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Шановні друзі! 
 
Щиро вітаю з 10-ю річницею Федерацію аудиторів, 

бухгалтерів і фінансистів АПК України та усіх її членів. 
Важливо, що витоки Федерації пов’язані і з науково-
методичною Радою з обліку і фінансів, що функціонує 
при Мінагрополітики з 1993 року. 

З самого початку свого існування Федерація 
підписала Меморандум про співпрацю з Міністерством 
аграрної політики та продовольства України. На його 
виконання розроблено близько 30 методичних 
рекомендацій, що затверджені наказами Міністерства. 
Нами спільно розроблена і Концепція розвитку 
бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки, 
що стала першим в Україні документом, затвердженим 
на державному рівні – Рішенням Колегії Міністерства.  

Окрім методичної роботи, для аграрної галузі 
неоціненним є Ваш вклад в інформаційно-
консультативне забезпечення роботи бухгалтерських та 
економічних служб підприємств. Сьогодні без видання 
та розповсюдження Вами фахового, науково-
виробничого журналу «Облік і фінанси», посібників, 
брошур вже неможливо уявити інформаційне 
забезпечення галузевої системи управління, освіти та 
економічної роботи на підприємствах.  

Не менш важливою є робота Федерації по 
інформаційному наповненню бухгалтерського порталу 
та сторінки з обліку, фінансів та аудиту офіційного веб-
сайту Мінагрополітики України.  

Сподіваюсь на те, що і в майбутньому ми разом 
вирішуватимемо нагальні проблеми бухгалтерського 
обліку, фінансів та контролю, як передумови сталого 
розвитку аграрного сектору економіки України, а 
журнал «Облік і фінанси», бухгалтерський портал 
«Облік і фінанси АПК» будуть вірними помічниками 
облікових та економічних служб сільськогосподарських 
підприємств. 
 
 
 
З повагою, 
Міністр аграрної політики  
та продовольства України  
 
 
Присяжнюк Микола Володимирович 
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Шановні друзі! 
 

Радий нагоді вітати з 10-літнім ювілеєм колективи 
Федерації аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК 
України, науково-виробничого журналу «Облік і 
фінанси» та Інституту обліку і фінансів.  

Активна участь членів Федерації у роботі 
Громадської дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради 
України з питань аграрної політики та земельних 
відносин, Громадської ради при Міністерстві аграрної 
політики та продовольства України забезпечує науковий 
та професійний супровід розробки проектів законів та 
інших нормативно-правових документів з проблем 
земельних і економічних реформ в аграрній галузі. 

Участь Федерації у Методологічній раді з 
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів 
України пов’язана з підготовкою та удосконаленням  
Податкового кодексу України, Законів України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
«Про аудиторську діяльність» та національних 
положень (стандартів) з бухгалтерського обліку.  

Приклад Вашої роботи засвідчує поступальне 
формування громадянського суспільства в Україні, що 
викликає повагу на всіх рівнях державного управління.  

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної 
політики та земельних відносин цінує та завжди 
підтримуватиме Вашу роботу на благо розвитку 
аграрного сектору економіки та держави в цілому.   

Зичу виконавчій дирекції Федерації, всім її членам 
та колективам  науково-виробничого журналу «Облік і 
фінанси» та Інституту обліку і фінансів й надалі діяти з 
неменшою самовіддачею і результативністю, 
примножуючи добрі традиції бухгалтерської професії.  

Успіхів та нових звершень Вам, шановні друзі, у 
Вашій важливій справі! 
 
 
 
З повагою, 
Голова Комітету Верховної Ради України  
з питань аграрної політики  
та земельних відносин 
 
Калетнік Григорій Миколайович 
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Шановні друзі! 
 

Прийміть мої вітання з нагоди десятої річниці 
Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК 
України.  

Україна переймає досвід розвинутих країн, де 
бухгалтерській складовій економічної професії і науки 
приділяється першочергове значення. У цій роботі Ви 
йдете в авангарді не тільки практики, але, що важливо, і 
в авангарді науки. 

Створений Федерацією Інститут обліку і фінансів 
за короткий час свого існування розробив не тільки 
десятки прикладних методичних рекомендацій, 
посібників, але і спільно з ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» започаткував основи нової 
інституціональної парадигми і теорії бухгалтерського 
обліку.  

Інститутом обліку і фінансів розроблені та успішно 
реалізовуються програми підвищення кваліфікації та 
сертифікації бухгалтерів, що відповідають вимогам 
стандартів професійної освіти Міжнародної федерації 
бухгалтерів.  

