
 
 
 



 
 



ПРОГРАМНИЙ  КОМІТЕТ  КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор економічних наук, 
професор, академік НААН України, президент університету, голова 
програмного комітету Вінницького національного аграрного університету. 

МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, ректор університету, заступник голови програмного комітету 
Вінницького національного аграрного університету. 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, 
проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Вінницького 
національного аграрного університету. 

ГУНЬКО Ірина Василівна – кандидат технічних наук, доцент, 
проректор з науково-педагогічної роботи, перспективного розвитку та 
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. 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ  КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ЦУРКАН Олег Васильович – кандидат технічних наук, доцент, 
директор Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного 
університету. 

КУЧЕРЯВИЙ Віталій Петрович – доктор сільськогосподарських 
наук, професор, в.о. директора Чернятинського коледжу Вінницького 
національного аграрного університету. 

БУДЯК Руслан Володимирович – директор Технологічно-
промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету. 

КАЗЬМІР Валентина Анатоліївна – директор Могилів-Подільського 
технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного 
університету. 

КОНДРАТОВА Марина Володимирівна - директор Немирівського  
коледжу будівництва та архітектури Вінницького національного аграрного 
університету. 

ПРАВДЮК Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри бухгалтерського обліку. 

ГУЦАЛЕНКО Любов Василівна – доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю. 

МУЛИК Тетяна Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри аналізу та статистики. 

ПОДОЛЯНЧУК Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, 
доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки. 

ФАБІЯНСЬКА Вікторія Юхимівна – кандидат економічних наук, 
доцент кафедри аудиту та державного контролю, технічний секретар. 

ГОНЧАРУК Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, 
доцент, учений секретар, в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури. 

ШЕВЧУК Олена Дмитрівна – кандидат економічних наук, доцент 
кафедри аудиту та державного контролю. 

ГУДЗЕНКО Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки. 

ПЕТРИЧЕНКО Олександр Анатолійович – кандидат економічних 
наук, доцент кафедри аналізу та статистики. 

ПАЛАМАРЕНКО Яна Вікторівна – кандидат економічних наук, 
старший викладач, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених Вінницького національного аграрного 
університету. 

ГОЛОВАЦЬКА Ірина Петрівна – головний бухгалтер Вінницького 
національного аграрного університету. 



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 
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Коваль Любов Віталіївна ДОПОВІДЬ 
«Історичний розвиток обліку як науки» 

Історичний розвиток обліку як науки 
 
 

Ступінь розвитку науки визначається рівнем вивчення її історії. Це 
стосується й бухгалтерського обліку. Ще з давніх часів велася реєстрація 
фактів господарського життя на рахунках. Спочатку виникла практична 
діяльність (рахівництво), пов’язана безпосередньо з веденням записів на 
рахунках та їх відображенням у відповідних книгах. Лише згодом на основі 
рахівництва з’являлися наукові розробки і бухгалтерський облік почав 
формуватися як сукупність теоретичних знань (рахункознавство) . 

Професія бухгалтера має історичні витоки та сформувалася як 
практична діяльність, завдяки чому наукова основа бухгалтерського обліку 
вимагає подальшого розвитку та розуміння зі сторони сучасних бухгалтерів. 

Починаючи з ХІХ ст., тобто з епохи розвиненого капіталізму, 
бухгалтерський облік перетворюється з мистецтва ведення книг на науку, 
пов’язану з обґрунтуванням ведення системи рахунків [1]. 

СЛАЙД (табл.1). В літературі виділяють 4 основні періоди розвитку 
бухгалтерського обліку . 

 
Таблиця 1 

Періодизація розвитку бухгалтерського обліку 
Етап 

(період) Період Характеристика періоду 

І 

з моменту 
виникнення товарно-
грошових відносин 
до кінця 18-ого 
століття 

виникають способи реєстрації фактів 
господарської діяльності в облікових 
регістрах таких як: журнали, відомості та ін., 
що мають вигляд хронологічних та 
систематичних записів. На даному етапі 
починає широко застосовуватися подвійний 
запис. 

ІІ з кінця 18-ого ст. до 
кінця 19-го ст. 

