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09:00 – 10:00 
Реєстрація учасників 
 
10:00 – 10:30 
Привітання учасників конференції 
ЛУПЕНКО Юрій Олексійович, 
директор ННЦ «ІАЕ», доктор економічних наук, професор, академік НААН 
САБЛУК Петро Трохимович,  
академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства НААН, доктор 
економічних наук, професор, академік НААН, Герой України 
ГАПОНЕНКО Людмила Василівна, 
начальник Управління методології бухгалтерського обліку та нормативного 
забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України 
БОНДАР Валерій Петрович,  
Член Ради Аудиторської палати України, доктор економічних наук, професор 
КАНИГІН Сергій Львович, 
заступник Голови Євразійської Ради Сертифікованих Бухгалтерів і Аудиторів 
 
10:30 – 10:45 
Перспективи інституціональних перетворень у сфері бухгалтерського обліку та 
аудиту 
КАНЦУРОВ Олег Олександрович, 
керівник Головного департаменту з питань економічної політики Адміністрації 
Президента України, доктор економічних наук 
 
10:45 – 11:00 
Наукова школа бухгалтерського обліку в АПК: історія та сучасність 
ЖУК Валерій Миколайович, 
голова Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, доктор 
економічних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки 
України 
 
11:00 – 11:15 
Ідентифікація взаємозв’язку рентних відносин та трансакційних витрат 
БАРДАШ Сергій Володимирович,  
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Київського 
кооперативного інституту бізнесу і права, доктор економічних наук, професор 
 
11:15 – 11:30 
Оцінка професійних компетенцій. Конвергенція вищої і професійної освіти  
МУДРУК Сергій Олексійович 
президент Міжнародної громадської організації "Універсальна екзаменаційна 
мережа" 
 
11:30 – 11:45 
Оцінка стану професійної освіти бухгалтерів  
ВЕНГЕР Анатолій Миколайович 
Бізнес-тренер і консультант тренінгово-консалтингової компанії «Азимут» 



11:45 – 12:00 
Оцінювання впевненості за результатами аудиту фінансової інформації 
ШЕРСТЮК Олександр Леонідович,  
старший науковий співробітник відділу обліку та оподаткування ННЦ «ІАЕ», 
доктор економічних наук, доцент, СІРА 
 
12:00 – 12:15 
Податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні 
ТУЛУШ Леонід Дмитрович, 
завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «ІАЕ», кандидат 
економічних наук, старший науковий співробітник 
 
12:15 – 12:30 
Розвиток банківського кредитування сільгоспвиробників 
АНДРОС Світлана Вікторівна,  
провідний науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової 
політики ННЦ «ІАЕ», доктор економічних наук, доцент 
 
12:30 – 12:45 
Майбутнє фінансів: погляд через призму глобального дослідження СІМА, Велика 
Британія 
ВОВЧУК Наталія Іванівна, 
офіційний представник СІМА в Україні 
 
12:45 – 13:00 
Проблеми реалізації функцій внутрішнього аудиту 
ГУЦАЛЕНКО Любов Василівна 
завідувач кафедри аудиту та державного контролю Вінницького національного 
аграрного університету, доктор економічних наук, професор 
 
13:00 – 14:00 
Кава-брейк 
 
14:00 – 14:15 
Природнича основа становлення новітньої облікової парадигми 
ШЕВЧУК Володимир Олександрович 
професор кафедри аудиту та підприємництва Національної академії статистики, 
обліку та аудиту Державної служби статистики України, доктор економічних наук, 
професор 
 
14:15 – 14:30 
Реформа інституту аудиту: стан та перспективи 
МЕЛЬНИЧУК Борис Вікторович, 
виконавчий директор Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України,  
директор Міжнародного інституту аудиту, кандидат економічних наук, старший 
науковий співробітник 
 



14:30 – 14:45 
Удосконалення моніторингу формування ОТГ, як основи інформаційного 
забезпечення реформи децентралізації в Україні 
МОГИЛОВА Марина Михайлівна, 
завідувач відділу соціально-економічного розвитку сільських територій  ННЦ 
«ІАЕ», доктор економічних наук, доцент 
 
14:45 – 15:00 
Інформаційне забезпечення управління в аграрному секторі економіки України: 
виклики та орієнтири подальшого розвитку 
БЕЗДУШНА Юлія Сергіївна,  
завідувач відділу обліку та оподаткування ННЦ «ІАЕ», кандидат економічних наук, 
старший науковий співробітник, DipIFR 
 
15:00 – 15:15 
Розвиток професії  бухгалтера в АПК України  
ПАНАДІЙ Олександр Петрович,  
директор Інституту обліку і фінансів НААН, кандидат економічних наук 
 
15:15 – 15:30 
Інжинірингова теорія управлінського обліку: що далі? 
САДОВСЬКА  Ірина Борисівна 
професор кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського університету ім. Лесі 
Українки, кандидат економічних наук, професор 
 
15:30 – 15:45 
Соціальні стандарти в бухгалтерському обліку: сьогодення та прогнози на 2019 рік 
ШЕНДЕРІВСЬКА Юлія Леонідівна, 
магістр Національного університету біоресурсів та природокористування України 
 
15:45 – 16:00 
Історія виникнення поняття «трансакційні витрати» 
ФЕДУРЦО Анастасія Олександрівна, 
аспірант відділу обліку та оподаткування ННЦ «ІАЕ» 
 
16:00 – 16:15 
Диджиталізація обліку в сільському господарстві: тенденції та перспективи 
МИКУЛЬСЬКИЙ В’ячеслав  Станіславович, 
аспірант відділу обліку та оподаткування ННЦ «ІАЕ» 
 
16:15 – 17:00 
Обговорення 

 
 
 
 
 



Проект 

 
РЕЗОЛЮЦІЯ 

ХІ Міжнародної науково-практичної конференції  
«Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та 

оподаткування в аграрному секторі економіки», 
 
присвяченої 100-річчю Національної академії аграрних наук України,  
 60-річчю наукової школи з бухгалтерського обліку ННЦ «Інститут 
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7 грудня 2018 року 
 
Організатори конференції: Національна академія аграрних наук України, 
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Євразійська Рада 
Сертифікованих Бухгалтерів і Аудиторів, Федерація аудиторів, бухгалтерів і 
фінансистів АПК України (ФАБФ), Інститут обліку і фінансів НААН, науково-
виробничий журнал «Облік і фінанси». 
 
