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«Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної
інтеграції» присвяченої 60-річчю кафедри обліку та оподаткування
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Кваша С.М. – академік Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і
техніки України, проректор з навчальної і виховної роботи, д.е.н., професор;
Діброва А.Д. – декан економічного факультету, д.е.н., професор;
Калюга Є.В. – завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор;
Гуцаленко Л.В. – професор кафедри обліку та оподаткування;
Бондар М.І. – голова підкомісії з обліку і оподаткування Науково-методичної комісії з
бізнесу, управління та права МОНУ, декан факультету обліку та податкового менеджменту
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор;
Задорожний З.-М.В. – проректор з наукової роботи Тернопільського національного економічного
університету, член Методологічної ради з бухгалтерського обліку та Ради з міжнародних
стандартів фінансової звітності при Міністерстві фінансів України, д.е.н., професор;
Теловата М.Т. – завідувач кафедри обліку і оподаткування Національної академії обліку,
аудиту і статистики, д. п. н., професор;
Легенчук С.Ф. – завідувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного
технологічного університету, д.е.н., професор;
Мельянкова Л.В. – доцент кафедри обліку та оподаткування, к.е.н., доцент.
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова організаційного комітету
Кваша С.М. –академік Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки
України, проректор з навчальної і виховної роботи, д.е.н., професор;
Співголова організаційного комітету
Діброва А.Д. – декан економічного факультету, д.е.н., професор;
Члени організаційного комітету
Калюга Є.В. – завідувач кафедри обліку та оподаткування;
Гуцаленко Л.В. – професор кафедри обліку та оподаткування;
Кузик Н.П. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Дерев’янко С.І. – доцент кафедри обліку та оподаткування;
Гуренко Т.О. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Ганяйло О.М. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Шевчук К.В. – доцент кафедри обліку та оподаткування;
Олійник С.О. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Боярова О.А. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Данілочкіна О.В. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Колеснікова О.М. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Литвиненко В.С. – доцент кафедри обліку та оподаткування;
Слєсар Т.М. - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Криворот О.Г. – старший викладач кафедри обліку та оподаткування;
Германчук Г.О. – старший викладач кафедри обліку та оподаткування.
Секретар організаційного комітету
Мельянкова Л.В. – доцент кафедри обліку та оподаткування.
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10.10.2019 р. - реєстрація учасників з 9.00 – 10.00 (ауд. 79 к.1)
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
10:05 – 11:00
Відкриття конференції
Модератор – завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Є.В. Калюга
Історія кафедри обліку та оподаткування
Вітальне слово ректора НУБіП України, члена-кореспондента Національної академії
педагогічних наук України, д.п.н., професора – Станіслава Миколайовича Ніколаєнко
Вітальне слово декана економічного факультету, д.е.н., професора – Анатолія
Дмитровича Діброви
Вручення Подяк, Грамот
11:00 –12:45 (регламент – 5 хвилин)
Пленарне засідання
Вітання і виступи учасників конференції:
11:00 – 11:05 т.в.о. Голови Державної аудиторської служби України Вашека Галина
Володимирівна
11:05 – 11:10 Ректор Львівського торговельно-економічного університету, професор
Куцик Петро Олексійович
11:10 – 11:20

11:20 – 11:30

11:30 – 11:35

11:35 – 11:40

11:45 – 11:50

заступник директора Департаменту прогнозування доходів бюджету та
методології бухгалтерського обліку – начальник Управління методології
бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської
діяльності Міністерства фінансів України, Голова Ради нагляду за
аудиторською діяльністю Гапоненко Людмила Василівна
Зміни в законодавстві з бухгалтерського обліку і аудиту: шлях від
стратегічних цілей до результату
директор Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України
Бариніна Марина Валеріївна
Новації у внутрішньому аудиті органів державного і комунального
секторів України
начальник Управління євроінтеграції та контролю за використанням коштів
за міжнародними угодами Державної аудиторської служби України
Боровкова Тетяна Володимирівна
керуючий партнер Міжнародної аудиторської компанії HLB UKRAINE –
підрозділу головного офісу мережі HLB International (London, UK) Бондар
Валерій Петрович
шеф-редактор
Всеукраїнського
видання
«Баланс-Агро»,
Київського
представництва ООО "Баланс-Клуб" Наумов Сергій Михайлович

