


 

 



ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ  КОНФЕРЕНЦІЇ 
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національного аграрного університету. 

ГУНЬКО Ірина Василівна – кандидат технічних наук, доцент, 
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діяльності коледжів Вінницького національного аграрного університету. 

САНДИГА Інна Володимирівна – начальник відділу розвитку науки у 

вищих навчальних закладах Міністерства освіти і науки України. 

ЗДИРКО Наталія Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, 

в. о. декана факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного 

університету, директор Вінницького відділення Федерації аудиторів, 

бухгалтерів і фінансистів АПК України. 

ЛАЗАРИШИНА Інна Дмитрівна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри статистики та економічного аналізу Національного 

університету біоресурсів та природокористування України. 

ДЕРІЙ Василь Антонович, доктор економічних наук, професор 

кафедри обліку і оподаткування  підприємницької  діяльності 

Тернопільського національного  економічного  університету. 

ДЕМА Дмитро Іванович, кандидат економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів і кредиту Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

СТОЛЯРЧУК Надія Миколаївна  – кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник відділу організації наукових досліджень та 

інноваційного розвитку, Голова Ради молодих вчених Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки». 

СЛОБОДЯНЮК Микола Володимирович, Голова Вінницького 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. 

МАНЬКО Надія Федорівна, Уповноважений представник 

Аудиторської палати України у Вінницькій області, сертифікований аудитор. 
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наук, професор, в.о. директора Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету. 
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МУЛИК Тетяна Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, 
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ПОРЯДОК  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

29 листопада  Вінницький національний  аграрний університет 

9.30-10.30 реєстрація учасників, кава-брейк (корпус №2, 2 поверх) 

10.30-13.00 пленарне засідання  (ауд. 2220) 

13.00-14.00 перерва на обід 

14.00-16.30 секційні засідання   ( ауд. 1206, ауд. 1304, ауд. 1306) 

16.30-17.00 підведення підсумків  
 
 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

  

10.30 – 10.40 

Відкриття пленарного засідання, вітальне слово президента 

Вінницького національного аграрного університету 

Калетніка Григорія Миколайовича та ректора 

Вінницького національного аграрного університету Мазура 

Віктора Анатолійовича 

  

10.40 – 10.50 

«Обіг сільськогосподарських земель: роль та значення 

для розвитку аграрного бізнесу» 

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор економічних 

наук, професор, академік НААН України, президент 

Вінницького національного аграрного університету, 

м. Вінниця 

  

10.50 – 11.00 

«Необхідність диверсифікації розвитку виробництва 
біопалив у всіх сферах господарського життя країни 
як фундаментальна основа забезпечення 
продовольчої, енергетичної, економічної та 
екологічної безпеки України» 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна, кандидат економічних наук, 

доцент, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності Вінницького національного аграрного 

університету, м. Вінниця 

  

11.00-11.10 

«Роль бухгалтерського обліку в поведінковій економіці» 

ПЕТРУК Олександр Михайлович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту 

Житомирського державного технологічного університету,        

м. Житомир 

  



11.10-11.20 

«Державний фінансовий контроль: сучасний стан та 

напрями розвитку» 

ЗДИРКО Наталія Григорівна, кандидат економічних наук, 

доцент, декан факультету обліку та аудиту Вінницького 

національного аграрного університету, директор 

Вінницького відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і 

фінансистів АПК України, м. Вінниця 

  

11.20-11.30 

«Земельні ресурси та їхнє відображення в системі обліку, 

контролю й аналізу» 

ДЕРІЙ Василь Антонович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри обліку і оподаткування  

підприємницької  діяльності Тернопільського національного 

економічного  університету 

  

11.30-11.40 

«Реінжиніринг бізнес-процесів як основний інструмент в 

управлінні: обліковий аспект» 

ПРОДАНЧУК Михайло Андрійович, доктор економічних 

наук, доцент, Буковинська школа бізнесу та аудиту, 

м. Чернівці 

  

11.40-11.50 

«Посилення контролю за адмініструванням платежів від 

володіння та використання землі» 

ДЕМА Дмитро Іванович, кандидат економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту 

Житомирського національного агроекологічного 

університету, м. Житомир 

  

11.50-12.00 

«Якість облікової інформації та її роль в управлінні 

земельними ресурсами» 

