьовують  самі  по  собі,  їх
організовують  конкретні  суб’єкти,  які  керуються  багатьма  чинниками
політичного, економічного і гуманітарного характеру, поєднуючи при цьому
як загальні суспільні, так і власні інтереси. Тому фінансова політика завжди є
переплетенням різноманітних інтересів окремих політичних партій і владних
структур, центральних і місцевих органів влади і управління, різних верств
населення, підприємців, споживачів, інвесторів і тому подібного. Із цієї точки
зору, фінансова політика -  це  цілеспрямована діяльність  держави та  інших
суб’єктів  господарювання у  сфері  формування,  розподілу та  використання
фінансових ресурсів задля досягнення поставленої мети.

Основною  метою  фінансової  політики  сільськогосподарського
підприємства  є  збільшення  його  економічних  результатів,  оскільки,  як

1 Юхименко П.І.  Сучасні  тенденції  і  стратегія  фінансової  політики України.  Фінанси України.
2005. № 10. С. 101–110.
2 Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник . За ред. проф.
В. М. Федосова, С. І. Юрія. К.: Центр учбової літератури, 2010.  576 с.



зазначають І.В.Гончарук,  Т.О.Мулик,  В.І.Старосуд,  економічна доцільність
розвитку  та  функціонування  сільськогосподарських  підприємств
визначається  їх  результативністю.  У  сучасних  умовах  всі  виробничі
відносини знаходять своє відображення у фінансових результатах, до того ж,
окремі  необхідні  види ресурсів  сільськогосподарські  підприємства  можуть
отримати, якщо вони володіють достатньою кількістю фінансових ресурсів.
Крім  того,  від  стану,  динаміки  та  структури  фінансового  забезпечення
підприємств  залежать  потенційні  можливості  їх  розвитку.  Нині  кожне
підприємство,  що  реалізує  господарську  діяльність,  має  самотужки
фінансувати напрями своїх витрат, розпоряджатися підручними фінансовими
ресурсами,  витрачаючи  їх  на  виробництво  продукції  з  метою  отримання
кінцевого  результату  –  прибутку.  Від  стану,  динаміки  та  структури
фінансового  забезпечення  підприємств  залежать  потенційні  можливості  їх
розвитку.  Позитивні  фінансові  результати  для  сільськогосподарських
підприємств  є  запорукою  їх  успішного  функціонування.  Саме  вони  є
визначальною  економічною  категорією  та  головним  вимірником
ефективності роботи підприємства. 3 

На  думку  науковців4,  важливою  вимогою,  що  висувається  до
фінансової політики, є комплексний підхід до її розробки й реалізації, тобто
узгодження  заходів,  що  проводяться  в  усіх  ланках  фінансової  системи,
шляхом орієнтації  цих  заходів  на  виконання  ключового  завдання  певного
етапу  розвитку,  а  також  забезпечення  тісного  взаємозв’язку  складових
економічної політики. 

Основна  мета  фінансової  політики -  створення  раціональної  системи
управління  фінансовими  ресурсами,  спрямованої  на  забезпечення
стратегічних і тактичних завдань діяльності. 5

При управлінні структурою фінансових ресурсів слід використовувати
методики  аналізу,  які  враховують  специфічні  галузеві  особливості
підприємства  такі  як  сезонність  виробництва,  конкуренції  на  ринку.
Збільшення фінансового потенціалу здійснюється для забезпечення якісних
змін у складі інших елементів економічного потенціалу, що забезпечує нові
можливості для економічного зростання підприємства.

Звертаємо увагу, що фінансовий стан аграрних підприємств України у
2017  році  погіршився  у  порівнянні  з  попереднім  2016  роком:  зменшився
чистий прибуток – на 21754 млн. грн., що у свою чергу зумовило зменшення
рівня рентабельності аграрних підприємств: з 32,4 % у 2016 році до 22,4 % у
2017 році. Скоротились також і ресурси аграрних підприємств – на 625705

3 Гончарук  І.В.,  Старосуд  В.І.,  Мулик  Т.О. Фінансові  результати  сільськогосподарських
підприємств:  механізм формування та  аналітична оцінка  (на прикладі  Ялтушківської  дослідно-
селекційної  станції  ІБК  і  ЦБ  НААН  України).  Економіка.  Фінанси.  Менеджмент:  актуальні
питання науки і  практики.2018.№ 3.С.18-34
4 Малишко  В.В.,Пучко  А.О. Фінансова  політика  України  на  сучасному  етапі.  Траектория
науки.Международный электронный научный журнал. 2017. Т.3. №1. URL: www. pathofscience.org
5 Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф.
В. М. Федосова, С. І. Юрія. К.: Центр учбової літератури, 2010. 576 с.