11:55 – 12:00

директор редакції газети "Все про бухгалтерський облік" Слободянюк Зоя
Василівна

12:05 – 12:10

директор ВП НУБіП України "Ірпінський економічний коледж" Ільченко
Наталія Володимирівна
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12:10 – 12:15
12:15 – 12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 13:30

13:30-15:20

Герой України, академік НААН України, д.е.н., професор, випускник
кафедри Саблук Петро Трохимович
вищі навчальні заклади України
фотографування (центральні сходи з першого на другий поверх корпусу 1)
кава-брейк (ауд.78 к.1)
13:30 –15:30
Продовження пленарного засідання.
завідувач кафедри з 1994 по 1999 роки, д.е.н., професор Сук Леонід
Кіндратович
Розвиток бухгалтерського обліку в сільському господарстві
ректор, професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельноекономічного університету, професор Куцик Петро Олексійович
Бухгалтерський облік управління капіталом: теоретичний аспект
академік НААН України, д.е.н., професор, випускник кафедри Жук
Валерій Миколайович
Завдання облікової науки і професії в капіталізації національного
багатства України
професор кафедри статистики та економічного аналізу Національного
університету біоресурсів і природокористування України, д.е.н., професор,
випускник кафедри Савчук Василь Кирилович
Якісні параметри ґрунту – як чинник собівартості продукції рослинництва
професор кафедри обліку і оподаткування Тернопільського національного
економічного університету, д.е.н., професор, випускник кафедри Дерій
Василь Антонович
Наукові дослідження та навчальний процес фахівців з бухгалтерського
обліку й аналізу в сільському господарстві (1970 – 1980-ті роки, Україна)
офіційний представник СІМА в Україні, к. пед. наук Вовчук Наталія
Цифрові фінанси – як навчати та екзаменувати. Інновації СІМА
професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Житомирського національного агроекологічного університету, д.е.н.,
професор Цал-Цалко Юзеф Сигізмундович
Бухгалтерський облік як інструмент подолання фінансової корупції
завідувач кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська
політехніка», д.е.н., професору Легенчук Сергій Федорович
Вплив сучасних технологічних перетворень на розвиток
бухгалтерського обліку
директор Центру підвищення кваліфікації Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., професор Дрозд Ірина Кузьмівна
Стратегія розвитку державного аудиту
завідувач кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор Шигун
Марія Михайлівна
Сучасні вимоги до процесу звітування підприємств в умовах світових
інтеграційних процесів
доцент кафедри обліку та оподаткування Національного університету
біоресурсів і природокористування України, к.е.н., доцент Литвиненко
Володимир Сергійович
Бухгалтерський облік в умовах діджиталізації
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13:30-15:20