ПРАВДЮК Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

Вінницького національного аграрного університету, 

м. Вінниця 

  

12.00-12.10 

«Розвиток аналізу господарської діяльності в рамках 

реалізації теорії інтересів» 

ЛАЗАРИШИНА Інна Дмитрівна – доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри статистики та 

економічного аналізу Національного університету 

біоресурсів та природокористування України, м. Київ 

(он-лайн включення) 

  



12.10-12.15 

«Облікове забезпечення управління ризиками діяльності 

підприємства» 

ВИГІВСЬКА Ірина Миколаївна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри обліку і аудиту Житомирського 

державного технологічного університету, м. Житомир 

  

12.15-12.20 

«Внутрішній аудит в корпоративному управлінні» 

ГУЦАЛЕНКО Любов Василівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю 

Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця 

  

12.20-12.25 

«Науково-методичне забезпечення зростання 

інноваційного потенціалу підприємств: обліково-

правовий аспект» 

СТОЛЯРЧУК Надія Миколаївна, кандидат економічних 

наук, старший науковий співробітник відділу організації 

наукових досліджень та інноваційного розвитку, Голова Ради 

молодих вчених Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки», м. Київ 

  

12.25-12.30 

«Способи захисту економічної конкуренції 

Антимонопольним комітетом України» 

СЛОБОДЯНЮК Микола Володимирович, Голова 

Вінницького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, м. Вінниця 

  

12.30-12.35 

«Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності в державному секторі» 

ПАВЛИШЕН Віталій Сергійович, головний бухгалтер, 

начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та 

фінансового забезпечення Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької 

обласної державної адміністрації, м. Вінниця 

  

12.35-12.40 

«Критерії оцінки аудиторських доказів» 

МАНЬКО Надія Федорівна, Уповноважений представник 

Аудиторської палати України у Вінницькій області, 

сертифікований аудитор, директор ТОВ «Аудиторська фірма 

«Надійність», м. Вінниця 

  



12.40-12.45 

«Оподаткування багатства: світова практика та реалії 

України» 

БІЛЕЦЬКА Наталія Вікторівна – кандидат економічних 

наук, доцент кафедри оподаткування фінансів і 

підприємництва,  проректор з навчально-педагогічної роботи 

Вінницького інституту конструювання одягу і 

підприємництва, м. Вінниця 

  

12.45-12.50 

«Розвиток аналізу заборгованості підприємства в системі 

антикризового управління» 

МУЛИК Тетяна Олексіївна – кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики Вінницького 

національного аграрного університету, м. Вінниця 

  

12.50-12.55 

«Оцінка кредитоспроможності підприємства-позичальника 

на основі показників фінансової звітності» 

КОЦЕРУБА Наталія Василівна – кандидат економічних 

наук, доцент кафедри обліку та оподаткування Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету, 

м. Вінниця 

  

12.55-13.00 

«Облікова інформація: сутність, класифікація, якісні 

характеристики»  

ПОДОЛЯНЧУК Олена Анатоліївна – кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в 

галузях економіки Вінницького національного аграрного 

університету, м. Вінниця 

 
 



СЕКЦІЯ 1 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНУ ОБЛІКУ І 

ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

(ауд. 1304) 

 

Керівник секції: Гудзенко Наталія Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях 

економіки Вінницького національного аграрного університету 

 

 

Плахтій Тетяна Федорівна, доктор економічних наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Екологічний податок: облік та оподаткування» 

Гудзенко Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування в галузях економіки  

«Реорганізація та санація банківських установ як об’єкт облікового 

відображення»  

Китайчук Тетяна Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування в галузях економіки  

«Проблеми обліку власного капіталу в бюджетних установах» 

Коваль Любов Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку  

«Історичний розвиток обліку як науки» 

Коваль Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку 

«Методика побудови окремого обліку генетично модифікованих біологічних 

активів» 

Корпанюк Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування в галузях економіки  

«Процедура реєстрації комерційних банків України» 

Бурко Катерина Володимирівна, асистент кафедри бухгалтерського обліку 

«Особливості застосування методів обліку витрат в сільськогосподарських 

підприємствах» 

Алєксєєнко Світлана Антонівна, викладач Немирівського коледжу 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

«Соціальна політика підприємства та основні завдання облікового 

забезпечення її управління» 



Буряк Галина Павлівна, викладач економічних дисциплін Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ  

«Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: 

зміни в  організації фінансового обліку»  

Омелько Мар’яна Анатоліївна, асистент кафедри обліку та оподаткування   

«Аспекти обліку та документального оформлення операцій з 

хлібопродуктами на підприємствах галузі» 

Андрійченко Олександр Сергійович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Недоліки обліку дебіторської заборгованості на підприємствах України» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Коваль О.В.) 

