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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Кваша  С.М. –  академік  Національної  академії  аграрних  наук,  заслужений  діяч  науки  і
техніки України, проректор з навчальної і виховної роботи, д.е.н., професор;
Діброва А.Д. – декан економічного факультету, д.е.н., професор;
Калюга Є.В. – завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор;
Гуцаленко Л.В. – професор кафедри обліку та оподаткування;
Бондар  М.І.  –  голова  підкомісії  з  обліку  і  оподаткування  Науково-методичної  комісії  з
бізнесу, управління та права МОНУ, декан факультету обліку та податкового менеджменту
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор; 
Задорожний З.-М.В. – проректор з наукової роботи Тернопільського національного економічного
університету,  член  Методологічної  ради  з  бухгалтерського  обліку  та  Ради  з  міжнародних
стандартів фінансової звітності при Міністерстві фінансів України, д.е.н., професор;
Теловата М.Т. – завідувач кафедри обліку і оподаткування Національної академії обліку,
аудиту і статистики, д. п. н., професор; 
Легенчук  С.Ф.  –  завідувач  кафедри  обліку  і  аудиту  Житомирського  державного
технологічного університету, д.е.н., професор; 
Мельянкова Л.В. – доцент кафедри обліку та оподаткування, к.е.н., доцент.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова організаційного комітету
Кваша С.М. –академік Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки
України, проректор з навчальної і виховної роботи, д.е.н., професор;
Співголова організаційного комітету
Діброва А.Д. – декан економічного факультету, д.е.н., професор;
Члени організаційного комітету
Калюга Є.В. – завідувач кафедри обліку та оподаткування;
Гуцаленко Л.В. – професор кафедри обліку та оподаткування;
Кузик Н.П. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Дерев’янко С.І. – доцент кафедри обліку та оподаткування;
Гуренко Т.О. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Ганяйло О.М. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Шевчук К.В. – доцент кафедри обліку та оподаткування;
Олійник С.О. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Боярова О.А. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Данілочкіна О.В. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Колеснікова О.М. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Литвиненко В.С. – доцент кафедри обліку та оподаткування;
Слєсар Т.М. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Криворот О.Г. – старший викладач кафедри обліку та оподаткування;
Германчук Г.О. – старший викладач кафедри обліку та оподаткування.
Секретар організаційного комітету
Мельянкова Л.В. – доцент кафедри обліку та оподаткування. 
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10.10.2019 р. - реєстрація учасників з 9.00 – 10.00 (ауд. 79 к.1)  

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

10:05 – 11:00 
Відкриття конференції

     Модератор – завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор  Є.В. Калюга

Історія кафедри обліку та оподаткування

Вітальне  слово ректора  НУБіП  України,  члена-кореспондента  Національної  академії
педагогічних наук України, д.п.н., професора – Станіслава Миколайовича Ніколаєнко  
Вітальне  слово декана  економічного  факультету,  д.е.н.,  професора  – Анатолія
Дмитровича Діброви 

Вручення Подяк, Грамот
11:00 –12:45 (регламент – 5 хвилин)

 Пленарне засідання
Вітання і виступи учасників конференції:
11:00 – 11:05 т.в.о.  Голови  Державної аудиторської служби України Вашека  Галина

Володимирівна
11:05 – 11:10 Ректор  Львівського  торговельно-економічного  університету,  професор

Куцик Петро Олексійович

11:10 – 11:20 заступник  директора  Департаменту  прогнозування  доходів  бюджету  та
методології  бухгалтерського  обліку  –  начальник  Управління  методології
бухгалтерського  обліку  та  нормативного  забезпечення  аудиторської
діяльності  Міністерства  фінансів  України,  Голова  Ради  нагляду  за
аудиторською діяльністю Гапоненко Людмила Василівна

Зміни в законодавстві з бухгалтерського обліку і аудиту: шлях від 
стратегічних цілей до результату

11:20 – 11:30 директор Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України
Бариніна Марина Валеріївна
Новації  у  внутрішньому  аудиті  органів  державного  і  комунального
секторів України

11:30 – 11:35 начальник Управління євроінтеграції та контролю за використанням коштів
за  міжнародними  угодами Державної  аудиторської  служби  України
Боровкова Тетяна Володимирівна

11:35 – 11:40 керуючий  партнер  Міжнародної  аудиторської  компанії  HLB  UKRAINE  –
підрозділу головного офісу мережі HLB International (London, UK)  Бондар
Валерій Петрович

11:45 – 11:50 шеф-редактор  Всеукраїнського  видання  «Баланс-Агро», Київського
представництва ООО "Баланс-Клуб" Наумов Сергій Михайлович

11:55 – 12:00 директор  редакції  газети  "Все  про  бухгалтерський  облік"  Слободянюк  Зоя
Василівна 

12:05 – 12:10 директор  ВП  НУБіП  України  "Ірпінський  економічний  коледж"  Ільченко
Наталія Володимирівна
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12:10 – 12:15 Герой  України,  академік  НААН  України,  д.е.н.,  професор,  випускник
кафедри Саблук Петро Трохимович

12:15 – 12:45 вищі навчальні заклади України
12:45 – 13:00 фотографування (центральні сходи з першого на другий поверх корпусу 1)
13:00 – 13:30 кава-брейк (ауд.78 к.1)

13:30 –15:30
Продовження пленарного засідання.  