Тематичними напрямами конференції були: 
1. Наукове забезпечення фінансів та оподаткування в аграрному секторі 
2. Бухгалтерський облік в умовах трансформації систем управління 
3. Інформаційне забезпечення розвитку сільських громад та місцевого 

самоврядування  
4. Розвиток звітності: відомча статистики, фінансова звітність («Звіт про 

управління») 
5. Реформування інституту аудиту: стан та перспективи 
 

Основна мета міжнародної науково-практичної конференції – визначення 
ключових проблем та  перспектив формування європейського вектору розвитку 
бухгалтерського обліку, фінансів, оподаткування та аудиту в аграрному секторі 
економіки. 

Підтверджуючи важливість піднятої проблематики та високо оцінюючи досягнення 
наукової школи бухгалтерського обліку в АПК України, учасники конференції 
ЗАСВІДЧУЮТЬ: 

Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному 
секторі економіки має європейський вектор.  Про це свідчить: 



запровадження у вітчизняній практиці бухгалтерського обліку Міжнародних 
стандартів фінансової звітності; 

приведення у 2017 році законодавства України з питань бухгалтерського обліку 
у відповідність до  Директив Європейського Союзу; 

реформа аудиту та аудиторської діяльності на вимогу законодавства ЄС; 

запровадження інтегрованої звітності та Звіту про управління для великих та 
середніх підприємства на вимогу Директив ЄС. 

Разом з тим, учасники конференції занепокоєні тими викликами та проблемами, 
що має на сьогодні система інформаційного забезпечення в аграрному секторі 
економіки. Зокрема: 

· оновлення методів та систем управління в АПВ, що обумовлює потребу 
модернізації інформаційної бази; 
 

· диджиталізація процесу управління на всіх рівнях, що вимагає відповідної 
модернізації інформаційної бази та її синхронізації з сучасними цифровими 
засобами обробки первинних даних;  
 

· зростання рівня тіньової економіки як в аграрному секторі, так і в цілому в усіх 
сферах соціально-економічного середовища України, що вимагає посилення 
прозорості, надійності та достовірності бухгалтерського обліку та звітності; 
 

· децентралізація влади в Україні, що обумовлює необхідність посилення 
інформаційного забезпечення сільських громад та органів місцевого 
самоврядування щодо повноважень, ресурсів та фінансового забезпечення 
сільських територій; 
 

· експортна орієнтація аграрного сектору та потреба в наявності надійних 
інформаційних ресурсів для забезпечення  конкурентоспроможності України та 
позитивному  позиціонуванні аграрної галузі на міжнародних ринках; 
 

· відсутність консолідованої інформаційної бази щодо розвитку АПК, різна 
методологія узагальнення інформації у відомствах (Держгеокадастр, Держстат, 
Мінфін), поверхова статистика домогосподарств, сімейного фермерства, 
непрозорість статистики агрохолдингів; 
 

· вибірковість, формальність та тотальне скорочення кількості показників 
статистичної звітності, що призводить до втрати довіри користувачів до цього 



джерела інформації, використання альтернативних джерел інформації з 
непідтвердженою достовірністю. 

Високо оцінюючи наукові та практичні здобутки наукової школи бухгалтерського 
обліку ННЦ «Інститут аграрної економіки», учасники конференції 

ПОСТАНОВИЛИ: 

взяти до уваги вагомі можливості наукової школи бухгалтерського обліку і 
оподаткування в АПК ННЦ «Інститут аграрної економіки» у забезпеченні 
координації досліджень і впровадження в практику передових досягнень з обліку, 
звітності, аудиту і оподаткування та звернути увагу Урядових структур, Президії 
НААН, комітетів Верховної ради України на потребу: 

 
· посилення інформаційного забезпечення управління в аграрному секторі 
економіки України шляхом розробки Концепції відомчої аграрної статистики у 
відповідно до європейських стандартів сільськогосподарської статистики, 
зокрема Farm Accountancy Data Network (FADN). Сприяти  відкриттю в Україні 
окремого проекту запровадження відомчої аграрної статистики з урахуванням 
Глобальної стратегії розвитку статистики сільських території ООН і ФАО за 
підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні;   
 

· формування пропозицій щодо змісту та форми Звіту про управління для 
підприємств агропродовольчої сфери,  вирішення питань гармонізації 
інформаційного забезпечення,  обліку, фінансів та оподаткування з метою 
формування позитивного іміджу України у світі, підвищення рівня інвестиційної 
привабливості та конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектору на 
глобальних ринках;  
 

· розробки організаційно-методичного механізму проведення суцільної 
інвентаризації активів сільських громад та оцінки їх фінансово-економічного та 
інвестиційного потенціалу для ефективного управління, залучення фінансування 
з метою забезпечення сталого розвитку сільських територій; 
 

· створення системи облікового аутсорсингу і аудиторського обслуговування  
товарних особистих селянських господарств та фермерів з урахуванням 
пріоритетів соціально-економічного зростання сільських територій, розвитку та 
підтримки сімейного фермерства і селоутворюючих підприємств. 