Бацюровська Вікторія Василівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Особливості формування та обліку власного капіталу в товариствах з 

обмеженою відповідальністю» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Іщенко Я.П.) 

Білас Роман Васильович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Організація первинного відображення обліку трудових ресурсів»  

(науковий керівник д.е.н., професор Правдюк Н.Л.) 

 Болехівська Вікторія Вадимівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Особливості обліку цільового фінансування розпорядників бюджетних 

коштів» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Китайчук Т.Г.) 

Ваколюк Руслан Анатолійович, магістр факультету обліку та аудиту 

 «Амортизація необоротних активів: особливості нарахування та організації 

обліку» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Любар О.О.) 

Власюк Степан Миколайович, магістр факультету обліку та аудиту 

 «Система обліку суб’єктів малого підприємництва» 

(науковий керівник д.е.н., доцент Плахтій Т.Ф.) 

Гордієнко Вікторія Вікторівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Китайчук Т.Г.) 

Гула Ірина Ігорівна, магістр факультету обліку та аудиту 

 «Методика обліку власного капіталу» 

(науковий керівник д.е.н., доцент Плахтій Т.Ф.) 

Григораш Марина Василівна, магістр факультету обліку та аудиту 

 «Особливості обліку та аналізу витрат діяльності підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Коваль Н.І.) 

Глухенька Марина Юріївна, магістр факультету обліку та аудиту 

 «Облік і аудит основних засобів: сутність та особливості» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Коваль Н.І.) 



Долгій Тетяна Миколаївна, магістр факультету обліку та аудиту 

 «Особливості облікового відображення зовнішньоекономічних операцій» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Гудзенко Н.М.) 

Заболотчук Алла В’ячеславівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Організація та особливості обліку фінансових результатів» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Гудзенко Н.М.) 

Каправа Ольга Сергіївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Сучасні підходи до вдосконалення обліку оплати праці» 

(науковий керівник д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.) 

Ковальчук Ірина Віталіївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Організація обліку довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Любар О.О.) 

Колісник Юлія Сергіївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Облік заробітної плати в садівництві» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Подолянчук О.А.) 

Колтунов Сергій Русланович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Особливості організації обліку в фінансово-кредитних установах» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Корпанюк Т.М.) 

Плахотнюк Іванна Олександрівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Економічна сутність грошових коштів та порядок документування» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Подолянчук О.А.) 

Стаднік Анастасія Федорівна,  магістр факультету обліку та аудиту 

«Облік грошових коштів підприємств» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Коваль Л.В.) 

Сидоренко Ірина Миколаївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Розрахунки з контрагентами по товарних операціях як об’єкт обліку та 

контролю» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Любар О.О.) 

Цуркан Анна Олегівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Облік кредитних операцій комерційних банків» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Корпанюк Т.М.) 

Харчук Руслан Олегович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Проблеми теорії обліку оборотних активів підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Коваль О.В.) 

Юсупова Богдана Владиславівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Облікова політика як фактор організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Іщенко Я.П.) 

 



СЕКЦІЯ 2 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЮ  

ТА АНАЛІЗУ 

 (ауд. 1206) 

 

Керівник секції: Шевчук Олена Дмитрівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри аудиту та державного контролю Вінницького 

національного аграрного університету 

 

Фабіянська Вікторія Юхимівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри аудиту та державного контролю 

«Розвиток незалежного аудиту в Україні в контексті наближення до 

законодавства ЄС» 

Федоришина Лідія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

аналізу та статистики 

«Напрямки удосконалення аналізу дебіторської заборгованості підприєм-

ства» 

Чудак Ліна Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри аудиту та державного контролю  

«Особливості оподаткування і контролю підприємств агропромислового 

виробництва» 

Шевчук Олена Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

аудиту та державного контролю 

«Особливості здійснення державного фінансового аудиту вітчизняними 

контролюючими органами» 

Козаченко Анна Юріївна, кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри аудиту та державного контролю 