професор кафедри обліку та аналізу НУ «Львівська політехніка», д.е.н.,
професор Пилипенко Любомир Миколайович
Концептуально-теоретичний аналіз шляхів адаптації парадигми
бухгалтерського обліку до вимог концепції сталого розвитку
професор кафедри аграрного консалтингу і туризму Національного
університету біоресурсів і природокористування України, д.е.н., професор
Бардаш Сергій Володимирович
Формалізована верифікація факту появи нової теорії обліку
професор кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська
політехніка», д.е.н., професор Жиглей Ірина Вікторівна
Теоретико-методологічні засади обліку специфічних активів
завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Житомирського національного агроекологічного університету, д.е.н.,
професор Мороз Юлія Юзефівна
Додана вартість як інструмент оцінки ефективності бізнесу та
об'єкт бухгалтерського обліку
провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки»
д.е.н., професор Проданчук Михайло Андрійович
Облікове забезпечення управління бізнес-процесами
професор кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, д.е.н., професор Садовська Ірина
Борисівна
Розвиток управлінського обліку та роль бухгалтерського судження в
умовах світових інтеграційних процесів
завідувач кафедри бухгалтерського обліку Вінницького національного
аграрного університету, д.е.н., професор Правдюк Наталія Леонідівна
Обліково-аналітичне
забезпечення
управління
платіжною
спроможністю підприємства
доцент кафедри обліку та аудиту Київського національного університету ім.
Тараса Шевченка, к.е.н., доцент Мельник Тетяна Григорівна
Облік страхових виплат
доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту Київського національного
торговельно-економічного університету, к.е.н., доцент Гордополов
Володимир Юрійович
Комплексний
компаративний
аналіз
діяльності
суб’єктів
господарювання
доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку Національного
університету біоресурсів і природокористування України, к.е.н., доцент
Ланченко Євгеній Олександрович
Стратегічний облік зайнятості населення в аграрній сфері
завідувач кафедри аналізу та статистики Вінницького національного
аграрного університету, к.е.н., доцент Мулик Тетяна Олексіївна
Аналіз інвестиційної діяльності та привабливості вумовах
забезпечення інвестиційної безпекипідприємства
Закриття пленарного засідання
11.10.2019 р. - Секційні засідання
ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ
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Секція 1. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах світових інтеграційних процесів.
Kryshtopa I.I. Theoretical and organizational approaches to modeling of corporation`s strategic
accounting system
Бардаш С.В. Формалізована верифікація факту появи нової теорії обліку
Бурко К.В. Непрямі витрати в системі калькулювання собівартості продукції
сільськогосподарських підприємств
Волкова О.І., Ільїн В.Ю. Удосконалення обліку запасних частин на підприємствах
Ганяйло О.М. Особливості впровадження цифрової фінансової звітності
Гик В.В. Інституційна теорія як методологічна основа розвитку бухгалтерського обліку в
кластері
Гуменюк О.В., Здирко Н.Г. Особливості обліку виробничих запасів на підприємстві
Гуренко Т.О. Ризики системи бухгалтерського обліку та управління ними
Гуцайлюк З.В. Розвиток теорії бухгалтерського обліку в контексті загальної тенденції
розвитку суспільства
Гуцаленко Л.В. Облік і контроль в системі управління забезпечення якості органічної
продукції
Голуб Н.О. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку
Даньків Й.Я. Формування обліково-аналітичної інформації для оцінки підприємницької
діяльності малого і середнього бізнесу
Дерев’янко С.І. Відображення операцій з аграрними розписками в бухгалтерському обліку
Дерій В.А. Наукові дослідження та навчальний процес фахівців з бухгалтерського обліку й
аналізу в сільському господарстві (1970 – 1980-ті роки, Україна)
Дубініна М.В., Чебан Ю.Ю., Галкін В.В. Досвід впровадження компетентісного підходу
підготовки фахівців з «обліку і оподаткування» у ЗВО
Дутчак Р.Р. Медіація в бухгалтерському обліку підприємств національної економіки
України
Жидєєва Л.І, Андрієнко О.М. Проблеми обліку МШП в державному секторі
Жук В.М. Ніхто, окрім бухгалтерів
Жураковська І.В. Сучасна тематика досліджень з бухгалтерського обліку
Захаров Д.М. Застосування «value explorer» методу для оцінки соціального капіталу
Зеленко С.В. Проблеми обліку потенціалу об’єднаних територіальних громад та
перспективи їх вирішення
Іщенко Я.П. Нормативне регулювання формування та обліку власного капіталу в