13:30-15:20

завідувач  кафедри  з  1994  по  1999  роки,  д.е.н.,  професор  Сук  Леонід
Кіндратович
Розвиток бухгалтерського обліку в сільському господарстві
ректор,  професор кафедри бухгалтерського  обліку Львівського торговельно-
економічного університету, професор Куцик Петро Олексійович
Бухгалтерський облік управління капіталом: теоретичний аспект
академік  НААН  України,  д.е.н.,  професор,  випускник  кафедри  Жук
Валерій Миколайович
Завдання  облікової  науки  і  професії  в  капіталізації  національного
багатства України
професор  кафедри  статистики  та  економічного  аналізу  Національного
університету біоресурсів і природокористування України, д.е.н., професор,
випускник кафедри Савчук Василь Кирилович
Якісні параметри ґрунту – як чинник собівартості продукції рослинництва
професор кафедри обліку і оподаткування Тернопільського національного
економічного  університету,  д.е.н.,  професор,  випускник  кафедри  Дерій
Василь Антонович
Наукові  дослідження  та  навчальний  процес  фахівців  з  бухгалтерського
обліку й аналізу в сільському господарстві (1970 – 1980-ті роки, Україна)
офіційний представник СІМА в Україні, к. пед. наук Вовчук Наталія
Цифрові фінанси – як навчати та екзаменувати. Інновації СІМА
професор  кафедри  бухгалтерського  обліку,  оподаткування  та  аудиту
Житомирського  національного  агроекологічного  університету,  д.е.н.,
професор Цал-Цалко Юзеф Сигізмундович
Бухгалтерський облік як інструмент подолання фінансової корупції
завідувач кафедри обліку і  аудиту Державного університету «Житомирська
політехніка», д.е.н., професору Легенчук Сергій Федорович
Вплив сучасних технологічних перетворень на розвиток 
бухгалтерського обліку
директор  Центру  підвищення  кваліфікації  Київського  національного
університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., професор Дрозд Ірина Кузьмівна
Стратегія розвитку державного аудиту 
завідувач кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор Шигун
Марія Михайлівна
Сучасні вимоги до процесу звітування підприємств в умовах світових
інтеграційних процесів
доцент  кафедри  обліку  та  оподаткування  Національного  університету
біоресурсів  і  природокористування  України,  к.е.н.,  доцент  Литвиненко
Володимир Сергійович
Бухгалтерський облік в умовах діджиталізації
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13:30-15:20

професор кафедри обліку та  аналізу  НУ «Львівська політехніка»,  д.е.н.,
професор Пилипенко Любомир Миколайович
Концептуально-теоретичний  аналіз  шляхів  адаптації  парадигми
бухгалтерського обліку до вимог концепції сталого розвитку
професор  кафедри  аграрного  консалтингу  і  туризму  Національного
університету біоресурсів і природокористування України, д.е.н., професор
Бардаш Сергій Володимирович
Формалізована верифікація факту появи нової теорії обліку
професор кафедри обліку і  аудиту Державного університету «Житомирська
політехніка», д.е.н., професор Жиглей Ірина Вікторівна
Теоретико-методологічні засади обліку специфічних активів
завідувач  кафедри  бухгалтерського  обліку,  оподаткування  та  аудиту
Житомирського  національного  агроекологічного  університету,  д.е.н.,
професор Мороз Юлія Юзефівна
Додана вартість як інструмент оцінки ефективності бізнесу та 
об'єкт бухгалтерського обліку
провідний  науковий  співробітник  ННЦ  «Інститут  аграрної  економіки»
д.е.н., професор Проданчук Михайло Андрійович
Облікове забезпечення управління бізнес-процесами
професор кафедри обліку і аудиту   Східноєвропейського національного
університету  імені  Лесі  Українки,  д.е.н.,  професор  Садовська  Ірина
Борисівна
Розвиток управлінського обліку  та роль бухгалтерського судження в
умовах світових інтеграційних процесів
завідувач  кафедри  бухгалтерського  обліку  Вінницького  національного
аграрного університету, д.е.н., професор Правдюк Наталія Леонідівна
Обліково-аналітичне  забезпечення  управління  платіжною
спроможністю підприємства
доцент кафедри обліку та аудиту Київського національного університету ім.
Тараса Шевченка, к.е.н., доцент Мельник Тетяна Григорівна
Облік страхових виплат
доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту Київського національного
торговельно-економічного  університету,  к.е.н.,  доцент  Гордополов
Володимир Юрійович
Комплексний  компаративний  аналіз  діяльності  суб’єктів
господарювання
доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України,  к.е.н.,  доцент
Ланченко Євгеній Олександрович
Стратегічний облік зайнятості населення в аграрній сфері
завідувач  кафедри  аналізу  та  статистики  Вінницького  національного
аграрного університету, к.е.н., доцент Мулик Тетяна Олексіївна
Аналіз  інвестиційної  діяльності  та  привабливості  вумовах
забезпечення інвестиційної безпекипідприємства