«Організація внутрішньогосподарського контролю в системі управління 

науково-дослідних установ» 

Мулик Ярославна Ігорівна, кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри аудиту та державного контролю  

«Стан та вдосконалення контролю за діяльністю матеріально-відповідальних 

осіб» 

Шевчук Наталія Станіславівна, завідувач заочного відділення, викладач 

кафедри економіки, фінансів, обліку та оподаткування Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, 

м. Кам’янець-Подільський 

«Інтегрована звітність як нова парадигма корпоративної звітності» 



Карпишин Юрій Анатолійович, аспірант, Житомирський національний 

агроекологічний університет, м. Житомир 

«Особливості оподаткування аграрного бізнесу» 

Асмоловська Тетяна Володимирівна, викладач Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного 

університету, асистент кафедри аудиту та державного контролю 

«Внутрішній аудит в системі управління підприємством» 

Папуша Ксенія Федорівна, викладач вищої категорії Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного 

університету 

«Основні проблеми аналізу та оцінки фінансового стану вітчизняних 

підприємств» 

Домбровська Валентина Вадимівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Сучасний стан та перспективи розвитку аналізу земельних ресурсів» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Мулик Т.О.) 

Бельдій Альона Михайлівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Комп’ютерний аудит в Україні за вимогами Європейського Союзу» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Фабіянська В.Ю.) 

Бондаренко Микола Сергійович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Аналіз конкурентноспроможності підприємств в системі управління» 

(науковий керівник д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.)  

Ващілова Наталія Василівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Якість проведення аудиту фінансової звітності» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Шевчук О.Д.) 

Гайдамака Максим Ігорович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Пасиви як джерело доходів підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Петриченко О.А.) 

Гуменюк Олег Васильович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Облік і контроль виробничих запасів підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Здирко Н.Г.) 

Качинський Олег Станіславович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Облік і аудит власного капіталу сільськогосподарського підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Фабіянська В.Ю.) 

Кисляк Маргарита Романівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Аналіз чисельності, складу та руху трудових ресурсів» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Петриченко О.А.) 

Колісник Аліна Вікторівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Аудит фінансової стійкості та платоспроможності підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Шевчук О.Д.) 



Колісник Ольга Олегівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Організаційні підходи до аудиту фінансової звітності, що становить 

суспільний інтерес» 

(науковий керівник д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.) 

Огородник Аліса Олегівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Обліково-методичні та контрольні аспекти бухгалтерського обліку 

розрахунків за виплатами працівникам в бюджетних установах» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Фабіянська В.Ю.) 

Пащенко Наталія Василівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Методика контролю операцій за розрахунками з постачальниками та 

підрядниками» 

(науковий керівник д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.) 

Романович Людмила Андріївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Аналіз забезпечення та ефективності використання основних засобів 

підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Мулик Т.О.) 

Рутковський Павло Володимирович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Аудит платіжних засобів та фінансової стійкості підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Шевчук О.Д.) 

Сільченко Тарас Вікторович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Особливості організації обліку фінансових інвестицій» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Петриченко О.А.) 

Ставничий Руслан Сергійович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Контроль і ревізія витрат на виробництво» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Шевчук О.Д.) 

Франчук Тарас Васильович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Методика оцінки внутрішнього контролю в системі зовнішнього аудиту» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Фабіянська В.Ю.) 

Цуркан Анна Олегівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Регулювання якості аудиторських послуг в Україні» 

(науковий керівник к.е.н., старший викладач Мулик Я.І.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 3 

 

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

(ауд. 1306) 

 

Керівник секції: Петриченко Олександр Анатолійович, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри аналізу та статистики Вінницького 

національного аграрного університету 

 

Іщенко Яна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку 

та оподаткування в галузях економіки  

«Включення прав користування землями сільськогосподарського 

призначення до господарського обороту підприємств-користувачів: причини 

протидії» 

Коваль Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Особливості управлінського обліку в банках» 

Любар Оксана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри бухгалтерського обліку  

«Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством аграрного сектору 

економіки» 

Петриченко Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри аналізу та статистики  

«Інформаційно-аналітичне забезпечення виробництва молока в Україні: 

сучасний стан та перспективи» 

Томчук Олена Феліксівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

аналізу та статистики   

«Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю 

підприємства» 

Фостолович Валентина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Інформаційні ресурси в системі управління сучасним бізнесом» 

Правдюк Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Витрати на біологічні перетворення  у тваринництві : особливості 

облікового забезпечення управління» 



Томашук Інна Вікторівна, асистент кафедри аналізу та статистики 

«Підприємницька діяльність в аграрному секторі як середовище формування 

потенціалу виробництва біопалива» 

Дячок Іван Йосипович, викладач Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету 

«Аналітичне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств : 

стан та перспективи розвитку»  

Машевська Анжеліка Анатоліївна, асистент кафедри бухгалтерського 

обліку, аспірант  (науковий керівник к.е.н., доцент Томчук О.Ф.) 