товариствах з обмеженою відповідальністю
Калюга Є.В., Гайдученко Т.М. Виправлення помилок у фінансовій звітності: вітчизняний
та міжнародний підходи
Коваль Л.В. Імплементація міжнародної практики в облікову систему України
Ковальова О.В., Колісник М.О. Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління
грошовими коштами підприємства
Ковальова О.В., Загорулько О.О Методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи:
теоретичні і практичні аспекти
Колумбет О.П. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах сталого
розвитку
Крук С.М., Куцик П.О. Обліково-інформаційне забезпечення управління капітальним
інвестуванням суб’єктів бізнесу: організаційні аспекти
Куцик П.О. Бухгалтерський облік в управлінні власним капіталом: теоретичний аспект
Лепетан І.М. Організація обліку екологічних зобов’язань
Лукова О.С. Облік фінансових інструментів за національними та міжнародними правилами
Марусик М.Я. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах світових інтеграційних процесів
Матвійчук Л.А. Стан та переваги застосування МСФЗ в Україні
Мельник Т.Г. Облік страхових виплат по страхуванню від нещасного випадку та
професійних захворювань
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Мельниченко І.В. Доходи та витрати за необмінними операціями: проблеми порівнянності
показників
Мороз Ю.Ю., Цал-Цалко Ю.С. Бухгалтерський облік як інструмент подолання фінансової
корупції
Муравський В.В., Муравський В.В. Використання технології Інтернет речей для цілей
автоматизації обліку
Огійчук М.Ф., Колісник М.О. Державна підтримка аграріїв та її облік
Олійник С.О. Креативний облік та його прояви
Омелько М.А. Теоретичні аспекти сучасного обліку фінансового результату в бюджетних
установах
Пилипенко А.А. Імплементація збалансованої системи показників в стратегічному
управлінському обліку підприємства
Пилипенко Л.М., Тивончук О.І. Концептуально-теоретичний аналіз шляхів адаптації
парадигми бухгалтерського обліку до вимог концепції сталого розвитку
Правдюк Н.Л. Обліково-аналітичне забезпечення управління платіжною спроможністю
підприємства
Михайло П. Зростання функціональності бухгалтерського обліку в управлінні аграрним
бізнесом
Плахотнюк І.О. Облікове забезпечення руху грошових коштів
Подолянчук О.А. Аутсорсинг в системі обліку малих підприємств аграрного бізнесу
Романченко Ю.О. Облікові особливості електронних грошей
Савченко Н.М. Особливості формування облікової політики в неприбуткових організаціях
Садовська І.Б., Нагірська К.Є. Розвиток управлінського обліку та роль бухгалтерського
судження в умовах світових інтеграційних процесів
Сук Л.К. Розвиток бухгалтерського обліку в сільському господарстві
Сук П.Л., Криворот О.Г. Бухгалтерський облік кормів
Суліменко Л.А. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в умовах
європейської інтеграції бізнесу України
Сирцева С.В., Лугова О.І., Пісоченко Т.С. Роль облікової політики у забезпеченні
управління корпораціями
Стрільчук Л.В. Організація обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності
Слєсар Т.М. Особливості законодавчих змін обліку в державному секторі
Сокіл О.Г. Прогноз розвитку звітності про сталий розвиток в Україні
Талько Т.В. Переваги та недоліки бухгалтерського аутсорсингу
Теловата М.Т. Економічне визнання, сутність та класифікація адміністративних витрат для
цілей обліку та контролю
Тесленко Т.І. Облік цільового фінансування у комунальних некомерційних підприємствах
Трачова Д.М. Концептуальні напрями розвитку амортизаційної політики в інформаційну
епоху
Умерова Г.В. Собівартість поточних біологічних активів рослинництва як економічна
категорія
Утенкова К.О. Глобальні принципи управлінського обліку у контексті формування
економічної безпеки підприємств аграрного сектору
Федоренко Л.В., Романенко Т.В. Вимоги сьогодення з підготовки кваліфікованого фахівця
у сфері обліку й оподаткування
Харченко Л.І., Ільїна О.В. Проблема діджиталізації обліку і фінансової звітності аграрних
підприємств
Царук Н.Г. Розвиток методології вітчизняного бухгалтерського обліку та звітності в умовах
світових інтеграційних процесів
Чудовець В.В. Проблеми розвитку статистичної звітності лісового господарства
Шара Є.Ю. Організація технології облікового процесу
Швець В.Г. Облік і контроль в умовах системної кризи в Україні
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Шигун М.М. Сучасні вимоги до процесу звітування підприємств в умовах світових
інтеграційних процесів
Юрченко О.А., Петраковська О.В., Свирида О.А., Економічна сутність та класифікації
доходів і видатків загального фонду бюджетної установи
Секція 2.
економіки