Закриття пленарного засідання
11.10.2019 р. - Секційні засідання 

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ
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Секція 1.     Розвиток бухгалтерського обліку в умовах світових інтеграційних процесів.  

Kryshtopa I.I. Theoretical and organizational approaches to modeling of corporation`s strategic
accounting system

Бардаш С.В. Формалізована верифікація факту появи нової теорії обліку
Бурко  К.В.  Непрямі  витрати  в  системі  калькулювання  собівартості  продукції

сільськогосподарських підприємств
Волкова О.І., Ільїн В.Ю. Удосконалення обліку запасних частин на підприємствах
Ганяйло О.М. Особливості впровадження цифрової фінансової звітності 
Гик В.В. Інституційна теорія як методологічна основа розвитку бухгалтерського обліку в

кластері
Гуменюк О.В., Здирко Н.Г. Особливості обліку виробничих запасів на підприємстві
Гуренко Т.О. Ризики системи бухгалтерського обліку та управління ними
Гуцайлюк  З.В. Розвиток  теорії  бухгалтерського  обліку  в  контексті  загальної  тенденції

розвитку суспільства
Гуцаленко  Л.В. Облік  і  контроль  в  системі  управління  забезпечення  якості  органічної

продукції
Голуб Н.О. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку
Даньків Й.Я. Формування обліково-аналітичної  інформації   для оцінки підприємницької

діяльності малого і  середнього бізнесу
Дерев’янко С.І. Відображення операцій з аграрними розписками в бухгалтерському обліку
Дерій В.А. Наукові дослідження та навчальний процес фахівців з бухгалтерського обліку й

аналізу в сільському господарстві (1970 – 1980-ті роки, Україна)
Дубініна М.В., Чебан Ю.Ю., Галкін В.В. Досвід впровадження компетентісного підходу

підготовки фахівців з «обліку і оподаткування» у ЗВО
Дутчак  Р.Р. Медіація  в  бухгалтерському  обліку  підприємств  національної  економіки

України
Жидєєва Л.І, Андрієнко О.М. Проблеми обліку МШП в державному секторі
Жук В.М. Ніхто, окрім бухгалтерів 
Жураковська І.В. Сучасна тематика досліджень з бухгалтерського обліку
Захаров Д.М. Застосування «value explorer» методу для оцінки соціального капіталу
Зеленко  С.В. Проблеми  обліку  потенціалу  об’єднаних  територіальних  громад  та

перспективи їх вирішення
Іщенко  Я.П. Нормативне  регулювання  формування  та  обліку  власного  капіталу  в

товариствах з обмеженою відповідальністю
Калюга Є.В., Гайдученко Т.М. Виправлення помилок у фінансовій звітності: вітчизняний

та міжнародний підходи
Коваль Л.В. Імплементація міжнародної практики в облікову систему України
Ковальова  О.В., Колісник  М.О. Обліково-аналітичне  забезпечення  процесу  управління

грошовими коштами підприємства
Ковальова О.В.,  Загорулько О.О  Методичні  прийоми судово-бухгалтерської  експертизи:

теоретичні і практичні аспекти
Колумбет О.П. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах сталого

розвитку
Крук  С.М., Куцик  П.О.  Обліково-інформаційне  забезпечення  управління  капітальним

інвестуванням суб’єктів бізнесу: організаційні аспекти
Куцик П.О. Бухгалтерський облік в управлінні власним капіталом: теоретичний аспект
Лепетан І.М. Організація обліку екологічних зобов’язань
Лукова О.С. Облік фінансових інструментів за національними та міжнародними правилами
Марусик М.Я. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах світових інтеграційних процесів
Матвійчук Л.А. Стан та переваги застосування МСФЗ в Україні
Мельник  Т.Г.  Облік  страхових  виплат  по  страхуванню  від  нещасного  випадку  та

професійних захворювань
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Мельниченко І.В. Доходи та витрати за необмінними операціями: проблеми порівнянності
показників 

