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09.00 – 09.30 
Реєстрація учасників міжнародної науково-практичної 
конференції 

09.30 – 10.00 Відкриття та пленарне засідання 

10.00 – 13.00 Секційні засідання 

13.00 – 14.00 Перерва на обід 

14.00 – 17.00 Продовження роботи секційних засідань 

17.00 – 17.30 Пленарне засідання, закриття конференції 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доповідь на секційному засіданні – 4 хвилин. 

Для запитань – до 3 хвилин. 
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СЕКЦІЯ 1 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

SECTION 1 ACCOUNTING, ANALYSIS, AND AUDIT 

 

ӨНДІРІСТІ БАСҚАРУДАҒЫ ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН 

КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУДЫҢ РӨЛІ 

Кабдулова Н. Е. магистранты, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық 

университетінің 

 

ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Коваль Л. В. к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький 

національний аграрний університет 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Коваль О. В. к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький 

національний аграрний університет 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Лазуткина И. В. магистрант кафедры учета финансов, логистики и менеджмента, 

УО «Полоцкий государственный университет» 

 

АНАЛІТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Томчук О. Ф. к. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький 

національний аграрний університет, 

Федоришина Л. І. к. і. н., доцент, доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький 

національний аграрний університет 

 

КӘСІПОРЫННЫҢ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕГІН БАҒАЛАУ 

Ұзақбаев С. Ж. магистранты, С. Сейфуллин атындағы Қахақ агротехникалық 

университетінің 

 

МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ БІОЛОГІЧНОГО 

ПАЛИВА 

Фабіянська В. Ю. к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, 

Вінницький національний аграрний університет 

 

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПЛАНУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Чудак Л. А. к. е. н.,   старший   викладач кафедри   аудиту та державного контролю, 

Вінницький національний аграрний університет 

 

БЕЗГОТІКОВІ РОЗРАХУНКИ В УКАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ 

РОЗВИТКУ 

Шевченко Л. В. студентка кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет 

технологій та дизайну 

 

ПОНЯТТЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ІНЖИНІРИНГУ 

Щур К. А.   студентка   кафедри   облік   і аудит, Київський національний університет 

технологій та дизайну 
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СЕКЦІЯ 2 

   

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

SECTION 2 
  WORLD AGRICULTURE AND 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 

 

СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА 

ПАЛИВНИХ ГРАНУЛ НА РИНОК БІОПАЛИВА ПОЛЬЩІ 

Береговенко Д. В. студент 2-го курсу магістратури, спеціальність «Міжнародна 

економіка», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
 

 
 

СЕКЦІЯ 3  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

SECTION 3  ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 

 

ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ 

Cулима М. О. к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Інституту 

банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», 

Курченко Т. Г. магістр з обліку і аудиту, ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 

 
 

СЕКЦІЯ 4   ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

SECTION 4   ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «РОЗЕТКА.УА» 

Макотовчук В. О. студент 2-го курсу магістратури, спеціальність «Економіка 

підприємства», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

 

АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Парій О. М. аспірант кафедри підприємництва і торгівлі, Тернопільський національний 

економічний університет 
 

 
СЕКЦІЯ 5   ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС 

SECTION 5   ECONOMIC LAW AND PROCESS 

 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ 

(КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Коломієць М. В. студент ІІ року навчання ОР «Магістр» денної форми навчання 

юридичного факультету, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
 

 
 

СЕКЦІЯ 6 
  КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО, 

КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА 

SECTION 6 
  CRIMINAL LAW, CRIMINAL EXECUTIVE LAW, CRIMINOLOGY, 

CRIMINAL PROCEDURE, CRIMINALISTICS 

 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 

СТАТТЯМИ 185, 189 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Костюковська О. В. студентка 4 курсу, Київський національний університет 

ім. Тараса Шевченка 
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СЕКЦІЯ 7 
  

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА 

SECTION 7   ECONOMIC CYBERNETICS 

 

ALTERNATIVE ASSET IN THE INVESTMENT PORTFOLIOS: ADVANTAGES OF 

INCLUDING 

Butylo D. V. postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 

 

СЕКЦІЯ 8   ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ 

SECTION 8   FINANCE, BANKING, INSURANCE 
 

МОДЕЛІ ОЦІНКИ СХИЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ДО БАНКРУТСТВА 

Іванушкіна Г. В. студентка 2 курсу магістратури, спеціальність «Фінанси, банківська 