Аудит (реформування аудиту) в контексті Європейської інтеграції національної

Бабіч І.І., Баклан А.Ю. Питання інвентаризації в аграрному секторі як методу контролю
даних обліку
Бариніна М.В. Новації у внутрішньому аудиті органів державного і комунального секторів
України
Бондарчук І.П. Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми розвитку та
шляхи їх вирішення
Боярова О.А. Відображення виплат працівникам у звітності підприємства
Виговська Н.Г. Трансформація контрольної функції держави в умовах глобалізації
Воронко Р.М., Вовчик Н.Л. Призначення внутрішнього контролю у системі управління
підприємством
Грищенко О.В., Головацька С.І. Розрахунки з учасниками товариства у системі
корпоративного управління: контрольні аспекти
Кошик В.В., Черненька Л.Б. Особливості автоматизації процесу контролю в Україні
Кузик Н.П. Галузеві особливості як визначальна складова аудиту фінансової звітності
аграрних підприємств
Мананкова В.О., Рагуліна І.І. Організація і методика аудиту виробничих запасів на
підприємстві: сучасний підхід
Марчук У.О. Регулювання служби внутрішнього аудиту
Мулик Я.І. Організація контролю з метою забезпечення економічної безпеки
Панченко К.М., Германчук Г.О. Аудит прибутку підприємств в умовах трансформації
фінансової звітності
Редченко К.І., Попович І.І. Контроль розвитку підприємства та концепція безперервності
діяльності
Фабіянська В.Ю. Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю в Україні
Секція 3.

Стан та актуальні проблеми розвитку теорії і практики економічного аналізу.

Богданюк О.В., Алексєєва В.О. Аналіз витрат виробництва олійних культур як передумова
розвитку галузі
Велієва В.О., Битюк Я.Р. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства
Велієва В.О., Демчук В.О. Методи діагностики імовірного банкрутства
Велієва В.О., Мірошниченко А.В. Організація аналітичної роботи
Велієва В.О., Семенюк О.В. Історія і перспективи розвитку аналізу господарської
діяльності
Гордополов В.Ю. Комплексний компаративний аналіз діяльності суб’єктів господарювання
Гурська
Л.Л.,
Іванова
С.М.
Аналіз
формування
конкурентних
переваг
сільськогосподарських підприємств
Дерещук А.С. Фінансова стійкість підприємства та її забезпечення
Коваль З.О. Переваги та недоліки застосування методів сценарного аналізу у формуванні
стратегії підприємства
Куць Т.В., Новак Ю.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими
результатами підприємства
Ланченко Є.О. Статистичний облік зайнятості населення в аграрній сфері
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Мельянкова Л.В. Розвиток економічного аналізу в умовах посилення світових
інтеграційних процесів
Мулик Т.О. Аналіз інвестиційної діяльності та привабливості в умовах забезпечення
інвестиційної безпеки підприємств
Нехай В.А. Управління фінансово-економічною безпекою сільськогосподарських
підприємств: аналітичний аспект
Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Аналіз структурних змін у чисельності зайнятих працівників
у сільському господарстві Волинської області
Парасій-Вергуненко І.М. Розвиток аналітичних компетентностей студентів економічних
спеціальностей: запити сьогодення та майбутнього
Савчук В.К. Якісні параметри ґрунту – як чинник собівартості продукції рослинництва
Томашук І.В. Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських
територій
Томчук О.Ф. Методичні підходи до аналізу дебіторської заборгованості: напрями
удосконалення в сучасних умовах
Федоришина Л.І. Методичні підходи до управлінського аналізу
Секція 4. Обліково-контрольні
господарювання