Мороз Ю.Ю., Цал-Цалко Ю.С. Бухгалтерський облік як інструмент подолання фінансової
корупції

Муравський  В.В.,  Муравський  В.В. Використання  технології  Інтернет  речей  для  цілей
автоматизації обліку

Огійчук М.Ф., Колісник М.О. Державна  підтримка аграріїв та її облік
Олійник С.О. Креативний облік та його прояви
Омелько М.А. Теоретичні аспекти сучасного обліку фінансового результату в бюджетних

установах
Пилипенко  А.А. Імплементація  збалансованої  системи  показників  в  стратегічному

управлінському обліку підприємства
Пилипенко  Л.М., Тивончук  О.І. Концептуально-теоретичний  аналіз  шляхів  адаптації

парадигми бухгалтерського обліку до вимог концепції сталого розвитку
Правдюк  Н.Л. Обліково-аналітичне  забезпечення  управління  платіжною  спроможністю

підприємства
Михайло П. Зростання функціональності бухгалтерського обліку  в управлінні аграрним

бізнесом
Плахотнюк І.О. Облікове забезпечення руху грошових коштів
Подолянчук О.А. Аутсорсинг в системі обліку малих підприємств аграрного бізнесу
Романченко Ю.О. Облікові особливості електронних грошей
Савченко Н.М. Особливості формування облікової політики в неприбуткових організаціях
Садовська І.Б.,  Нагірська К.Є. Розвиток управлінського обліку та роль бухгалтерського

судження в умовах світових інтеграційних процесів
Сук Л.К. Розвиток бухгалтерського обліку в сільському господарстві
Сук П.Л., Криворот О.Г.  Бухгалтерський облік кормів
Суліменко  Л.А. Розвиток  національної  системи  бухгалтерського  обліку  в  умовах

європейської інтеграції бізнесу України
Сирцева  С.В.,  Лугова  О.І.,   Пісоченко  Т.С.  Роль  облікової  політики  у  забезпеченні

управління корпораціями
Стрільчук Л.В. Організація обліку за міжнародними  стандартами фінансової звітності 
Слєсар Т.М. Особливості законодавчих змін обліку в державному секторі 
Сокіл О.Г. Прогноз розвитку звітності про сталий розвиток в Україні
Талько Т.В. Переваги та недоліки бухгалтерського аутсорсингу
Теловата М.Т. Економічне визнання, сутність та класифікація адміністративних витрат для

цілей  обліку та контролю
Тесленко Т.І. Облік цільового фінансування у комунальних некомерційних підприємствах
Трачова Д.М.  Концептуальні напрями розвитку амортизаційної політики в інформаційну

епоху
Умерова  Г.В. Собівартість  поточних  біологічних  активів  рослинництва  як  економічна

категорія 
Утенкова  К.О.  Глобальні  принципи  управлінського  обліку  у  контексті  формування

економічної безпеки підприємств аграрного сектору
Федоренко Л.В., Романенко Т.В. Вимоги сьогодення з підготовки кваліфікованого фахівця

у сфері обліку й оподаткування
Харченко Л.І., Ільїна О.В. Проблема діджиталізації обліку і фінансової звітності аграрних

підприємств
Царук Н.Г. Розвиток методології вітчизняного бухгалтерського обліку та звітності в умовах

світових інтеграційних процесів 
Чудовець В.В. Проблеми розвитку статистичної звітності лісового господарства
Шара Є.Ю. Організація  технології облікового  процесу
Швець В.Г. Облік і контроль в умовах системної кризи в Україні
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Шигун  М.М. Сучасні  вимоги  до  процесу  звітування  підприємств  в  умовах  світових
інтеграційних процесів

Юрченко  О.А.,  Петраковська  О.В.,  Свирида  О.А.,  Економічна  сутність  та  класифікації
доходів і видатків загального фонду бюджетної установи

Секція 2.           А  удит (реформування аудиту) в контексті Європейської інтеграції національної  
економіки

Бабіч І.І., Баклан А.Ю. Питання інвентаризації в аграрному секторі як методу контролю
даних обліку

Бариніна М.В. Новації у внутрішньому аудиті органів державного і комунального секторів
України

Бондарчук  І.П. Внутрішній  контроль  на  підприємствах  України:  проблеми  розвитку  та
шляхи їх вирішення

Боярова О.А. Відображення виплат працівникам у звітності підприємства
Виговська Н.Г. Трансформація контрольної функції держави в умовах глобалізації
Воронко  Р.М., Вовчик Н.Л.  Призначення  внутрішнього  контролю у  системі  управління

підприємством
Грищенко  О.В.,   Головацька  С.І. Розрахунки  з  учасниками  товариства  у  системі

корпоративного управління: контрольні аспекти
Кошик В.В., Черненька Л.Б. Особливості автоматизації процесу контролю в Україні
Кузик  Н.П. Галузеві  особливості  як  визначальна  складова  аудиту  фінансової  звітності