припадає на час революційних перетворень у 
галузі виробництва, розвитку фізичних форм 
товарних відносин та збільшення обсягів 
торговельних ,фінансових та інших операцій 
не тільки в окремих країнах, але й в усьому 
світі. Протягом цього періоду видається 
досить велика кількість праць з обліку, 
виникають різні теорії: юридична – у 
Франції, матеріалістична (економічна) – в 
Італії, камеральна – в Німеччині тощо. 
Історичне значення цього періоду полягає в 
тому, що саме тоді було визначено основні 



напрямки науки «рахівництво», за якими 
відбувся і її подальший розвиток. 

ІІІ кінець 19-ого і початок  
20-ого ст. 

Третій період характеризується 
становленням обліку господарських 
операцій, як галузі наукових знань. 
Протягом цього етапу встановлювалися 
теоретичні основи бухгалтерського обліку, 
окреслювалася область тих явищ та процесів, 
вивчення яких є об’єктом даної науки. При 
цьому зусилля авторів були націлені на 
формулювання цілей бухгалтерського обліку 
та формування понятійного апарату 

ІV з початку 20-ого і до 
наших днів 

Період поділяють на дві основні стадії: 
Перша стадія - охоплює період до середини 
20-го ст. і характеризується розробкою 
базових принципів об’єктивної оцінки 
майново-правового стану самостійно 
господарюючого суб’єкта, галузевим 
напрямком у побудові системи 
бухгалтерського обліку, розширенням 
державної регламентації національних 
систем бухгалтерського обліку та звітності; 
Друга стадія – розпочалась із середини 20-го 
ст. і триває до наших днів – характеризується 
розробкою принципів оцінки майново-
правового стану господарюючих суб’єктів в 
умовах зовнішнього ринкового середовища і 
у зв’язку з прийняттям ефективних 
господарських рішень для отримання 
майбутньої економічної вигоди.  

 
Пам’ятки історії свідчать про наявність в різних країнах 

Стародавнього світу обліку господарських операцій та різноплановість його 
характеру. Так, за тих часів існують свідчення виникнення та застосування 
подвійного запису, що відображав надходження та вибуття продуктів та 
інших матеріальних цінностей. 

У Стародавньому світі облік базувався виключно на фактах, тобто 
займав статичну позицію.  

СЛАЙД (рис.1). Основою статичного обліку є пряма реєстрація майна 
та регулярне проведення інвентаризації. Пряма реєстрація передбачала 
зазначення певного об’єкта. Згодом з’явилася непряма реєстрація, що 
передбачала для фіксації об’єкту використовувати дані з «первинних 
документів». Таким чином облікові працівники почали використовувати 
підтверджуючі документи, які лягли в основу теперішніх первинних.  

 



 
 
 

 
 
Рис.1. Облік у Стародавньому світі 
Передумовою суворої регламентації обліку став елліністичний період, 

який являє собою етап в історії розвитку Східного Середземномор'я в кінці 4-
1 ст. до н. е. та націлений на модернізацію економічних відносин. Цей період 
характеризується особливою увагою та педантичністю щодо обліку 
здійснюваних операцій.    

СЛАЙД (рис 2.). В Греції вперше з’явились такі поняття, як 
матеріальна відповідальність та інвентаризація. Виникли перші принципи 
класифікації рахунків : матеріальні, особові та фінансові.  

 
 
Рис. 2. Розвиток обліку в Греції 
 
СЛАЙД (рис 3.). У Стародавньому Римі завершився розвиток 

стародавнього бухгалтерського обліку. Римська облікова система 
опосередковано увібрала в себе практично усе найкраще, всі переваги та 
позитивні риси грецької і східної бухгалтерії, до того ж зробила це розумно, 
відповідно власних умов господарювання і власних інтересів. З’явились такі 
регістри, як прибутково-видаткова книга і книга рахунків клієнта. Обидві 

РЕЄСТРАЦІЯ МАЙНА 
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певного об’єкта  
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книги вела бухгалтерія банку. Прибутково-видаткова книга була 
універсальною. Вона застосовувалась як в торгівлі, так і домашньому 
господарстві. Виникнення книг, термінів, які застосовуються в сучасному 
бухгалтерському обліку (депозит, акцепт, сума, конкуренція, дебітор, 
кредитор тощо) – це те, що отримала сучасна бухгалтерія завдяки цій країні. 
[11] 