млрд.  грн.  і  у  2017  році  становлять  911614,1  млрд.  грн.  На  жаль,  така
тенденція залишається і за даними 2018 року.

Фінансова політика держави залежить від багатьох як зовнішніх, так і
внутрішніх факторів. 6

 Зовнішніми факторами є,  зокрема,  фактори залежності  держави від
економічних взаємовідносин з іншими державами щодо поставок сировини,
матеріалів,  інших ресурсів,  обміну технологіями,  експортних можливостей
самої держави, її інтеграції до світових економічних систем тощо. 

Внутрішні фактори, які суттєво впливають на фінансову політику, – це
форма  власності  на  основні  засоби  виробництва,  структура  економіки,
соціальний  склад  населення,  рівень  добробуту  народу,  інтелектуальний
рівень  населення,  стан  розвитку  економіки  і  організація  грошового  обігу,
стабільність грошової одиниці, розвиток форм кредитування тощо.

 На  фінансову  політику  держави  впливають  і  інші  фактори,  що
диктуються  економічними  умовами,  які  склалися  на  певному  етапі
господарського  розвитку.  З  огляду  на  це  фінансова  політика змінюється  і
коригується з урахуванням практичної потреби.

Виходячи із сутності державної фінансової політики, для вирішення її
основних проблем виокремимо такі завдання: 

–  створення  умов  для  максимізації  обсягів  фінансових  ресурсів,  які
формуються державою; 

–  реалізація  механізмів  раціонального  розподілу  і  використання
сформованих фінансових ресурсів; 

– забезпечення належного регулювання, стимулювання та контролю за
економічними і соціальними процесами, використовуючи фінансові методи; 

–  формулювання,  розвиток  і  підтримка  функціонування  фінансового
механізму виходячи з цілей та стратегій фінансової політики; 

–  налагодження  ефективної  системи  управління  державними
фінансами. 7

На думку І.В.Гончарук  та  І.В.Томашук , функції регулювання держава
має здійснювати через адміністративні та економічні методи (вони ж прямі і
непрямі). До адміністративних методів, насамперед, належать законодавчі та
нормативні  акти,  що  регулюють  економічну  діяльність.  До  цієї  категорії
належить  система  державних закупівель.  Важливим економічним методом
регуляторної ролі держави є субсидії та дотації. Широко використовуються
грошово-кредитні методи впливу держави на економічну діяльність.8

Фінансову  політику  міжнародних  організацій  та  фінансових
інституцій (міжнародний рівень) формують міжнародні фінансові організації

6 Сіташ Т.Д. Фінансова політика держави: прагматика та проблематика. Академічний огляд. 2015.
№ 1 (42). С.29-34
7 Сіташ Т.Д. Фінансова політика держави: прагматика та проблематика. Академічний огляд.  2015.
№ 1 (42). С.29-34
8 Гончарук  І.В.,Томашук І.В.Державне  регулювання  розвитку  ресурсного  потенціалу сільських
територій  :  загальні  аспекти.  Економіка.  Фінанси.  Менеджмент:  актуальні  питання  науки  і
практики.  2018.№ 4.С.19-30



(МФО), які , як зазначають науковці9, у сучасних умовах відіграють ключову
роль у регулюванні системи міжнародних економічних відносин (МЕВ). Їхня
діяльність  багато  в  чому  сприяє  зміцненню  світогосподарських  зв’язків  і
активізації участі країн у міжнародних валютно-кредитних відносинах. МФО
є  ключовим  елементом  інституціональної  основи  міжнародної  фінансової
системи. Володіючи значним обсягом фінансових ресурсів, вони здійснюють
помітний  вплив  на  економічний  розвиток  і  змінюють  умови  організації
міжнародного бізнесу в країнах і регіонах світу.