аграрних підприємств
Мананкова  В.О., Рагуліна  І.І.  Організація  і  методика  аудиту  виробничих  запасів  на

підприємстві: сучасний підхід
Марчук У.О. Регулювання служби внутрішнього аудиту 
Мулик Я.І. Організація контролю з метою забезпечення економічної безпеки
Панченко  К.М.,  Германчук  Г.О. Аудит  прибутку  підприємств  в  умовах  трансформації

фінансової звітності
Редченко К.І., Попович І.І.  Контроль розвитку підприємства та концепція безперервності

діяльності
Фабіянська В.Ю.  Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю в Україні

Секція 3.           Стан та актуальні проблеми розвитку теорії і практики економічного аналізу.  

Богданюк О.В., Алексєєва В.О. Аналіз витрат виробництва олійних культур як передумова
розвитку галузі

Велієва В.О., Битюк Я.Р. Комплексний аналіз фінансового стану  підприємства
Велієва В.О., Демчук В.О. Методи діагностики імовірного банкрутства
Велієва В.О., Мірошниченко А.В. Організація аналітичної роботи 
Велієва  В.О.,  Семенюк  О.В. Історія  і  перспективи  розвитку  аналізу  господарської

діяльності
Гордополов В.Ю. Комплексний компаративний аналіз діяльності суб’єктів господарювання
Гурська  Л.Л.,  Іванова  С.М.  Аналіз  формування  конкурентних  переваг

сільськогосподарських підприємств 
Дерещук А.С. Фінансова стійкість підприємства та її забезпечення
Коваль З.О. Переваги та недоліки застосування методів сценарного аналізу у формуванні

стратегії підприємства
Куць  Т.В.,  Новак  Ю.В.  Обліково-аналітичне  забезпечення  управління  фінансовими

результатами підприємства
Ланченко Є.О. Статистичний облік зайнятості населення в аграрній сфері
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Мельянкова  Л.В. Розвиток  економічного  аналізу  в  умовах  посилення  світових
інтеграційних процесів

Мулик  Т.О. Аналіз  інвестиційної  діяльності  та  привабливості  в умовах  забезпечення
інвестиційної безпеки підприємств

Нехай  В.А. Управління  фінансово-економічною  безпекою  сільськогосподарських
підприємств: аналітичний аспект

Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Аналіз структурних змін у чисельності зайнятих працівників
у сільському господарстві Волинської області

Парасій-Вергуненко  І.М. Розвиток  аналітичних  компетентностей  студентів  економічних
спеціальностей: запити сьогодення та майбутнього

Савчук В.К. Якісні параметри ґрунту – як чинник собівартості продукції рослинництва
Томашук І.В. Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських

територій
Томчук  О.Ф. Методичні  підходи  до  аналізу  дебіторської  заборгованості:  напрями

удосконалення в сучасних умовах
Федоришина Л.І. Методичні підходи до управлінського аналізу

Секція 4.     О  бліково-  контрольні   аспект  и   оподаткування  діяльності   суб’єктів  
господарювання

Владиченко  Н.В., Совінська  І.Ф. Контроль   за  проблемною  заборгованістю  банків  як
основа ефективної кредитної політики

Волкова  О.Ю.,  Горлова  І.В.,  Железняк  А.О. Удосконалення  податкового  контролю  в
Україні

Галайко А.М. Основні проблеми податкового стимулювання розвитку агропромислового
комплексу

Жиглей І.В, Коцюбинська Є.Б. Військовий збір як джерело фінансування потреб учасників
бойових дій

Калюга Є.В. Новації при розрахунках за податками
Коваль  Н.І. Особливості  оподаткування  екологічним  податком  сільськогосподарських

підприємств
Палій  М.О.,  Киченко  Д.В.,Черненко  К.В. Податковий  кодекс  України,  його  зміст  та

значення
Писаренко Т.М. Оцінка податкового навантаження малого підприємництва
Плахтій  Т.Ф.  Методика  відображення  в  обліку  суб’єктів  господарювання  податкових

преференцій при оподаткування доходів фізичних осіб 
Приємницька В.С. Податковий облік: проблеми та перспективи
Самусевич  Я.В.,  Височина  А.В.  Аналіз  та  контроль  виконання  стимулюючої  функції

екологічного податку в Україні 
Шевчук  К.В. Система  контролю  за  дотриманням  вимог податкового  законодавства  щодо

трансфертного ціноутворення
Шендерівська  Ю.Л. Оцінка  біологічних  активів  та  сільськогосподарської  продукції

рослинництва як елемент управління підприємством
Ющенко Н.Л. Про переорієнтування в Україні з оподаткування доходів за місцем їхнього

створення на оподаткування за місцем їх використання
Ямчинський В.Ф.  Оптимальний рівень оподаткування в умовах міжнародної економічної

інтеграції
Ярмоленко  Ю.Ю.  Аудит  податкової  звітності  як  необхідна  умова  бюджетного

відшкодування сільгоспвиробникам
Підведення підсумків
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ДОПОВІДЬ 

Мулик Т.О. 