справа та страхування», Національний університет харчових технологій 
 

 

СЕКЦІЯ 9 
  АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 

SECTION 9 
  ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS, 

FINANCIAL LAW, INFORMATION LAW 

 

СТАН БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

УКРАЇНИ 

Солдатенко О. В. д. ю. н., професор, провідний науковий співробітник, Державний науково- 

дослідний інститут МВС України 
 

 

СЕКЦІЯ 10   ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

SECTION 10 
  HISTORY AND THEORY OF STATE AND LAW, 

PHILOSOPHY OF LAW 
 

ОРДАЛІЇ ЯК ЗАСІБ ДОКАЗУВАННЯ ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

Загребельна С. І. студентка 2 курсу, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
 

 

СЕКЦІЯ 11   МЕНЕДЖМЕНТ 

SECTION 11   MANAGEMENT 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 

ЗАСАДАХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ 

Данілова Е. І. к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств, Національний авіаційний університет 
 

 

СЕКЦІЯ 12 
  ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ ПРАВО, ЖИТЛОВЕ 

ПРАВО, МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

SECTION 12 
  CIVIL LAW AND PROCEDURE, FAMILY LAW, HOUSING LAW, 

INTERNATIONAL PRIVATE LAW 
 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНСТИТУТУ ТРАСТУ У ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ: 

СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Плиска Ю. В. студентка 2 року навчання ОКР «Магістр», спеціалізація «цивільне право», 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
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СЕКЦІЯ 13 
  

ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

SECTION 13   INNOVATIONS AND INVESTMENT ACTIVITIES 

 

МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙ 

Бойко К. Ю. аспірант кафедри економіки і маркетингу, Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИСОКОЯКІСНИХ ІННОВАЦІЙ 

Овсієнко А. І. аспірант кафедри економіки і маркетингу, Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Ругалева И. Е. старший преподаватель кафедры маркетинг, Белорусский национальный 

технический университет 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЯМ ИННОВАЦИОННЫХ ПОНЯТИЙ И 

ТЕРМИНОВ 

Тагиев А. Г. доцент кафедры организации бизнеса и менеджмента, Сумгайытский 

государственный университет, академик Международной Академии Исследования 

Турецкого Мира, 

Амиров И. Б. старший преподаватель кафедры организации бизнеса и менеджмента, 

Сумгайытский государственный университет, 

Азизов З. Ф. докторант, Азербайджанский технический университет 
 

 

 

СЕКЦІЯ 14   РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

SECTION 14 
  DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES AND 

REGIONAL ECONOMICS 

 

2001 – 2018 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДА ҚАЗАҚСТАНДА ҚҰРЫЛҒАН АРНАЙЫ 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТАР 

Еренхан М. PhD «Экономика» мамандығының докторанты, Қазақ гуманитарлық- заң 

инновациялық университеті 
 

 
 

СЕКЦІЯ 15   ЕКОЛОГІЧНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО 

SECTION 15   ENVIRONMENTAL, LAND AND AGRARIAN LAW 

 

МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Біленко В. К. студентка 4 курсу 42 групи, Полтавський юридичний інститут Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого 
 

 
СЕКЦІЯ 16   МАРКЕТИНГ 

SECTION 16   MARKETING 
 

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ 

Копішинська К. О. к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського 
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СЕКЦІЯ 17 

   

ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

SECTION 17   ECOLOGICAL ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЗБАЛАНСОВАНОГО АГРАРНОГО РОЗВИТКУ 

Ходаківська О. В. д. е. н., завідувач відділу земельних відносин та природокористування, 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
 

 
 

СЕКЦІЯ 18   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

SECTION 18   ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND EXCHANGE ACTIVITIES 

 
РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Исмаилова А. K.   Phd   экономических   наук, преподаватель кафедры менеджмента и 

организации агробизнеса, Казахский национальный аграрный университет, 

Есенгазиева С. К. к. э. н., профессор, заведующий кафедры менеджмента и организации 

агробизнеса, Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, 

Елтаева К. Е. магистр менеджмента, старший преподаватель кафедры менеджмента и 

организации агробизнеса, Казахский национальный аграрный университет 
 

 
 

СЕКЦІЯ 19   ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

SECTION 19   ENVIRONMENTAL ECONOMICS 

 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕРОДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ 

СУМЩИНИ 

Канівець О. М. старший викладач кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний 

аграрний університет 
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Аверкина М. Ф. д. е. н., професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання 
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Юрченко С. О. к. г. н., доцент кафедри туристичного бізнеса та країнознавства, 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 

Шаповал А. О. здобувач освітнього ступеня «бакалавр», Харківський національний 
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УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ, УПРАВЛІННЯ І ПРАВО: 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ» 

16 лютого 2019 року, м. Полтава 

Доповідь 

к.е.н., доцента кафедри бухгалтерського обліку ВНАУ Коваль О.В. 