Виклики,  що  стоять  перед  міжнародної  спільнотою,  вимагають
рішучих  дій  у  подоланні  глобальних  криз,  які  будуть  ефективно
впроваджуватись не тільки в розвинутих країнах, але й зможуть зменшити
ризики для країн, що розвиваються, та допомогти країнам із низьким рівнем
доходів.  В умовах глобалізації  перед країнами світу  постала проблема,  як
найбільш ефективно здійснювати та координувати економічну політику, щоб
забезпечити економічне зростання, безпеку і  стабільність у межах власних
кордонів.   Зближення  національних  економік  та  фінансових  ринків
сформувало передумови для створення механізму глобального регулювання
та глобальної координації  дій країн у фінансово-економічній та соціальній
сферах. МФО створюються шляхом об’єднання капіталу країн - членів для
вирішення  різних  завдань,  частина  з  яких  спрямована  на  регулювання
системи МЕВ. 

Фінансовою  політикою  підприємства  є  політика,  що  визначається  і
проводиться  роботодавцями  підприємства  в  інтересах  підприємства  через
фінансові  відносини  і  механізми.  Фінансову  політику  підприємства
визначають  засновники,  власники,  організовує  фінансове  керівництво,  а  її
виконавцями є фінансові служби, виробничі структури, підрозділи й окремі
працівники  підприємства.  Фінансова  політика  підприємства  є  складовою
частиною  його  економічної  політики  і  висловлює  сукупність  заходів  з
підприємства  та  використання  фінансів  для  здійснення  своїх  функцій  і
завдань,  якісно певного напряму розвитку,  який стосується сфер, засобів і
форм її діяльності, системи взаємин усередині підприємства, а також позицій
у зовнішньому середовищі.10 

Фінансова політика являє собою форму реалізації фінансової ідеології і
фінансової  стратегії  підприємства  в  розрізі  найбільш  важливих  аспектів
фінансової  діяльності  на  окремих  етапах  її  здійснення.  На  відміну  від
фінансової  стратегії  в  цілому,  фінансова  політика  формується  лише  по
конкретних напрямках фінансової діяльності  підприємства,  які  потребують
забезпечення  найбільш  ефективного  управління  для  досягнення  головної
стратегічної  мети  цієї  діяльності.  Формування  фінансової  політики  по

9 Кульбіда  М.  В.Основні  напрями  підвищення  ролі  міжнародних  фінансових  організацій  у
регулюванні міжнародних економічних відносин.Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство.  Випуск 6, частина
2 . 2016.С.31-36
10 Чайковська  В.  П. Фінансова  політика:  підходи  до  розуміння  та  значення  в  діяльності
підприємства.  Наукові  записки  Національного  університету  «Острозька  академія».  Економіка.
2013.  Вип. 23.  С. 247-251.



окремих  аспектах  фінансової  діяльності  підприємства  може  носити
багаторівневий  характер.  Так,  наприклад,  в  рамках  політики  управління
активами  підприємства  може  бути  розроблена  політика  управління
оборотними і  необоротними  активами.  В  свою чергу  політика  управління
оборотними активами може включати в якості самостійних блоків політику
управління окремими її видами та ін.11

Процес проведення фінансової політики потребує підбору відповідних
засобів,  способів,  форм,  механізмів  та  прийомів  реалізації.  Фінансова
політика  спрямована  на  врахування  деяких  особливостей  –  багато-
варіантності,  багатокомпонентності  і  багатофакторності  керування
фінансами  задля  виконання  намічених  завдань  та  для  досягнення
поставлених цілей. За відсутності такої політики дії та намагання керівництва
і працівників стають недалекоглядними, неусвідомленими та хаотичними. Як
результат – підприємство стає дуже залежним від випадкових чинників та
обставин.  Необхідним  елементом  управління  є  фінансова  політика,  її
проведення  і  побудова  відображають  не  тільки  цілі  роботодавців,  а  ще  й
характеризують  спрямованість  управлінської  ланки,  здатність  постійно
переслідувати  і  втілювати  інтереси  сторін  управління  у  виробничих
процесах.12