на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної 

економічної інтеграції», присвячена 60-річчю 

кафедри обліку та оподаткування,  

НУБіП, 10-11 жовтня 2019 року 

 

 

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИВАБЛИВОСТІ В 

УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сьогочасних умовах господарювання аналіз інвестиційної привабливості 

та інвестиційної діяльності підприємства відіграє фундаментальну роль у ході 

прийняття управлінських рішень. Науковці вважають, що зі сторони внутрішніх 

користувачів це фактор впливу на подальшу стратегію діяльності підприємства 

та оцінку потенційних ризиків, для зовнішніх користувачів аналіз інвестиційної 

привабливості та інвестиційної діяльності є основою для прийняття рішень 

щодо доречності спрямування власних коштів у підтримку діяльності суб’єкта 

господарювання у якості інвестицій або позик, оцінки вигоди від вкладення 

коштів та термінів отримання такої вигоди. 

На сьогодні визначено чимало методик оцінки інвестиційної діяльності та 

інвестиційної привабливості. Чимало з них є недосяжними для зовнішніх 

користувачів через обмеження в інформації, необхідності в залученні 

додаткових експертів шляхом існування ряду показників, тощо. 

Вважаємо, що для оптимізації процесу оцінки інвестиційної діяльності та 

інвестиційної привабливості доцільно проводити такий аналізу в два етапи, які 

пропонують Іонін Є. Є. та Щербіна А. О.: 

1. Використання загального методу аналізу, а саме, горизонтального 

аналізу; 



2. Розрахунок відносних коефіцієнтів щодо оцінки фінансової стійкості та 

платоспроможності з визначенням змін питомої ваги показників інвестиційної 

активності в структурі загальних пов’язаних показників. 

На першому етапі доречним є застосування горизонтального аналізу 

динаміки показників фінансової звітності, що стосуються інвестиційної 

діяльності, для одержання загального уявлення про якісні зміни, які 

відбувались у структурі, а також динаміку цих змін з метою отримання 

достовірної інформації про фінансовий стан, платоспроможність підприємства. 

На другому етапі виникає необхідність у вивченні змін відносних 

показників, розрахованих з ціллю обчислення платоспроможності та фінансової 

стійкості суб’єкту господарювання. 

Нині широкого вжитку набули дві методики оцінки інвестиційної 

діяльності та інвестиційної привабливості підприємств з використанням 

розрахункових показників. В науковій літературі вони описуються наступним 

чином: 

1) Метод рейтингової оцінки підприємства на основі даних фінансової 

звітності – оцінка фінансового стану підприємства, при якій оцінюється 

платоспроможність, фінансова стабільність, прибутковість і ділова активність 

підприємства. Перевагами використання методу є його застосування без 

залучення додаткових експертів, доступність інформації. Недоліком 

використання цього методу є припущення щодо наявності викривлень та 

недостовірності інформації у звітності. 

2) Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості - оцінка фінансового 

стану об’єкта інвестування, визначення вагомості групових та одиничних 

показників на основі експертних оцінок, визначення частки розмаху варіаційної 

множини, визначення ранжированого значення за кожним показником, 

розрахунок інтегрального показника. До переваг методу слід віднести повноту 

та високу достовірність отриманих результатів оцінки. Недоліком використання 

є необхідність залучення додаткових експертів для отримання такої інформації, 

висока трудомісткість аналізу та значні витрати часу, що можуть призвести до 



втрати актуальності наданих аналітиками висновків внаслідок швидкої зміни 

ринкового середовища. 

Спираючись на зарубіжний досвід, розглянемо головні фактори, які 

впливають на інвестиційну привабливість підприємства (табл. 1). На думку 

видатного науковця О.П. Іванова, інвестори та кредитори повинні оцінювати їх 

для прийняття рішень стосовно виділення коштів на реалізацію інвестиційного 

проект. 

Таблиця 1 

Чинники, які впливають на інвестиційну привабливість підприємства 

Інвестиційна привабливість підприємства 

Зовнішні: Внутрішні: 

 Галузь; 

 Місцезнаходження; 

 Відносини з владою; 

 Власники 

 Виробничий потенціал; 

 Фінансовий стан; 

 Менеджмент; 

 Інвестиційна програма. 