 
Рис. 3. Розвиток обліку у Стародавньому Римі 
 
З епохою відродження пов’язується виникнення терміну ―бухгалтер» 

(звідси і ― бухгалтерія). і виникнення такої посади та терміну, як 
«бухгалтер», а відповідно і «бухгалтерія». У 1499 р., імператор Максиміліан, 
наказав, щоб у казначействі був акуратний і старанний працівник, який би 
міг акуратно та старанно вести книги і називався бухгалтером. Першим 
бухгалтером був названий Христофор Штехер [5, С. 94]. Він був діловодом 
Інсбрукської облікової палати 

Епоха Середньовіччя характеризується розвитком облікової справи в 
таких країнах як:Голландія, Франція, Англія, Іспанія, Ватикан, Італія та в 
інших  країнах Західної Європи. Протягом епохи Ренесансу здійснено 
значний крок в розвитку обліку, зокрема його систематизації. 

Все частіше використовувалась подвійна бухгалтерія, яка отримала 
визнання в Європі. Іоганн Вольфганг Гете вустами свого героя стверджує: 
подвійна бухгалтерія є найтоншим відкриттям людського інтелекту. В 
Німеччині до 1498 р. особи, які займалися веденням облікових книг , 
називались писцями. З цього часу терміни ― бухгалтер ― бухгалтерія 
почали витісняти старі назви. [10]. 

 
СЛАЙД (табл.2). В 15 ст. Бухгалтерський облік як сформована 

система обліку в окремих купецьких підприємствах набула літературного 
оформлення. 

Таблиця 2 
Система бухгалтерського обліку  в працях науковців 

Науковці Праці, думки та дослідження 

А.Ч. Літтлтон, 
американський 

Витоки подвійного запису прослідковуються з 13-14 ст. 
у деяких торгівельних частинах Північної Італії.  

Римська облікова система 

прибутково-
видаткова книга 

книга рахунків 
клієнта  

бухгалтерські терміни (депозит, 
акцепт, сума, конкуренція, 

дебітор, кредитор тощо) 



науковець 

Венедикт 
Котруллі 

«Про торгівлю і досконалого купця» – перший 
літературний твір з бухгалтерії, написаний в Неаполі в 
1458 р. Робота була присвячена організації і техніці 
ведення торгівлі. Бухгалтерський облік розглядався в 
ній як один із інструментів управління одиничним 
підприємством і тому автор присвятив йому спеціальну 
частину. 

Раймонд де Рувер «Як виникла подвійна бухгалтерія» – праця, 
перекладена російською мовою та видана у Росії у 1958 
р. Зазначається,  що подвійна бухгалтерія зародилась в 
Італії приблизно між 1250 та 1350 рр. 

Лука Пачолі 

францисканський 
монах, математик зі 
світовим ім’ям, 
учень П’єра делла 
Франческа і Леона 
Батіста Альберті, 
людина 
універсальних 
знань, друг і 
вчитель Леонардо 
да Вінчі 

«Трактат про рахунки і записи», який увійшов до 
складу фундаментальної праці «Сума арифметики, 
геометрії, вчення про пропорції і відношення». Вперше 
здійснено систематизацію обліку 

 
Точно не відомо винахідника облікової науки. Витоки подвійного 

запису прослідковуються з 13-14 ст. у деяких торгівельних частинах 
Північної Італії. При цьому історичні передумови виникнення системи 
подвійного запису в містах Італії були окреслені в працях відомого 
американського науковця А.Ч. Літтлтона. 

А.Ч. Літтлтон зазначає, що кожна з названих ним передумов існувала 
окремо в різних місцях і в різний час, але одночасно вони жодного разу не 
спостерігались. Поєднання цих передумов відбулось, коли Христові походи 
призвели до масового переміщення людей через держави Північної Італії 
(тоді ще не єдиної), яка відігравала роль центру торгівлі між Європою та 
Близьким Сходом [4]. 