 
 

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ» 

 
 

В умовах стрімкого розвитку ринкових відносин в Україні сучасне 

сільськогосподарське підприємство потребує відповідного інформаційного 

забезпечення своєї економічної діяльності. Керівництво сучасного підприємства 

досить часто змушене приймати рішення в умовах невизначеності, що потребує 

безперервного контролю всіх аспектів його діяльності та аналізу значної 

кількості інформації. Тому проблема ефективного інформаційного забезпечення 

діяльності підприємства за допомогою автоматизованих систем є досить 

актуальною. 

Автоматизація та осучаснення системи бухгалтерського обліку в Україні 

дає можливість підприємствам виходити на міжнародний рівень, залучати 

більше іноземних інвестицій, особливо зараз, коли Україна знаходиться в стані 

переходу на міжнародні стандарти обліку, оскільки підприємства будуть в змозі 

задовольнити зовнішніх користувачів повною, узагальненою, якісною 

інформацією, що буде найбільш точною та достовірною. Запровадження нових 

технологій в обліку показує, що підприємство ефективно функціонує, та 

керівництво впроваджує нові технології для того, щоб підвищити 

конкурентоспроможність підприємства та вивести на вищий рівень. 

Перевагами автоматизації можливо визначити те, що сучасні комп’ютерні 



засоби дозволяють значно полегшити виконання завдань для бухгалтерів і 

знизити трудомісткість окремих операції, зменшити кількість помилок при 

складанні первинних документів і зведених облікових регістрів, терміново 

отримувати необхідну інформацію. А як недоліки (особливо для малих 

підприємств) — високу вартість комп’ютерного обладнання та програмного 

забезпечення, що не завжди може дозволити собі підприємство з невеликими 

обсягами діяльності 

Інформаційні системи можуть стати потужними інструментами для 

створення конкурентноспроможніших і ефективніших організацій. Вони 

можуть використовуватися, щоб перепроектувати організації, трансформуючи їх 

структуру, облікову політику, механізми управління роботою, трудовими 

процесами. Бухгалтерський облік є одною з найважливіших складових 

управління підприємства, тому модернізація, автоматизація його є нерозривними 

з процесом розвитку підприємницької діяльності України в цілому. Тому процес 

автоматизації бухгалтерського обліку повинен бути організованим і 

регульованим науковцями, а кожне підприємство у цих питаннях повинно 

спиратися на наукові знання, здобутки та досвід великих міжнародних 

організацій. 

Ринок комп’ютерних систем бухгалтерського обліку розпочав 

формуватися з кінця 80-х років. На сьогодні існує велика кількість різноманітних 

програмних засобів автоматизації бухгалтерського обліку: від засобів 

автоматизації локальної задачі бухгалтерського обліку до повнофункціональної 

комп’ютерної системи бухгалтерського облік в складі інформаційних систем 

підприємства. 

Другий слайд. Як бачимо, на сьогоднішній день підприємства 

використовують широку гамму програмних продуктів для ведення 

бухгалтерського обліку, кожна з цих програм має свій формат відображення та 

збереження облікових даних. Це робить об'єднання, обробку фінансової 

інформації складним процесом, що віднімає багато часу, як для користувачів, так 

і для аналітиків і інвесторів. 



Однією з основних проблем використання автоматизованих систем 

бухгалтерського обліку на підприємствах є часта зміна нормативних актів, що 

встановлюють правила обліку, звітності та оподаткування. Для вирішення цієї 

проблеми варто зупиняти свій вибір на інформаційних системах, що володіють 

більшою гнучкістю і здатних відображати зміни зовнішніх умов. 