«Сутність та значення заробітної плати» 

Новотна Надія Миколаївна, асистент кафедри обліку та оподаткування в 

галузях економіки  

«Дебіторська заборгованість: проблемні питання щодо її виникнення та 

списання» 

Авдєєва Юлія Максимівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Сутність та значення діагностики в системі управління підприємством»  

(науковий керівник к.е.н., доцент Мулик Т.О.) 

Вангела Яна Олександрівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Облікове забезпечення управління доходами підприємства від реалізації» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Лепетан І.М.) 

Діякончук Інна Олексіївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Особливості організації обліку інвестиційної нерухомості та її ефективного 

управління» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Іщенко Я.П.) 

Коновалов Віктор Олексійович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Етапи організації проведення аналізу і використання його даних в 

управлінні виробництвом »  

(науковий керівник к.е.н., доцент Томчук О.Ф.) 

Левчук Марина Сергіївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Облікова політика: сутність і класифікація для потреб управління» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Коваль Л.В.) 

Мазур Валентин Анатолійович, , магістр факультету обліку та аудиту 

«Постачальницька діяльність підприємства як об’єкт обліку та управління» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Здирко Н.Г.) 

Рабоконь Юлія Сергіївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Виробничі запаси в системі бухгалтерського обліку та управління» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Подолянчук О.А.) 



Розгон Вікторія Вячеславівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Розрахункові операції: сутність, зміст і роль в управлінні» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Здирко Н.Г.) 

Рязанцева Юлія Ігорівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Економічна сутність орендних опеарцій» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Лепетан І.М.) 

Сімаков Олег Олександрович, магістр факультету обліку та аудиту 

«ПДВ в системі формування державного бюджету України» 

(науковий керівник к.с.-г..н., доцент Фостолович В.А.) 

Федас Костянтин Ігорович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Методи визначення ціни на сільськогосподарську продукцію та їх вплив на 

організацію облікового забезпечення ціноутворення» 

(науковий керівник д.е.н., професор Правдюк Н.Л.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ  

«Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в 

системі управління» 

29 листопада 2018 року, ВНАУ 

Доповідь Коваль О.В.  

«Методика побудови окремого обліку генетично модифікованих 

біологічних активів» 

 

Нарощування темпів виробництва сільськогосподарських культур у 

різних країнах світу ведеться шляхом запровадження новітніх біотехнологій, 

зокрема використання генетично-модифікованих рослин. У сучасному світі 

проблема виробництва генетично модифікованих культур є однією з 

актуальних і складних для вирішення. 

Наразі ГМО-рослини вирощують у 28 країнах світу, зокрема у США, 

Бразилії, Австралії, Іспанії, Китаї тощо. Найбільші площі зазначених культур 

розташовані у США, де вирощують кукурудзу, сою, цукровий буряк, бавовну 

та інше. 

В цьому контексті важливо оцінити місце України в процесі розвитку 

новітніх біотехнологій та її власні економічні інтереси як потужного 

виробника продовольства. Адже аграрний сектор України є важливою 

стратегічною галуззю української національної економіки, яка забезпечує 

продовольчу безпеку та продовольчу незалежність нашої держави.  

На сьогодні Україна має потужний природно-біологічний потенціал, що 

дозволяє перетворювати сільське господарство в інвестиційно привабливу 

галузь економіки, адже Україна займає третину загальної території 

центральної Європи і є власницею майже 40 % світової площі чорноземів – 

найродючіших ґрунтів суходолу (слайд. 2). 