Першим літературним твором з бухгалтерії стала праця, написана в 
Неаполі в 1458 р. Венедиктом Котруллі ― «Про торгівлю і досконалого 
купця», хоча надрукована вона була лише в 1573 р. Робота була присвячена 
організації і техніці ведення торгівлі. Бухгалтерський облік розглядався в ній 
як один із інструментів управління одиничним підприємством і тому автор 



присвятив йому спеціальну частину. Що ж стосується конкретної дати 
виникнення подвійної бухгалтерії , то науковці не можуть її точно назвати. 
До такої ж думки схиляється і видатний дослідник Раймонд де Рувер. У своїй 
роботі «Як виникла подвійна бухгалтерія», перекладеній російською мовою 
та виданій у Росії у 1958 р., вказує на те що подвійна бухгалтерія зародилась 
в Італії приблизно між 1250 та 1350 рр. [4] 

За історичними даними вперше систематизацію обліку здійснив 
францисканський монах, математик зі світовим ім’ям, учень П’єра делла 
Франческа і Леона Батіста Альберті, людина універсальних знань, друг і 
вчитель Леонардо да Вінчі – Лука Пачолі. Його слава ґрунтується на 
відомому ― Трактаті про рахунки і записи , який увійшов до складу 
фундаментальної праці «Сума арифметики, геометрії ,вчення про пропорції і 
відношення» [5, с..74].  

Праця Луки Пачолі була перекладена багатьма мовами і є 
основною в розвитку облікової теорії та практики, а за ступенем впливу 
на розвиток обліку з ним не може зрівнятися жодна інша праця.  

Історичні дослідники виокремлюють п’ять складових, які Лука Пачолі 
вніс до процесу розвитку бухгалтерського обліку  (таблиця 3). 

Таблиця 3 
Складові процесу розвитку облікової науки за Л.Пачолі 

№ 
п/п Складові 

1 Теоретичне обгрунтування подвійного запису. Л.Пачолі був першим, 
хто спробував пояснити поняття дебет і кредит, хоча сам їх не вживав. 
Він створив персоналістичну модель обліку і тим самим заклав основи 
його юридичного тлумачення, яке пізніше знайшло своє відображення у 
відомих працях Е.Дегранжа і Дж. Чербоні. Видатний французький 
бухгалтер П.Гарньє назве свою книгу ―Облік – алгебра права‖ , в якій 
принцип подвійного запису пояснить виходячи з причинно-наслідкових 
зв’язків ( кредит – причина, дебет - наслідок ). Персоналістична модель 
виявилась настільки вдалою, що нею зацікавились і використовували у 
своїх геніальних працях К.Маркс і Ф.Енгельс при поясненні подвійного 
запису. 

2 Персоналістична модель призводила до неможливості самостійного 
розгляду таких абстрактних бухгалтерських категорій, як дебет і 
кредит, що призвело до створення умов для виділення бухгалтерського 
обліку в окрему науку 

3 Лука Пачолі розглядав бухгалтерський облік, як самостійний метод, що 
базується на застосуванні подвійного запису і використовується для 
відображення господарських процесів які відбуваються на окремому 
підприємстві та за його межами. Таке тлумачення відрізнялося від праці 
В. Котрулі, який вважав, що об’єктом бухгалтерського обліку є окреме 



підприємство 

4 Подвійний запис на рахунках трактується як система обліку, що не 
може бути постійною і залежить від мети яку переслідує адміністрація 

5 Вперше ввів в бухгалтерський облік моделювання, що базувалося на 
комбінаториці Л.Пачолі. Це дало можливість побудувати загальну 
модель, в межах якої будь-який обліковий факт пояснюється, як 
окремий випадок 

Таблиця сформована автором на основі джерела  [4] 
 
Учений першим зібрав і систематизував окремі відомості про прийом, 

які застосовувалися купцями того часу при веденні своїх торгових рахунків і 
записів. Тим самим Л.Пачолі заклав основи наукової розробки обліку, 
виводячи його з суто практичної діяльності. Ідеї подвійного запису закладені 
в середньовічній Італії, привернули до себе увагу багатьох видатних вчених 
того часу . Бухгалтерський облік став предметом наукових досліджень. В цей 
період в історії розвитку обліку було закладено підвалини для зародження 
науки – бухгалтерії. Попри всі негативні фактори і те, що розвиток обліку 
відбувся в епоху пізнього Середньовіччя, саме завдяки їм виникла посада 
бухгалтер і термін ― бухгалтерія [11]. 