Фінансову  політику  можна  визначити  як  сукупність  заходів,  які
реалізуються  підприємством  в  рамках  загальної  фінансово-інформаційної
сфери  та  враховують  зовнішні  і  внутрішні  чинники  функціонування
підприємства.  Фінансово-інформаційна  сфера  -  це  систематизована
фінансова інформація, що міститься в інформаційній базі даних і відображає
реальний фінансовий стан комерційної організації.13

З  сформульованого  визначення  можна  виділити  наступні  вимоги  до
формування фінансової політики:14

‒ необхідно  спиратися  на  фінансово-інформаційну  сферу  і
дотримуватися  загальні  внутрішні  регламентні  принципи  управління
фінансами;

‒ мати  конкретні  і  реально  досяжні  цілі  фінансового  розвитку
підприємства, тобто розробити ряд практичних заходів, що забезпечують їх
реалізацію;

‒ враховувати  зовнішні  і  внутрішні  чинники,  що  впливають  на
функціонування  комерційної  організації  в  поточному  та  прогнозному
періодах  (рівень  оподаткування,  ставки  по  банківському  і  комерційному
кредиту тощо).

11 Мартиненко В.П., Климаш Н.І., Багацька К.В., Дем’яненко І.В. та ін. Фінансовий менеджмент :
підручник. За заг. ред. Т.А. Говорушко. Львів «Магнолія 2006», 2014. 344с.
12 Турило А. М. Методологічні підходи до оцінки фінансової діяльності підприємства. Фінанси
України.  2009.  № 3.  С. 45–49.
13 Поляк Г.Б. Финансы: учебник для студентов вузов. Москва: «ЮНИТИ-ДАНА». 2008. 703 с.
14 Дергалюк Б. В.,  Парфенюк М.В.Економічна сутність і зміст поняття «фінансова політика» та
принципи  її  реалізації  на  підприємстві. Ефективна  економіка.  №  5.2017.URL  :
http://www.economy.nayka.com.ua
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Фінансова політика підприємства має два взаємопов’язаних напрямки -
політику  доходів  і  витрат,  які  на  практиці  реалізують  відповідні  функції
фінансів.  Політика доходів і  витрат є ключовою або вихідною, так як з  її
цілей випливають цілі та заходи в розрізі кредитної, операційної, облікової,
податкової,  інвестиційної  та  ринкової  політики  підприємства.  Планування
кожного  з  цих  напрямків  здійснюється  відповідними  службами  в  їх
безпосередньому взаємозв’язку, при цьому пріоритетність того чи іншого з
них залежить від поточного фінансового стану суб’єкта господарювання.15 

До  основних  напрямів  розробки  фінансової  політики  підприємства
належать:

1) розробка облікової, управлінської та податкової політики;
2) вироблення кредитної політики підприємства;
3) управління  оборотними  коштами,  дебіторською  та  кредиторською

заборгованістю, витратами, вибір амортизаційної (операційної) політики;
4) вибір дивідендної та інвестиційної політики;
5) ринкова політика (маркетингова і цінова політика).
Фінансова політика визначається цілями двох рівнів: 
‒ перспективними (стратегічними) 
‒ поточними (оперативними).
 Перші з них розраховані на термін реалізації від одного року до п’яти

років і більше. 
Друга  група  цілей,  розрахованих  на  період  не  більше  одного  року,

вимагає  одночасної  розробки  суто  прикладного  механізму  їх  практичної
реалізації, де можна використовувати бюджетування.16 

Таким чином, фінансова політика в залежності  від часу досягнення і
виду  поставлених  цілей  ділиться  на  два  види:  короткострокову  і
довгострокову.

