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ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ: 

 розвиток інтегрованих  систем обліку і звітності в корпоративному управлінні; 

 удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю  у системі управління підприємством; 

 проблеми методології та організації контролю і аналізу, теоретичні і практичні аспекти фінансового й управлінського 
обліку та аудиту;  

 теорія і методологія аудиту та управлінського контролю; 

 фінансовий облік, аналіз, аудит, контроль (витрат та собівартості продукції), облік у малому бізнесі, управлінський 
облік, управлінська звітність; 

 теоретико-методологічні проблеми управлінського обліку на підприємствах різних галузей економіки; 

 теоретико-організаційно-методичні засади стратегічного обліку та контролю, електронні технології обліку та 
звітності в умовах цифрової економіки;  

 теорія та методологія економічного аналізу; 

 теорія та практика стратегічного аналізу;  

 аналітичне забезпечення управління бізнесом; 

 облік у рекреаційних системах, судово-бухгалтерська експертиза; 

 lean-облік в управлінні підприємством 

 облік, контроль і оподаткування комісійних операцій; 

 облік, контроль і оподаткування торговельного посередництва;  
 облік агентської та транспортно-експедиторської діяльності. 

 
 



НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ: 

 Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення стратегічного управління суб'єктами господарювання в умовах 
євроінтеграції (№ДР 0120U002157) 

 Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, методологія (№ДР 01111U010542) 

 Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств основних 
галузей економіки (№ДР 01111U010540) 

 Моделювання національної системи обліку і контролю в умовах використання міжнародних стандартів фінансової 
звітності (№ДР 01111U010544) 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку 
обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції 
та сучасних викликів глобалізації» 

 міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-
економічний розвиток України в умовах трансформаційних 
перетворень» 

 міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями 
розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового 
забезпечення» 

 міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та 
перспективи розвитку бізнесу в Україні» 

 міжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік в 
управлінні підприємством: сучасні виклики» 

 міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і 
перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації 
економіки» 

 всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і 
молодих учених «Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: 
стан, проблеми та перспективи розвитку» 

 

 
 

  



    

    



    

 

   
    

 