Враховуючи природно-кліматичні та інші особливості країни, значні 

потенційні його можливості в розвитку сільськогосподарського виробництва 



Україна може в перспективі виробляти сільськогосподарську продукцію в 

значних розмірах. Розглядаючи конкретно стан сільського господарства у 

Вінницькій області, слід зазначити те, що в цілому в галузі рослинництва 

забезпечено позитивну динаміку її розвитку (слайд.3.). 

Проте, на сьогодні жодна організація України не володіє достовірною 

інформацією про кількість засіяних площ рослинами ГМО, кількість 

продукції, виробленої та ввезеної з ГМО. Однак в Україні вже давно така 

продукція вирощується на полях, використовується під час виробництва 

харчових продуктів та потрапляє до українського споживання без будь-якого 

повідомлення. 

Нормативні акти Європейського союзу із питань генетично 

модифікованих організмів дотепер мали досить обмежений вплив на 

український експорт, проте, можливості економічного  зростання  можуть  

опинитися перед серйозними загрозами у майбутньому. Якщо ЄС залишиться  

одним  із  головних імпортних ринків України, вона має потурбуватись  про  

відповідність  своєї продукції вимогам Європейського союзу. 

Система регулювання ГМО продукції в Україні відносно нова. 

Основний закон - закон «Про державну  систему біобезпеки при створенні, 

випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 

організмів», був прийнятий 30 травня 2007 року - є незавершеним та в значній 

мірі не функціональним. Однак, варто відмітити, що протягом останнього 

періоду багато важливих питань, включаючи ключові механізми реєстрації та 

маркування ГМО, нарешті були врегульовані законодавцями України.  

У Законі про біобезпеку викладено основні принципи державної 

політики у галузі поводження з ГМО, головні з яких – пріоритетність 

збереження здоров’я людини і охорони навколишнього природного 

середовища порівняно з отриманням економічних переваг від застосування 

ГМО, а також забезпечення заходів безпеки при створенні, дослідженні та 

практичному використанні ГМО у господарських цілях. 

Відповідно до Закону, повноваження щодо контролю та регулювання у 



сфері ГМО розподілені між п’ятьма центральними органами виконавчої 

влади: Кабінетом міністрів, Міністерством освіти та науки, Міністерством 

охорони навколишнього природного середовища,  Міністерством охорони 

здоров’я та Міністерством аграрної політики (слайди 4, 5, 6). 

науковці неодноразово наголошували на недоцільності саме такого законодавчого 

регламентування, на відсутність єдиного органу, який взяв би на себе відповідальність за 

безпечне розроблення, випробування, транспортування й використання ГМО. 

Щодо галузі рослинництва, то згідно з ч. 3 ст. 14 розглядуваного Закону, 

у Державних реєстрах генетично модифікованих організмів реєструються:  

(а) сорти сільськогосподарських рослин, створені на основі ГМО;  

(б) засоби захисту рослин, отримані з використанням ГМО.  

При цьому функції щодо державної реєстрації названих сортів 

сільськогосподарських рослин покладено на Міністерство аграрної політики 

та продовольства України (ст. 11 Закону); а щодо державної реєстрації засобів 

захисту рослин – на Міністерство екології та природних ресурсів України (ст. 

9 Закону).  

Створення і впровадження генетично модифікованих організмів (ГМО) 

є однією з науково-політичних проблем. Вважаємо, що полеміка навколо ГМО 

корисна, оскільки спонукає науковців поліпшувати конструкції, посилювати 

контроль за наслідками і адаптувати систему обліку до вітчизняних реалій 

сьогодення. Якщо ми не в змозі зупинити чи заборонити вирощування 

генномодифікованої продукції, то потрібно вміти виділити її серед інших 

біологічних продуктів. Адже, кожен має право вибирати, вживати продукти з 

ГМО чи ні. Тому поділ активів ще при їх вирощуванні на ті, які містять ГМО 

та ті, що їх не містять, є і буде досить актуальним.  

Аналіз стандартів бухгалтерського обліку засвідчив, що у змісті П(С)БО 

30 «Біологічні активи» та МСБО 41 «Сільське господарство» не зазначено 

жодної інформації щодо порядку обліку та контролю біологічних активів та 

сільськогосподарської продукції з ГМО. У зв’язку з цим необхідно знайти 

комплексний підхід до побудови системи бухгалтерського обліку біологічних 



активів з генетично модифікованими організмами, з огляду на підвищення 

суспільних запитів до облікової інформації. 