З кінця 15 ст. італійські міста почали занепадати. З відкриттям Нового Світу та 
нових торгових шляхів центр торгівлі змістився в Іспанію і Португалію, а потім в 
Антверпен і Нідерланди .Досить природно що італійська система подвійної бухгалтерії, 
повинна була розповсюджуватись і на інші країни . Історик Раймонд де Рувер назвав 
період з 1494 по 1800 рр. епохою Застою в Бухгалтерському обліку, що не зовсім 
справедливо, оскільки саме в цей час закінчились революційні перетворення і почались 
серйозні дослідження. Світ змінювався і разом з ним змінювався облік. [4] 

СЛАЙД (таблиця 4). До кінця 19 ст. система бухгалтерського обліку, 
основи якої були закладені Лукою Пачолі, зазнала певних змін, що були 
пов’язані із специфікою господарської діяльності великих промислових 
корпорацій: 

Таблиця 4 
Зміни системи бухгалтерського обліку кінця 19 ст. 

№ п/п Нововведення 

1 Створені перші компанії, які були відокремленні від їх власників; 

2 Виник акціонерний капітал; 

3 Розмежовано капітал і прибуток; 

4 Введено поняття ― діюче підприємство; 

5 Почали працювати фондові біржі; 

6 Розширилась промисловість і торгівля. 



7 На сцені з’явилися люди облікової професії. [6, С.26] 

 
Саме життя висувало вимоги до бухгалтерії. Винаходи і відкриття створювали нові 

форми промисловості і торгівлі; розгалужувалась мережа залізниць; постійно 
удосконалювалась галузь пароплавства; розширювались торгові центри; розвивались 
пошта і телеграф; були введені в обіг векселі та чеки; зазнали перетворень мінова та 
кредитна системи; збільшувався обсяг біржових операцій і торговий оборот більшості 
корпоративних підприємств; підвищувався рівень загальної та спеціальної освіти 
населення, - все це сприяло усвідомленню необхідності раціональної, ефективної 
звітності, яка неможлива без бухгалтерії. [4] 

Середина 19 ст. – це рубіж, який характеризувався значним розвитком 
наукової думки в різних країнах світу. В цей час в науковій літературі 
з’являються твердження про необхідність відтворення бухгалтерії, її 
розвитку і застосування на різних торговельних та промислових 
підприємствах. Такі ідеї були провідними в Німеччині та Австрії, де 
відкривались комерційні школи з ґрунтовним та ретельним викладанням 
бухгалтерії. В загальноосвітніх училищах теж вводиться курс бухгалтерії, 
організовувались публічні лекції та читання з питань рахівництва в 
прикажчицьких товариствах та ферейнах, проводились диспути на 
конференціях бухгалтерів . 

 З часом почали з’являтися нові докладні праці з бухгалтерії, все 
частіше на користь обліку почали виступати діячі науки, закипіла робота і 
бухгалтерія почала перетворюватись з мистецтва в науку, яка набувала все 
більшого значення в економічному житті. Поступово науковці дійшли 
висновку, що рахівництво теж є наукою. Воно має предмет і досліджує його 
так, як не вивчає жодна інша наука. Рахівництво має свою загальну теорію 
знання, свій особливий метод дослідження і, як утилітарна наука, своє 
прикладне знання, як практичний додаток до загальної теорії та методу. [4] 

В цей період з 1870 року і до початку 20 ст. наукова робота в галузі 
рахівництва стала ще більш інтенсивною, з’явилось багато змістовних праць 
його теорії і практики [10, С. 79]. Усі праці тогочасних вчених були націлені 
на розвиток теорії рахівництва за напрямками, що були окреслені їх 
попередниками, а саме: економічний та юридичний. Тому можна 
стверджувати про однакову паралельну спрямованість розвитку рахівництва 
та облікової науки. 

Поряд з подвійною бухгалтерією з’являється вчення про інші системи, 
в тому числі і про потрійну бухгалтерію. Такий стан справ посилив увагу 
науковців до розвитку облікової справи як науки. 