Короткострокова фінансова політика - це фінансова тактика,  система
короткострокових  цільових  установок  і  способів  розвитку  фінансів
організації.  Вона  спрямована  на  вирішення  гострих  поточних  фінансових
проблем  і,тим  самим,  дозволяє  поліпшити  фінансовий  стан  компанії  і
підвищити її фінансову стійкість в короткі терміни.17

Довгострокова  фінансова  політика  -  це  фінансова  стратегія
підприємства,  система  довгострокових  цілей  і  способів  розвитку  фінансів.
Вона  спрямована  на  всебічний  пошук  джерел  фінансового  забезпечення
розвитку  підприємства,  досягнення  високого  фінансового  потенціалу,  що
забезпечує довгострокову фінансову стійкість підприємства.

Розробка  фінансової  стратегії  і  фінансової  політики  по  найбільш
важливих  аспектах  фінансової  діяльності  дозволяє  приймати  ефективні
управлінські рішення, пов’язані з фінансовим розвитком підприємства.

15 Николаева  Т.П.  Финансы  и  кредит:  учебно-методический  комплекс.  Москва: «Центр
ЕАОИ». 2009.  371 с.
16 Анісімова  Ю.А.  Дефініції  економічної  категорії  «структурований  фінансовий  продукт».
Економіка: реалії часу. 2013. С. 124–131.
17Приходько Е.А. Краткосрочная финансовая політика. Москва: «ИНФРА-М», 2013. 332 с.



У  ролі  інформаційного  забезпечення  реалізації  фінансової  політики
виступає  інформація18.  Визначення  інформації  як  економічного
інформаційного ресурсу передбачає наявність економічних об’єктів, в яких
цей  ресурс  використовується.  Економічні  об’єкти  вступають  в  різні
відносини  один  з  одним.  Інформація  є  видом  причинного  зв’язку,  яка
виникає в процесі управління. Завдяки їй в системі управління здійснюється
вплив  керуючої  системи  на  керовану  (прямий  зв’язок)  і  зворотний  вплив
керованої системи на керуючу (зворотний зв’язок).

За  ознакою розкритих  відносин  економічна  інформація  являє  собою
інформацію про відносини між людьми з приводу виробництва, розподілу,
обміну  та  споживання  суспільного  продукту  та  виробничі  (економічні)
відносини. 

На підставі вищевказаного, фінансова інформація - це відомості в сфері
фінансів  комерційної  організації,  які  необхідно  формувати,  передавати,
зберігати  і  обробляти  для  використання  в  управлінні.  Згідно  процесного
підходу фінансова інформація є істотним компонентом методів фінансово-
інформаційної сфери: планування, аналіз, прийняття рішення, контроль19. 

Інформаційна система управління фінансовою політикою підприємства
повинна забезпечувати  необхідною інформацією управлінський персонал і
власників  підприємства,  задовольняти  інтереси  широкого  кола  зовнішніх
користувачів.

Формування інформаційної бази управління фінансовою політикою на
підприємстві - це процес цілеспрямованого добору відповідних економічних
показників,  орієнтованих  на  прийняття  стратегічних  рішень  і  ефективне
поточне  управління  фінансовою  діяльністю.  Формування  системи
інформативних  показників  управління  фінансовою  політикою  для
конкретного  підприємства  пов’язане  з  його  галузевими  особливостями,
організаційно-правовою  формою,  обсягом,  ступенем  диверсифікації
господарської діяльності та інших чинників.

Основними користувачами фінансової інформації є:  
‒ зовнішні  користувачі  -  вони  використовують  в  основному

інформацію  про  результати  фінансової  діяльності  підприємства  і  його
фінансового  стану  (велика  частина  цієї  інформації  міститься  у  фінансовій
звітності); підприємства; 

‒ внутрішні  користувачі  -  використовують  зовнішню  інформаційну
базу фінансового менеджменту підприємства,  доповнюючи її  внутрішньою
інформацією та інформацією, що є комерційною таємницею.

До  формування  інформаційної  бази  фінансового  управління
висуваються  такі  основні  вимоги:  значущість,  повнота,  достовірність,
своєчасність, зрозумілість, релевантність, порівнянність, ефективність.20

18 Дробозина Л.А. Финансы: Учебник для вузов. Москва: «ЮНИТИ», 2010.  527 с.
19 Поляк Г.Б. Финансы: учебник для студентов вузов . Москва: «ЮНИТИ-ДАНА». 2008. 703 с.
20 Крамаренко Г.  О.,  Чорна  О.  Є.  Фінансовий менеджмент.  2-ге  вид.:  Підручник.  Київ:  Центр
учбової літератури, 2009. 520 с.