Оскільки, ГМО є активами всіх сільськогосподарських підприємств у 

вигляді біологічних активів та сільськогосподарської продукції, то для 

«прозорого» ведення обліку на підприємстві потрібно їх відображати як 

окремі об’єкти обліку.  

Процес біологічних перетворень та виробництво сільськогосподарської 

продукції з ГМО доцільно відокремлено відображати на рахунках 23 

«Виробництво», 16 «Довгострокові біологічні активи», 21 «Поточні біологічні 

активи» 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» з обов’язковим 

виділенням до них аналітичних рахунків, виробничих звітів, облікових та 

звітних регістрів. На 8 і 9 слайдах зображено запропоновані аналітичні 

рахунки до рахунків 16 «Довгострокові біологічні активи» та 21 «Поточні 

біологічні активи».  

До рахунку 23 «Виробництво» пропонуємо використовувати таку 

аналітику: 231 «Виробництво продукції рослинництва»: 

 231.1. «Виробництво продукції рослинництва з ГМО»; 

 231.2 «Виробництво продукції рослинництва без ГМО» 

232 «Виробництво продукції тваринництва»: 

 232.1. «Виробництво продукції тваринництва з ГМО»; 

 232.2 «Виробництво продукції тваринництва без ГМО» 

Рахунок 155 «Придбання вирощування довгострокових БА» пропонуємо 

також доповнити аналітичними рахунками щодо ГМБА. А саме: 

 155.1. «Придбання вирощування довгострокових БА з ГМО» 

 155.2. «Придбання вирощування довгострокових БА без ГМО» 

Обов’язкове виділення відповідних аналітичних рахунків зумовлює 

внесення додаткових статей щодо генномодифікованих біологічних активів у 

облікових регістрах бухгалтерського обліку та статистичній звітності.  

Облік біологічних активів з генетично модифікованими організмами має 

забезпечити отримання правдивої інформації щодо якості та кількості даних 

активів, обумовити базу достовірної їх оцінки. 

Більш відповідально слід поставитись до відображення у Примітках до 

фінансової звітності інформації щодо генетично модифікованих біологічних 

активів. Накопичену інформацію щодо біологічних активів з ГМО пропонуємо 



відображати в окремому 16 розділі приміток, який міститиме назву «Фінансові 

результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської 

продукції з ГМО та додаткових біологічних активів з ГМО». Слайд 10. 

Введення окремого розділу у примітках, щодо генетично модифікованих 

активів дозволить отримувати необхідну оперативну інформацію щодо даних 

активів для потреб управління і для держави в цілому.  

Висновок.  Розв’язання проблем правдивого відображення інформації в 

обліку та звітності стосовно генетично модифікованих біологічних активів та 

їх біологічних перетворень вимагає прийняття нових, нормативно-правових 

рішень з боку держави. 

Враховуючи гармонізацію законодавства України з ЄС така постановка 

питання є цілком логічною. У зв’язку з цим пропонуємо стандарт 

бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності доповнити розділом 

«Державна підтримка», в якому окрім норм, що мають відображення в МСБО 

41 знайшли місце і положення щодо стимулювання виробництва біологічних 

активів та сільськогосподарської продукції без генетично модифікованих 

організмів. 

Із зазначеного вище вважаємо, що на рівні держави потрібно зобов’язати 

підприємства відображати в обліку та звітності біологічні активи та 

сільськогосподарську продукцію з ГМО.  

Реальними кроками щодо цього вбачаємо створювати за допомогою 

важелів економічного стимулювання (податки, кредити, пільги тощо) 

державну підтримку підприємствам, що подають правдиву інформацію про 

наявність біологічних активів з ГМО, кількість вирощеної продукції з ГМО та 

ринки її збуту.  