аспекти

оподаткування

діяльності

суб’єктів

Владиченко Н.В., Совінська І.Ф. Контроль за проблемною заборгованістю банків як
основа ефективної кредитної політики
Волкова О.Ю., Горлова І.В., Железняк А.О. Удосконалення податкового контролю в
Україні
Галайко А.М. Основні проблеми податкового стимулювання розвитку агропромислового
комплексу
Жиглей І.В, Коцюбинська Є.Б. Військовий збір як джерело фінансування потреб учасників
бойових дій
Калюга Є.В. Новації при розрахунках за податками
Коваль Н.І. Особливості оподаткування екологічним податком сільськогосподарських
підприємств
Палій М.О., Киченко Д.В.,Черненко К.В. Податковий кодекс України, його зміст та
значення
Писаренко Т.М. Оцінка податкового навантаження малого підприємництва
Плахтій Т.Ф. Методика відображення в обліку суб’єктів господарювання податкових
преференцій при оподаткування доходів фізичних осіб
Приємницька В.С. Податковий облік: проблеми та перспективи
Самусевич Я.В., Височина А.В. Аналіз та контроль виконання стимулюючої функції
екологічного податку в Україні
Шевчук К.В. Система контролю за дотриманням вимог податкового законодавства щодо
трансфертного ціноутворення
Шендерівська Ю.Л. Оцінка біологічних активів та сільськогосподарської продукції
рослинництва як елемент управління підприємством
Ющенко Н.Л. Про переорієнтування в Україні з оподаткування доходів за місцем їхнього
створення на оподаткування за місцем їх використання
Ямчинський В.Ф. Оптимальний рівень оподаткування в умовах міжнародної економічної
інтеграції
Ярмоленко Ю.Ю. Аудит податкової звітності як необхідна умова бюджетного
відшкодування сільгоспвиробникам
Підведення підсумків
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ДОПОВІДЬ
МУЛИК Я.І.
на Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах
міжнародної економічної інтеграції», присвячена 60-річчю
кафедри обліку та оподаткування,
НУБіП, 10-11 жовтня 2019 року
«ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»
В умовах міжнародної економічної інтеграції питання забезпечення
економічної безпеки держави набувають характерного значення, оскільки
виникнення в ній соціально-економічних проблем, як правило, спричинено
неспроможністю держави здійснювати превентивні заходи. Враховуючи це,
державі слід забезпечувати такий рівень безпеки, який буде передбачати
внутрішню та зовнішню стійкість, притік інвестицій, ріст податкових
надходжень, поліпшення конкурентоспроможності, що створить підґрунтя для
забезпечення достатнього рівня економічної безпеки.
На сьогодні в Україні побудовано національну систему державного
фінансового контролю, проте в ній є деякі протиріччя та недоліки. Фінансовий
контроль, як важливий чинник забезпечення економічної безпеки, нині
використовується частково. Відтак, питання фінансового контролю виконання
економічних заходів стимулювання розвитку регіонів, розроблення напрямів
підвищення його дієвості з метою забезпечення економічної безпеки є
актуальними.
Раціональна організація та ефективна діяльність фінансового контролю –
це цінне завдання економічної політики держави, що сприяє дотриманню
національних інтересів, поліпшенню управління державними ресурсами,

розвитку ринкової економіки тощо.
З метою забезпечення економічної безпеки держави, існує необхідність
розвитку системи фінансового контролю з огляду на об'єктивну потребу
створення відповідної противаги існуючим загрозам у фінансовій системі,
зокрема