Ці Ваші досягнення дозволили Президії 
Національної академії аграрних наук прийняти рішення 
про включення Інституту обліку і фінансів до сфери 
наукової координації НААН. 

Наукова складова Вашої роботи здобула визнання і 
Міністерства освіти і науки України. Рішенням 
Державного агентства з питань науки, інновацій та 
інформатизації  з 2012 року Інститут обліку і фінансів 
включено до Державного реєстру наукових установ, 
яким надається підтримка держави. 

Відтак, завдяки Вашим зусиллям в Україні 
посилюється науковий та професійний базис для 
розвитку галузевого обліку і фінансів. 

Тож нехай творча наснага та завзятість не 
залишають Вас. Нових Вам звершень та успіхів на благо 
розвитку науки і професії!  

Здоров'я всім і благополуччя! 
 
 
З повагою,  
Президент Національної академії  
аграрних наук України, академік НААН 
 
Петриченко Василь Флорович 
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Шановні колеги, члени Федерації аудиторів, 
бухгалтерів і фінансистів АПК України! 

 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 10-ї річниці 

Федерації та науково-виробничого журналу «Облік і 
фінанси». 

На 10-річному рубежі існування нашого 
професійного об’єднання ми з гордістю можемо згадати 
все, чого досягли за цей час. За ці роки було докладено 
багато зусиль для того, щоб зберегти та примножити 
традиції 60-річної історії становлення та розвитку 
школи бухгалтерського обліку у сільському 
господарстві. Наші досягнення – це десятки методичних 
рекомендацій, посібників, інструкцій, інноваційних 
програм підвищення кваліфікації та сертифікації, які є 
переконливим доказом існування та дієвості потужної 
науково-методологічної основи розвитку професій 
бухгалтера, аудитора, фінансиста. 

Проте, перед нами ще багато важливих завдань, 
спрямованих на формування інституту професійних 
бухгалтерів, на базі якого можна було б посилити 
ефективність державної економічної політики загалом 
та в аграрній галузі зокрема. Серед них – формування 
наукової школи інституціональної теорії обліку, 
відстоювання національних інтересів при запровадженні 
Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
формування галузевої системи інформаційно-
методичного забезпечення роботи бухгалтерських 
служб.  

То ж дозвольте побажати всім нам наснаги, 
впевненості та наполегливості у досягненні поставлених 
цілей! 
 
 
 
З повагою,  
Голова Ради Федерації аудиторів,  
бухгалтерів і фінансистів АПК України, 
доктор економічних наук, професор,  
академік НААН, Герой України 
 
 
Саблук Петро Трохимович 



Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України – 10 років! 

Accounting and Finance, № 3 (61)’ 2013 7

 
 

Дорогі друзі! 
 

Десять років тому, 26 серпня 2003 року було 
створено Федерацію аудиторів, бухгалтерів і 
фінансистів АПК України та започатковано випуск 
міжнародного науково-практичного видання «Облік і 
фінанси». 

Незважаючи на незначний період діяльності та 
неабиякі труднощі, ми маємо вагомі результати і 
пишаємось високими досягненнями, які стали 
можливими завдяки самовідданій і наполегливій роботі 
всіх нас. 

Наші досягнення та здобутки відомі не лише в 
Україні, а й далеко за її межами. Федерація стала 
членом Євразійської Ради Сертифікованих Бухгалтерів і 
Аудиторів (ЄРСБА) (офіційної регіональної групи 
Міжнародної Федерації Бухгалтерів – «official regional 
grouping of IFAC») та отримала офіційне міжнародне 
визнання власних програм професійного навчання. 
Методологічний центр Федерації – Інститут обліку і 
фінансів – пройшов державну акредитацію як наукова 
установа та ввійшов у сферу наукової координації 
Національної академії аграрних наук України. 

За це моя щира подяка всім членам Федерації, що 
долучились до реалізації намічених завдань. Міцного 
Вам здоров’я, здійснення планів та впевненого погляду 
в майбутнє. Переконаний, що наступне 10-річчя 
ознаменується високим визнанням ролі бухгалтерського 
обліку в розвитку аграрної галузі України.  

Бажаю успіхів і подальших професійних 
досягнень! 
 
 
 
З повагою,  
Голова Спостережної Ради Федерації  
аудиторів, бухгалтерів  
і фінансистів АПК України 
 
 
Лузан Юрій Якович 

 
 
 