Наголошую,  що  в  епоху  постіндустріального  розвитку  світової
економіки  інформація  стає  визначальним  чинником  виробництва,  без
урахування  якого  нівелюються  будь-які  перспективи  економічного
зростання.  Водночас  в  міру  розвитку  економічних  відносин  реалізація
інформаційної  функції  значно  ускладнюється.  Інформація  як  продукт
бухгалтерського  обліку  сьогодні  повинна  відображати  більш  складні,
глобальні  та  швидко  змінювані  бізнес-процеси,  забезпечуючи  здатність
менеджменту адекватно  реагувати  на  виклики  економічного  буття.  Втім,
практика  засвідчує,  що  облікова  система  підприємств  часто  не  формує
адекватного сучасним умовам інформаційного забезпечення, що призводить
до  його  невідповідності  інформаційним  потребам,  запитам  й  очікуванням
користувачів та втрати їх довіри до інституту бухгалтерського обліку.21

Тобто,  можна  зазначити,  що  інформація,  яка  слугує  підставою  для
прийняття управлінських рішень стосовно фінансової політики підприємства
повинна відповідати якісним критеріям.

В  бухгалтерському  обліку  обґрунтовано  доцільність  застосування
напрацювань  зі  сфери  менеджменту  якості,  які  формують  базові  засади
економічного  підходу  до  розуміння  поняття  «якість».  За  даним підходом,
якість  в бухгалтерському обліку слід розглядати з позиції споживчої вартості
досліджуваного  об’єкта  облікової  науки  (облікової  системи;  облікової
інформації; фінансової звітності тощо), основною метою забезпечення якої є
задоволення  потреб  споживачів  такого  об’єкта  (розробників  системи;
користувачів облікової інформації; користувачів фінансової звітності тощо).22

Науковцями факультету обліку та аудиту  Вінницького національного
аграрного  університету  встановлено,  що  за  таких  умов  на  перший  план
виходить  проблема  співвідношення  кількості  звітних  даних  та  якості
інформації,  її  корисність  та  затребуваність.  В  нинішніх  умовах  облік  та
звітність  поступово  відходить  від  простого  фіксування  господарських
операцій  та  подій  та  набуває  характеру  перспективного  планування  для
визначення  очікуваних  результатів,  розрахунку  доцільності  залучення
додаткових фінансових ресурсів. 23

Саме  бухгалтерський  облік,  як  джерело  інформації,  спрямований  на
виконання  багатьох  завдань  в  системі  управління  підприємством,  але
найважливіші полягають: 24

21 Правдюк Н.Л.,Правдюк М.В. Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки. Облік і
фінанси.  № 2 (72). 2016. С.58-64
22 Плахтій  Т.Ф.  Якість  у  бухгалтерському  обліку  :  економічний  аспект.  Економіка.  Фінанси.
Менеджмент: актуальні питання науки і  практики. 2016. №1.С.51-61
23 Гудзенко Н.М.,Коваль Н.І.,Плахтій Т.Ф.Вплив інформаційних потреб користувачів на структуру
та наповнення фінансової звітності. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і
практики.  2018. №5.С.102-113
24 Подолянчук  О.А.Облікова  інформація  та  її  якісні  характеристики  відповідно  до  облікових
стандартів. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і  практики.2018.№ 8.С.79-
90



1. В оперативному та перманентному зборі та обробці інформації про
виробничо-господарську, комерційну, фінансову, інвестиційну та інші види
діяльності; 

2.  У  забезпеченні  зацікавлених  користувачів  корисною  інформацією
про фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

 Таким чином,  можна ще раз  підтвердити,  що бухгалтерський облік
впливає  на  прийняття  управлінських  рішень,  оскільки  отримана  облікова
інформація  засвідчує  дані  про  діяльність  підприємства  і  дає  можливість
здійснювати в подальшому планування. 

Дякую за увагу!