щодо

зменшення

обсягів

та

кількості

зловживань та злочинів; покращення рівня

бюджетно-фінансових

фінансової

дисципліни у

використанні бюджетних коштів; забезпечення надходжень до бюджету
податків, зборів та обов'язкових платежів в контексті змін до бюджетного та
податкового законодавства; посилення відповідальності учасників бюджетного
процесу та ін.
Відомо, що існує безпосередній зв’язок між вказаними завданнями та
видами контролю, призначеними для спостереження та оцінки діяльності,
виявлення недоліків і своєчасного вживання відповідних заходів. Тому, на
нашу думку, слід виокремити такі види контролю в системі економічної
безпеки підприємства:
• контроль системи управління (контроль виконання законів, намічених
програм, планів);
• контроль процесу функціонування та результатів діяльності (контроль
ефективності).
Розглянемо більш конкретно основні види контролю в системі
економічної безпеки підприємства. Контроль системи управління передбачає
посилення уваги до системи управління підприємством, отже, сама така
система є об’єктом контролю. При контролі системи управління (контроль
виконання законів, намічених програм, планів) найбільше значення будуть мати
методи адміністративного контролю. Адміністративний контроль виконує
важливу роль на підприємстві та переслідує такі цілі:
•

забезпечити

відповідність

діяльності

підприємства

прийнятим

програмам, правилам, законодавству;
• забезпечити наявність необхідних товарних запасів; • скоротити втрати
підприємства від актуалізації ризиків.

Стабільно

працююча

система

контролю

дозволяє

забезпечити

дотримання працівниками основних принципів і правил роботи всього
підприємства. Адміністративний контроль являє собою набір процедур, методів
і конкретних інструкцій, які сприяють управлінню та забезпечують його
відповідність політиці підприємства. Ці процедури містять такі складові:
видання наказів, складання звітів, перевірка виконання наказів, програм,
постанов, рішень ради директорів.
Заходи контролю включають політику та процедури контролю. Зокрема,
процедури, призначені для запобігання або виявлення та виправлення помилок.
Мета – забезпечити, наскільки це можливо, організоване та ефективне ведення
справи, включаючи строге дотримання внутрішньої політики, захист активів,
запобігання та виявлення шахрайства й помилок, точність і завершеність
бухгалтерських записів, а також своєчасну підготовку достовірної фінансової
звітності.
Заходи контролю – це умови праці та правила, дії та процедури, надані
керівництвом для свого персоналу, які відображають як загальне ставлення
вищого керівництва та власників підприємства до контролю, так і важливість
контролю для цього підприємства. Якщо керівники вищих ланок управління
вважають, що контроль важливий, то й інші співробітники будуть ретельно
виконувати запропоновані правила та процедури. Але якщо працівники
розуміють, що керівництво не дбає про контроль, то ефекту від такого
контролю не буде.
Оцінка негативних впливів (оцінка ризику). Кожна система зустрічається
з різноманітними негативними впливами зовнішнього та внутрішнього
характеру, які повинні бути оцінені. Оскільки економічні та політичні умови, а
також державні регулюючі впливи ззовні, правила та приписи постійно
змінюються, перед системою постає завдання – визначити та усунути негативні
впливи, пов’язані з цими змінами. Контроль дозволяє виявляти негативні
впливи, реагувати на зміни умов і сприяти усуненню цих впливів.
Заходи інформування та зв’язку. Достовірна та корисна інформація про

використані ресурси та результати попередньої діяльності дозволяє приймати
правильні рішення. Контроль дозволяє перевірити ступінь достовірності та
надійності інформації.
Процедури
забезпечувати

контролю

виконання

являє

собою

управлінських

певні
рішень.

дії,

які

допомагають

Контроль

допомагає

простежити за тим, що вчасно ухвалюються всі необхідні заходи для усунення
ризиків, які можуть перешкодити виконанню завдань.
Контроль здійснюється як під час поточної діяльності, так і під час
спеціально організованого моніторингу. Здійснення контролю під час поточної
діяльності містить у собі цілий ряд різних видів діяльності: видача дозволів
(санкціонування), відображення в обліку фактів господарського «життя»
(реєстрація), надання повноважень (уповноважування), виконання контрольних
заходів (проведення перевірок), поділ обов’язків, документація, примирення
(вирішення спорів), підготовка оглядів виконання поставлених завдань (розгляд
показників роботи), забезпечення збереження активів, обмеження доступу.
Моніторинг досягається за допомогою постійно здійснюваної роботи із
проведення самостійних перевірок і оцінок або за допомогою комбінації цих
видів діяльності.
Проведення спостереження займає особливе місце у звичайному порядку
діяльності та включає регулярну діяльність за наглядом, здійснювану
працівниками. Безперервне спостереження здійснюється під час оперативної
роботи. Обсяг робіт і періодичність незалежних оцінок пов’язані, зазвичай, з
оцінкою ризиків і ефективності процедур, проведених у процесі спостереження.
Про недоліки в роботі системи виконавці мають доповідати у вищі інстанції,
інформацію про серйозні проблеми слід передавати вищому керівництву або
раді директорів.
Контроль управління передбачає прийняття управлінських рішень.
Контроль за процесом функціонування та результатами діяльності (контроль за
ефективністю). Цей вид контролю забезпечує постійне спостереження за
процесом проведення та результатами фінансово-господарської діяльності. Він