Третій Слайд. На ринку програмних продуктів представлено широкий 

спектр програм по автоматизації бухгалтерського обліку, найпоширенішими з 

яких і найадаптованішими до української системи ведення обліку є пакети 

«1С:Підприємство», «Парус — Підприємство» та «Галактика». В Україні 

ширшого розповсюдження набула програма «1С:Підприємство 8». Проте 

сьогодні дедалі більшої популярності набуває нова версія цієї програми «1С: 

Підприємство 8.3.5» завдяки своїм новим додатковим можливостям. Система 

програм «1С: Підприємство» призначена для вирішення широкого спектру задач 

автоматизації обліку, які стоять перед сучасними підприємствами, що динамічно 

розвиваються. Вона є системою прикладних рішень, побудованих за єдиними 

принципами і на єдиній технологічній платформі: «1С: Підприємство». 

Останніми роками на базі колишніх колективних сільськогосподарських 

підприємств створені нові форми господарювання: господарські товариства, 

сільськогосподарські виробничі кооперативи, приватні підприємства, 

агрофірми, фермерські господарства. Основним видом діяльності таких 

підприємств є виробництво сільськогосподарської продукції, первинна її обробка 

та реалізація. 

Щоб бути представленим на сучасному ринку досить широко і повно, мати 

привабливість для інвесторів, швидко адаптуватися до змін в законодавчий базі, 

своєчасно реагувати на коливання попиту необхідно володіти інформацією. 

Тому виникає необхідність в автоматизації системи управління та обліку 

сільськогосподарського підприємства. 

Сільськогосподарські підприємства при веденні обліку можуть 

користуватися базовими програмами, що пропонує український ринок. Проте 



враховуючи галузеву специфіку цих підприємств (внутрігалузева структура, 

тривалість операційного циклу та сезонності робіт, методика обчислення 

собівартості продукції, тощо) спеціально для сільськогосподарських підприємств 

запропоновано програмне рішення «1 С: Бухгалтерія сільськогосподарського 

підприємства для України». 

Четвертий слайд. Особливістю даного продукту є поєднання можливостей 

типової конфігурації «Бухгалтерія 8» та набору додаткових галузевих функцій, 

що додатково розроблені з огляду на потреби сільськогосподарських 

підприємств. 

У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку: 

 Облік в рослинництві; 

 Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайовиків); 

 Облік тваринництва; 

 Облік транспорту і сільгосптехніки; 

 Облік переробки та допоміжних виробництв; 

 Облік інших витрат; 

 Розширені можливості по розрахунку заробітної плати. 

Програма, на сьогодні, вдало впроваджена і використовується, вже на 

більш ніж 1500 сільськогосподарських підприємств України. 

Сьогодні, сільськогосподарські підприємства повинні робити акцент на 

автоматизацію ведення документування та складання фінансової звітності 

використовуючи інтернет-технології. Нова мова програмування - Extensible 

Business Reporting Language (XBRL, «Розширена мова фінансової звітності») 

повинна допомогти в цьому підприємствам надавши єдину мову і формат. 

П’ятий слайд. Використання XBRL та комп’ютерних технологій при 

складанні і оформленні електронних первинних документів спрощує 

формування реальної облікової інформації про господарські процеси, наявність 

і використання наявних ресурсів, а також перешкоджає здійсненню розкрадань 

грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, інших зловживань. 

Порівнюючи можливості застосування XBRL з паперовою формою звітності 



слід відмітити наявність ряду переваг електронної системи документування та 

звітності. 

На сьогодні дійсно існує проблема трансформації електронної форми 

документу після складання в паперову та навпаки. Прикладом є порядок руху 

рахунку-фактури на сільськогосподарських підприємствах, що використовують 

комп’ютерну форму обліку. Документ створюють за допомогою програми, потім 

друкують його і передають контрагенту. Йому, в свою чергу, необхідно з 

паперового носія перенести інформацію до своєї облікової програми. При 

використанні XBRL рух документа спрощується, рахунок фактура формується 

у обліковій програмі потім у вигляді електронного документа підписаного 

електронним цифровим підписом засобами комунікації передається контрагенту 

де він оброблюється програмою без додаткових перетворень. Тому використання 

електронного документу зменшує кількість перетворень, що прискорює 

документообіг та якість інформації. 