СЛАЙД (рис.4) Французькі вчені висунули доктрину трьох функцій 
обліку: 1) рахівничої, пов’язаної з розробкою спеціальної логіки, 
класифікацією об’єктів рахунків тощо; 2) соціальної, що порівнює інтереси 
різних суб’єктів суспільних відносин; 3) економічної, що дозволяє за 
допомогою облікової інформації здійснити управління господарськими 
процесами.  
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Суттєвий внесок до розвитку теорії бухгалтерського обліку зробила 

американська школа рахівництва силу обмеженого характеру участі держави 
в регулюванні економіки (в порівнянні з Європою) і специфіки англо-
американської системи права ідеї американської школи обліку значно 
відрізняються від європейських концепцій. [11] 

Традиційно бухгалтерський облік в США був спрямований передусім 
на задоволення інтересів власників і використовувався, в основному, як 
інформація для прийняття рішень з управління виробництвом. Завдяки цьому 
американські спеціалісти приділяли значну увагу розробці різних 
економічних методик узагальнення та оцінки фактів господарської 
діяльності, а також їх застосування в залежності від умов функціонування 
підприємства і цілей власника. [4] 

СЛАЙД (рис.5) Вперше систему управлінського обліку було 
застосовано на фабриці Ліман Міллс у 1855 році з метою підвищення 
ефективності моніторингу процесу виробництва. Поряд з цим велику увагу 
було приділено оцінці запасів. Так, було розроблено методи оцінки запасів за 
цінами: ФІФО – перших за надходженням партій, ЛІФО – останніх за 
надходженням партій та НІФО – за цінами відшкодування. Окремими з них 
ми користуємося і на сьогодні. 
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У першій половині 19 ст. формується російська бухгалтерська школа. Її 

засновником вважається Карл Арнольд, німець за походженням, який вніс 
багато нововведень до системи обліку: відкриття рахунків через рахунок 
капіталу, впровадження синтетичного обліку товарів тощо. Дана школа 
розвивалась в руслі ідей методів німецької школи через те, що в Росії велика 
бухгалтерів були німцями. Однак існували спроби використати й інші 
доктрини. Ф.Єгерський, видатний вчений, батько потрійної бухгалтерії, 
намагався дати фінансове трактування обліку, яке виявилось досить 
близьким до ідей французької школи [7]. 

Напрямки розвитку вітчизняної бухгалтерської науки  до початку 20 ст. 
наведемо в таблиці 5. 

Таблиця 5 
Напрямки розвитку обліку за обліковою літературою у період до 20 ст. 

№ 
п/п Напрям розвитку 

1 Висвітлення в літературі рекомендацій з дотримання правил ведення 
бухгалтерського обліку на підставі вже існуючих шкіл 

2 Науковий пошук та виникнення Початок наукової розробки з питань 
обліку і контролю реформаторських течій 

3 Початок наукової розробки з питань обліку і контролю 

Таблиця сформована автором на основі джерела  [4] 
 
Тож можна говорити про певну схожість Української національної 

моделі обліку, та Німецької школи, яка принесла свій вагомий вклад у 
розвиток світової бухгалтерії. В цілому ж підсумовуючи, шлях що його 
пройшов облік, від часів свого зародження в давнину, до часу коли він 
перетворився у науку необхідно відмітити певну циклічність та 
підпорядкованість загальним законам філософії та історичного суспільного 
розвитку, що має вагоме значення для майбутніх наукових досліджень в 
сфері бухгалтерського обліку. [4] 

Висновки. Отже історичний екскурс розвитку обліку та рахівництва 
дає можливість стверджувати про взаємозв’язок інших наук з обліком.  

Слід зазначити, що рахівництво, як практична діяльність, та 
рахункознавство, як наука, взаємопов’язані між собою.  

До вивчення обліку як науки необхідно підходити комплексно, що 
означає використання отриманих знань при вивченні інших суміжних з 
обліком наук при побудові та дослідженні різних нових облікових моделей.  

Застосування вищезазначеного дасть змогу суттєво вдосконалити 
чинну облікову практику на діючих підприємствах та підвищити 
ефективність їх функціонування . 