дозволяє ефективно використовувати наявні ресурси. Контрольні моменти
діяльності

необхідні

для

того,

щоб

уникнути

пошуку,

дублювання,

непродуктивних витрат і забезпечити належне виконання всіма працівниками
поставлених завдань.
У процесі здійснення контролю функціонування відбувається захист
активів підприємства від втрат. При цьому вирішуються два основні завдання:
забезпечення економічної безпеки активів і здійснення контролю операцій з
активами.
Вчені, що досліджують особливості організації державного фінансового
контролю, шляхи його реформування, визначають також його недоліки. Їх
можна зазначити наступні:
1) недостатність чисельності
аудиторській

службі,

а

також

підрозділів контролю у Державній
незабезпечення

організаційної

та/або

функціональної незалежності таких підрозділів;
2) недосконалість внутрішньої та зовнішньої методологічної бази з
питань проведення державного фінансового контролю;
3) недоліки в частині повноти аудиторських дій, якості документування
проведених перевірок та обґрунтованості висновків за їх результатами;
4) відсутність належної нормативно-правової бази в частині здійснення
ДФК.
Держава фактично втратила координуючу роль у формуванні політики
щодо контролю за державними фінансовими ресурсами та майном. Можна з
впевненістю констатувати про наявність комплексу загроз у фінансовокредитній сфері внаслідок не врахування ролі державного фінансового
контролю у забезпеченні економічної безпеки держави.
Нівелювання загроз і принцип превентивності передбачають дочасне
виявлення загроз, їх завчасне упередження за допомогою економічних,
організаційних, нормативно-правових, адміністративних та інституційних
важелів, з використанням декількох прогнозних сценаріїв забезпечення
безпеки. Це підштовхує до розвитку, реформування та росту ефективності

державного фінансового контролю. Його удосконалення може стати запорукою
дієвої діяльності державних фінансів, успіхів у самодостатності регіонів та
галузей економіки, збільшення захищеності фінансових інтересів громадян,
суб’єктів господарювання та держави, тощо.
Підтримуємо

інших

дослідників

і

вважаємо,

що

напрямками

реформування державного фінансового контролю можуть бути:


формування єдиних концептуальних засад організації державного

фінансового контролю, виходячи з сучасних умов розвитку економіки
України;


створення єдиного правового поля розвитку системи державного

фінансового контролю та законодавчого закріплення за його суб’єктами
контрольних функцій;


формування нових і удосконалення діючих процедур державного

фінансового контролю;


удосконалення методик державного фінансового контролю;



оптимізація організаційних структур державного фінансового

контролю;


удосконалення

кадрового

забезпечення

системи

державного

фінансового контролю, створення сучасної науково-дослідної і навчальної
бази за міжнародними зразками;


створення

адекватної

сучасним

умовам

інформаційно-

комунікаційної інфраструктури;


покращення матеріально-технічного і фінансового забезпечення

функціонування системи державного фінансового контролю.
Отже, дотримання економічної безпеки держави має бути серйозним
завданням для всіх галузей влади: законодавчої, судової, виконавчої та
забезпечуватись твердою координацією усіх суб’єктів господарювання в сфері
дотримання безпеки через складові та механізми контролю за рухом
економічних процесів та застосовуванням державних фінансів.