 

 

 

 

 



Таблиця 1 

Органи  влади, що регулюють ГМО відповідно  до Закону  України  

«Про  державну  систему  біобезпеки  при  створенні,  випробуванні,  

транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» 

Установи Повноваження 

1 2 

Кабінет  

Міністрів  

України   

Забезпечує державне регулювання та контроль у сфері  поводження 

з ГМО та генетично-інженерної діяльності;  Забезпечує здійснення 

заходів щодо держаної підтримки  генетично-інженерної діяльності;  

Спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої 

влади та інших органів виконавчої влади в галузі поводження з ГМО 

та генетично-інженерної діяльності;  Організовує міжнародне 

співробітництво з метою забезпечення  безпечного поводження з 

ГМО та розвитку наукових знань у цій галузі; Затверджує порядок 

державної реєстрації ГМО та продукції, отриманої з їх 

використанням;     Затверджує порядок ввезення ГМО джерел 

харчових продуктів,  кормів і харчових продуктів та кормів, 

вироблених із ГМО;  Затверджує порядок надання дозволу на 

транзитне переміщення  ГМО через територію України;  Затверджує 

порядок ліцензування генетично-інженерної діяльності у замкненій 

та відкритій системах;  Затверджує порядок проведення державної 

апробації  (випробовувань) ГМО у відкритій системі та отримання 

дозволу на  їх проведення;  Затверджує критерії безпеки поводження 

з ГМО у замкненій  системі.                                                   

Міністерство 

освіти  та науки 

України 

Забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу в  

галузі генетично-інженерної діяльності; Забезпечує захист 

міжнародних і національних патентів та інших видів інтелектуальної 

власності в галузі поводження з ГМО;  Розробляє критерії безпеки 

поводження з ГМО та генетично- інженерної діяльності у замкнених 

системах; Розробляє та вдосконалює систему контролю за 

дотриманням  правил безпеки генетично-інженерної діяльності; 

Здійснює ліцензування генетично-інженерної діяльності у замкнених 

системах (наприклад, лаболаторії);  Надає дозволи на ввезення 

незареєстрованих ГМО, якщо  вони використовуються виключно для 

науково-дослідних цілей, а  також з метою їх державних   

випробувань.   

Міністерство 

охорони  

навколишнього  

природного  

середовища  

України 

Здійснює державну екологічну експертизу ГМО призначених для 

використання у відкритій системі;  Розробляє критерії оцінки ризику 

потенційного впливу ГМО на  навколишнє природне середовище;  

Здійснює державну реєстрацію засобів захисту рослин,  отриманих з 

використанням ГМО;  Здійснює державний нагляд і контроль за 

дотриманням заходів  біологічної і генетичної безпеки щодо 

біологічних об'єктів  природного середовища при створенні,  

дослідженні та  практичному використанні ГМО у відкритій системі;  

Надає дозволи на вивільнення ГМО у відкритій системі.  

Міністерство  

охорони  

Розробляє критерії оцінки ризику потенційного впливу на здоров'я  

людини ГМО та продукції,  отриманої з використанням ГМО, у тому  

числі харчових продуктів;  Здійснює державну санітарно-



здоров’я  

України   

епідеміологічну експертизу продукції, отриманої з використанням 

ГМО; Здійснює державну реєстрацію ГМО для харчового  

виковистаняя (ГМО джерел харчових продуктів), а також державну 

реєстрацію харчових продуктів,  косметичних засобів, лікарських  

засобів, які містять ГМО або отриманих з їх використанням;  

Затверджує перелік харчових продуктів, щодо яких здійснюється  

контроль вмісту ГМО та перелік відповідних методик детекції та 

ідентифікації ГМО; Здійснює моніторинг харчових продуктів, 

отриманих із застосуванням ГМО, за критерієм наявності в них 

тільки  зареєстрованих ГМО джерел.     

Міністерство  

аграрної  

політики  

України   

Забезпечує державну апробацію та державну реєстрацію створених 

на основі ГМО сортів  сільськогосподарських рослин, порід тварин, 

мікробіологічних сільськогосподарських і ветеринарних  препаратів;  

Здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів  

біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин 

і тварин при створенні, дослідженні та практичному використанні 

ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах і 

організаціях агропромислового комплексу незалежно  від їх 

підпорядкування і форми власності; Здійснює державну реєстрацію 

ГМО для використання 12 кормів (ГМО джерел кормів), а також 

реєстрацію кормових  добавок та ветеринарних препаратів, які 

містять ГМО або  отриманих з їх використанням;  Затверджує перелік 

кормів, у яких здійснюється контроль вмісту  ГМО, та перелік 

відповідних методик детекції та ідентифікації  ГМО;  Здійснює 

моніторинг кормів, отриманих із застосуванням ГМО, за  критерієм 

наявності в них тільки зареєстрованих ГМО джерел. 

Джерело: Закон про біобезпеку 

 

Доповідь закінчена. Дякую за увагу. 
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