 

Із таблиці 1 видно, що чинники поділяють на зовнішні (зовнішнє 

середовище підприємства) та внутрішні (безпосередньо фактори, які контролює 

підприємство). Згідно з чинним законодавством, невід’ємною частиною 

підвищення інвестиційної привабливості підприємства є розробка інвестиційної 

програми, а саме – проекти та проектні роботи, прошиті, пронумеровані та 

підписані уповноваженою особою. Підприємства повинні провести точні 

розрахунки, зробити прогноз щодо отримання вигоди від вкладеного капіталу 

та відобразити їх у проектній роботі. 

З метою розробки комплексної методики економічного аналізу 

інвестиційної діяльності в частині забезпечення інвестиційної безпеки, 

узагальнені складові методичного підходу наведемо в таблиці 2. Таблицю 

представимо у вигляді площини-матриці, у якій продемонструємо 

взаємозв’язок етапів економічного аналізу, визначимо відповідну їм площину 

дослідження, встановимо джерела інформації відповідно до окресленої 



площини дослідження та зазначимо методи обробки інформації, доцільні та 

характерні до застосування при реалізації окреслених етапів економічного 

аналізу інвестиційних проектів в умовах забезпечення інвестиційної безпеки 

підприємства. 

 

 

 

Таблиця 2 

Складові методичного підходу до аналізу формування та використання 

інвестиційних ресурсів в умовах забезпечення інвестиційної безпеки 

підприємства 

№ 

з/п 
Етапи аналізу Площина дослідження 

Джерела 

інформації 

Методи 

обробки 

інформації 

1 

Аналітичне 

обґрунтування 

потреби у 

інвестиційних 

ресурсах 

Відсутність 

потреби в 

інвестиціях. 

Підприємство 

використовує 

власний капітал 

Підприємство 

має потребу в 

короткостро-

кових 

інвестиційних 

ресурсах 

Підприємство 

має потребу в 

довгостро-

кових 

інвестиційних 

ресурсах 

Звітність 

підприємст-

ва, аналіти-

чні таблиці, 

результати 

анкетування 

Групування 

та опитуван-

ня, порівнян-

ня, балансо-

вий метод 

2 

Аналітичне 

обґрунтування 

виникнення 

інвестиційних 

ризиків та шляхів 

їх мінімізації та 

забезпечення 

рівноваги 

фінансового стану 

через розрахунок 

індикативних 

показників 

інвестиційної 

безпеки 

Залучення 

інвестиційних 

ресурсів в обсязі 

відповідно до 

розрахованої 

потреби 

Залучення 

інвестиційних 

ресурсів в 

обсязі, меншому 

від розрахованої 

потреби у 

зв’язку із 

негативними 

значеннями 

індикативних 

показників 

інвестиційної 

безпеки 

Залучення 

інвестиційних 

ресурсів в  

обсязі, 

більшому від 

розрахованої 

потреби у 

зв’язку із 

усуненням 

негативного 

впливу 

індикативних 

показників 

інвестиційної 

безпеки 

Бухгалтерсь-

ка звітність 

підприємств 

Розрахунок 

коефіцієнтів, 

порівняння 

3 

Аналітичне 

забезпечення 

обґрунтування 

джерел та 

способів 

залучення 

інвестиційних 

ресурсів 

Аналіз 

інвестиційних 

ресурсів від 

банківських 

фінансово-

кредитних 

установ 

Аналіз 

інвестиційних 

ресурсів від 

небанківських 

фінансово- 

кредитних 

установ 

Аналіз 

інвестиційних 

ресурсів від 

інших 

потенційних 

інвесторів 

Статистичні 

дані, 

порівняння, 

опитування 

Порівняння, 

методи 

графічного 

аналізу 

4 

Аналіз результатів 

інвестиційної 

діяльності 

Ефективність реалізації інвестиційних проектів 

Звітність 

підприємств, 

результативн

і показники, 

розраховані з 

етапу 2 та 3 

Розрахунок 

коефіцієнті в, 

порівняння, 

групування 

 



Вище наведене дозволяє стверджувати, що не дивлячись на 

різноманітність інвестиційних проектів, їх аналіз, зазвичай, виконується на 

основі загальної схеми, притаманній логіці проведення економічного аналізу, 

які включають у себе спеціальні розділи та складові, які узагальнено на 

рисунку1 у вигляді сформованих завдань (оцінка динаміки, складу та структури 

інвестиційних ресурсів, аналіз інвестиційної діяльності, оцінка значень    

індикаторів   інвестиційної   безпеки,   пошук   шляхів оптимізації  

 

 

 
 

 

Рис. 3.3. Модель економічного аналізу діяльності підприємства в частині 

реалізації інвестиційної безпеки 

Кожна із зазначених складових потребує окремої уваги та детального вивчення, 

що буде розкрито в подальших дослідженнях. 