Зрозуміло, що спроможність системи бухгалтерського обліку оперативно 

реагувати на виклики бізнес-середовища безпосередньо залежить від рівня 

розвиненості матеріально-технічної бази (забезпеченість комп’ютерними 

засобами, інформаційно комунікаційними технологіями, доступом до мережі 

інтернет). У цьому напрямі Україна має значні прогалини: нерідко застаріла 

матеріально-технічна база, неліцензійне програмне забезпечення, проблеми із 

захистом авторських прав, проблеми забезпечення інформаційної безпеки, 

низькі темпи імплементації інноваційних інформаційно комунікаційних 

технологій, консервативність поглядів працівників щодо користування 

інформаційними технологіями. Шостий слайд. 

Застосування комп’ютерної техніки для автоматизації обліку та управління 

на підприємствах має як переваги та недоліки. Як перевагу, можливо визначити, 

що сучасні комп’ютерні засоби дозволяють значно полегшити працю бухгалтерів 

та знизити трудомісткість окремих операції, зменшити кількість помилок при 

складанні первинних документів та зведених облікових регістрів, терміново 

отримувати необхідну інформацію, як недолік 



(особливо для малих підприємств) – високу вартість комп’ютерного обладнання 

та програмного забезпечення, що не завжди може дозволити собі підприємство з 

невеликими обсягами діяльності. 

Додаткових витрат потребує навчання персоналу у зв’язку з відсутністю 

кваліфікованих фахівців, що можуть розуміти і застосовувати міжнародні 

стандарти фінансової звітності. Вагомою проблемою є небажання бухгалтерів 

(особливо з великим досвідом роботи на даній посаді) опановувати нові знання і 

брати активну участь у реформуванні економічних систем власних підприємств. 

Сьомий слайд. При впровадженні інформаційної системи бухгалтерського 

обліку на підприємстві потрібно чітко виокремити та оцінити можливі ризики, 

пов’язані зі створенням принципово нових умов праці облікового апарату, 

змінами в організаційній структурі підприємства, впровадженні комп’ютерних 

інформаційних технологій, створенні нових відкритих для зовнішнього 

середовища комунікаційних каналів передачі інформації. Для мінімізації 

інформаційних ризиків необхідним є забезпечення належного контролю за 

доступом до інформації через використання адміністративних та технічних 

засобів захисту. Удосконалення інформаційної системи обліку передбачає 

організацію контролю несанкціонованого використання інформації та 

попередження її фальсифікації обліковим персоналом. 

Підсумовуючи вище викладене слід зазначити, що ведення обліку на 

сільськогосподарських підприємствах в умовах сьогодення має здійснюватися з 

використанням такої автоматизованої інформаційної системи, яка являє собою 

розвинутий комплекс апаратно-програмних засобів для збирання, обробки, 

систематизації вхідних даних та своєчасної та надійної передачі кінцевої 

інформації, з активною участю всіх працівників у їх розробці та експлуатації. 

На нашу думку, необхідно звернути увагу на програмний продукт – 

конфігурацію «1С: Підприємство. Бухгалтерія сільськогосподарського 

підприємства для України», яка виконує функції автоматизації ведення 

бухгалтерського та управлінського обліку, а також надає широкі можливості 



для розробки індивідуальних аналітичних форм та звітів. Вона є надійним 

засобом отримання детальної інформації про всі бізнес-процеси на підприємстві: 

від процесу планування виробництва й до процесу збуту продукції з метою 

прийняття важливих управлінських рішень. 

Одним із найважливіших процесів сучасності є інтеграція світової 

економіки. Цей факт робить автоматизацію бухгалтерського обліку вимогою 

часу й запорукою успішного переходу на Міжнародні стандарти фінансової 

звітності. Без цього неможливий перехід на міжнародний ринок і залучення 

іноземних інвестицій. У разі якщо підприємство виходить на зовнішній ринок, 

необхідне досягнення відповідності організації бізнесу міжнародним 

стандартам. Цю проблему легко вирішують автоматизовані системи, які 

дозволяють за одноразового внесення первинних даних розрахувати в короткі 

терміни безліч показників і подати їх у різних формах звітності. Таким чином, 

перспективи впровадження автоматизованих інформаційних систем 

бухгалтерського обліку невід’ємно пов’язані з переходом на міжнародні 

стандарти. У свою чергу, впровадження цих стандартів є на сьогодні 

економічною необхідністю. Прозорість і якість фінансової звітності є 

необхідною умовою розвитку окремих підприємств і економіки в цілому. Тому 

можна стверджувати, що перспективи автоматизації ведення бухгалтерського 

обліку однозначні — вони є необхідною умовою розвитку. 

 
Доповідь завершена. Дякую за увагу. 
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