Зазначимо, що підприємство самостійно розробляє стратегію інвестиційної 

діяльності та визначає обсяг інвестицій. Це не суперечить ст. 44 

Господарського кодексу України, де зазначено право самостійного формування 

програм діяльності, вибору постачальників, споживачів готової продукції, 

залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, 

використання яких не обмежене законом. 

Цей процес ускладнюється функціонуванням підприємства в умовах ризику та 

нестійким фінансовим станом, який характеризується, окрім сталих показників 

оцінки, індикативними показниками інвестиційної безпеки, які необхідно 

розраховувати з точки зору ефективності управління процесами інвестування.  

 

 

 

 

Рис. 1. Модель економічного аналізу діяльності підприємства в частині 

 
 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Завдання аналізу 

Оцінка динаміки, складу 

та структури 

інвестиційних ресурсів 

Аналіз інвестиційної 

привабливості 

Оцінка значень 

індикаторів інвестиційної 

безпеки 

Пошук шляхів оптимізації індикаторів інвестиційної безпеки 

Об’єкти аналізу 

Індикатори інвестиційної безпеки 

Інвестиційний 
блок 

Блок оцінки зовнішніх зобов'язань, 

капіталу та резервів 
Блок науки та 

інновацій 

Етапи аналізу 

Аналітичне обґрунтування потреби у інвестиційних ресурсах 

 
Аналітичне обґрунтування виникнення інвестиційних ризиків, шляхів їх 

мінімізації та забезпечення рівноваги фінансового стану через розрахунок 

індикативних показників 

показників 

Аналітичне забезпечення обґрунтування джерел та способів залучення 

інвестиційних ресурсів Аналіз результатів інвестиційної діяльності 



реалізації інвестиційної безпеки 

 

індикаторів інвестиційної безпеки), об’єктів у вигляді індикаторів інвестиційної 

безпеки, згрупованих у однорідні блоки та етапів економічного аналізу 

інвестиційної діяльності в частині забезпечення інвестиційної безпеки, які 

включають у себе аналітичне обґрунтування потреби у інвестиційних ресурсах, 

аналітичне обґрунтування виникнення інвестиційних ризиків та шляхів їх 

мінімізації та забезпечення рівноваги фінансового стану через розрахунок 

індикативних показників, аналітичне забезпечення обґрунтування джерел та 

способів залучення інвестиційних ресурсів, аналіз результатів інвестиційної 

діяльності. 

Отже, недоліки в організації економічного аналізу операцій, пов’язаних із 

забезпеченням інвестиційної безпеки, викликають проблеми при побудові 

методичних підходів до її комплексного аналізу.  

Для вирішення даного проблемного питання визначено завдання 

економічного аналізу інвестиційної безпеки підприємства (оцінка динаміки, 

складу та структури інвестиційних ресурсів, аналіз інвестиційної діяльності, 

оцінка значень індикаторів інвестиційної безпеки, пошук шляхів оптимізації 

індикаторів інвестиційної безпеки); визначено користувачів аналітичної 

інформації, що сприяє удосконаленню теоретичних положень економічного 

аналізу інвестиційної безпеки підприємства. 

Активізація припливу інвестиційних надходжень можлива при вирішенні 

низки проблем, у першу чергу, на державному рівні. Для покращення рівня 

інвестиційної привабливості підприємства, в умовах забезпечення 

інвестиційної безпеки, науковці пропонують ряд рекомендацій, які ми 

підтримуємо: 

- удосконалення нормативної законодавчої бази для покращення 

інвестиційного середовища країни; 

- популяризація використання фінансового лізингу як нетрадиційного 

інвестиційного інструменту; 



- структурна перебудова економіки на наукових принципах; 

- удосконалення механізмів державного стимулювання інвестиційної 

активності, оцінка використання державних капіталовкладень підприємствами; 

- вирівнювання платіжного балансу з метою запобігання зростанню 

боргової залежності держави та корпоративного сектору економіки і 

запобігання відтоку капіталу за кордон; 

- розробка політики, спрямованої на захист інтелектуальної власності; 

- розробка комплексу антикризових заходів, спрямованих на зниження 

темпів інфляції, стабілізації стану фондового ринку; 

- поступовий перехід до складання річної звітності підприємств згідно з 

Міжнародними стандартами фінансової звітності; 

- зменшення оподаткованого прибутку на певний відсоток інвестиційних 

витрат; 

- надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, 

бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв. 

Отже, дослідження показали, що серед головних проблем зниження 

обсягів інвестування можна виділити такі, як недосконалість державного 

регулювання інвестиційної діяльності, нестабільна економічна та політична 

ситуація в країні, які потребують негайного врегулювання. Підвищення 

інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств в умовах забезпечення 

інвестиційної безпеки можливе при проведенні виваженої та обґрунтованої 

політики уряду щодо підтримки інвестиційної діяльності та виконанні 

запропонованих рекомендацій підприємствам та державним органам влади. 


