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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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КРАКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЧЕНСТОХОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА) 
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, 

АНАЛІЗУ, КОНТРОЛЮ І ОПОДАТКУВАННЯ У 

КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА 

СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

 

 

ПРОГРАМА 

ІХ міжнародної науково-практичної конференції 

 

 

 

 

14-15 травня 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Львів 

Львівський торговельно-економічний університет 

2021 

 



4 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

14 травня 2021 р. 

930-1000 Реєстрація  учасників 

(головний корпус, вул. Туган-Барановського, 10,  

другий поверх, к. 212 - конференц-зал) 

1000-1010 ВСТУПНЕ СЛОВО 

Куцик П. О. − д.е.н., професор, ректор Львівського торговельно-

економічного університету 

1010-1200 Пленарне засідання 1  

 Тенденції та напрями розвитку бухгалтерського обліку в умовах 

світових інтеграційних процесів. 

 Стан та актуальні проблеми розвитку теорії і практики 

економічного аналізу. 

  

1200-1230 Кава-брейк 

 

1230-1500 Пленарне засідання 2  

 Удосконалення контролю й аудиту в контексті Європейської 

інтеграції національної економіки. 

 Обліково-аналітичні аспекти оптимізації та удосконалення 

оподаткування підприємницької діяльності. 

 Розвиток інформаційних систем і технологій обліку, аналізу та 

контролю в контексті управління суб’єктами господарювання. 

1500-1520   Прийняття резолюції конференції за результатами пленарних 

засідань. 

15 травня 2021 р. 

900-1200 Секційні засідання конференції відповідно до програми  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарних засіданнях до 10 хв. 

Доповідь на засіданнях секцій до 7 хв. 

Виступи в обговоренні до 3 хв. 
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Науковий комітет: 
Куцик Петро Олексійович ректор Львівського торговельно-економічного 

університету, д.е.н., професор, голова; 

Євдокимов Віктор Валерійович ректор Державного університету «Житомирська 

політехніка», д.е.н., професор, співголова; 

Семак Богдан Богданович проректор  з  наукової  роботи Львівського торговельно- 

економічного університету, д.е.н., професор; 

Воронко Роман Михайлович завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування Львівського торговельно-економічного 

університету, д.е.н., професор; 

Бачинський Василь Іванович професор кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування Львівського торговельно-економічного 

університету, к.е.н., професор; 

Задорожний Зеновій-Михайло 

Васильович 

проректор з наукової роботи Західноукраїнського 

національного університету, член Методологічної ради з 

бухгалтерського обліку та Ради з міжнародних стандартів 

фінансової звітності при Міністерстві фінансів України, 

д.е.н., професор; 
Зубілевич Світлана Яківна голова Комітету з питань професійної освіти Федерації 

професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ), 

професор; 
Калюга Євгенія Василівна завідувач кафедри обліку та оподаткування Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

д.е.н., професор; 

Каменська Тетяна Олександрівна голова Аудиторської палати України, д.е.н., професор; 

Легенчук Сергій Федорович завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та 

обліку Державного університету «Житомирська 

політехніка», д.е.н., професор; 
Лоханова Наталія Олексіївна завідувач кафедри бухгалтерського   обліку та аудиту 

Одеського національного економічного університету, 

д.е.н., професор; 
Карпенко Євгенія Анатоліївна завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», к.е.н., доцент; 

Фоміна Олена Володимирівна завідувач кафедри обліку та оподаткування Київського 

національного торговельно-економічного університету, 

д.е.н., професор; 

Толкачева Єлєна Георгіївна завідувач кафедри бухгалтерського обліку Білоруського 

торговельно-економічного університету споживчої 

кооперації, к.е.н., доцент; 

Завацка Тетяна завідувач кафедри бухгалтерського обліку, фінансів та 

банківської справи Кооперативно-торговельного 

університету Молдови, к.е.н., доцент; 

Міхал Бєрнацкі завідувач кафедри фінансового обліку, податків і аудиту 

Вроцлавського економічного університету, професор; 
Маріуш Анджеєвскі завідувач кафедри фінансового обліку Краківського 

економічного університету, професор; 

Йоланта Хлюска завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 

бухгалтерського обліку Ченстоховського технологічного 

університету, професор; 
Марценюк Роман Анатолійович доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та 

 оподаткування Львівського торговельно-економічного 

університету, секретар 
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Оргкомітет конференції від Львівського торговельно-економічного університету: 

Куцик П. О. ‒ ректор, д.е.н., професор, професор кафедри обліку, контролю, аналізу 

та оподаткування (голова оргкомітету) 

Члени оргкомітету: 

 

Воронко Р. М. професор, завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування (заступник голови); 

Бачинський В. І. професор кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування; 

Редченко К. І. професор кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування; 

Головацька С. І. професор кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування; 

Медвідь Л. Г. професор кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування; 

Герасименко Т. О. доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування 

Бойко Р. В. доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування; 

Марценюк Р. А. доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування; 

Чабанюк О. М. доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування; 

Чік М. Ю. доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування; 

Кузьмінська К. І. доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування; 

Попітіч Т. В. ст. викладач кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування 
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14 травня 2021 р. 

 

ВІДКРИТТЯ КОФЕРЕНЦІЇ 

 

ВСТУПНЕ СЛОВО 
 

Куцик Петро Олексійович − д.е.н., професор, ректор Львівського торговельно-

економічного університету 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 1 

 

Тенденції та напрями розвитку бухгалтерського обліку в умовах світових 

інтеграційних процесів. 

Стан та актуальні проблеми розвитку теорії і практики економічного аналізу. 

 

1010-1200   Модератор:  Куцик Петро Олексійович – д.е.н., проф.,  

професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, ректор 

Львівського торговельно-економічного університету  

 

1. Куцик Петро Олексійович – д.е.н., професор, професор кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного 

університету, “Облік в інформаційній системі підприємства”. 

2. Легенчук Сергій Федорович − д.е.н., професор, завідувач кафедри 

інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету 

“Житомирська політехніка”, “Розвиток корпоративної звітності: 

перспективи та проблеми”. 

3. Chluska Jolanta ‒ Profesor Kierownik Katedry Finansów, Bankowości i 

Rachunkowości Politechnika Częstochowska (Polska) “Ewidencja kosztów w 

polskich szpitalach – nowe wyzwania”. 

4. Крупка Ярослав Дмитрович − д.е.н., професор Західноукраїнського 

національного університету, “Тенденції розвитку бухгалтерського обліку 

під впливом сучасних викликів”. 

5. Гоголь Тетяна Анатоліївна, д.е.н., професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Національного 

університету “Житомирська політехнікаˮ, “ТОП-3 найкращі магістерські 

програми з бухгалтерського обліку в світі”. 

6. Бондар  Микола Іванович, д.е.н., професор, декан факультету обліку та 

податкового менеджменту, професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»,  

“Майбутнє бухгалтерського обліку”. 

7. Голов Сергій Федорович − д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та 

економіки Міжнародного Інституту Менеджменту, “Удосконалення системи 

обліку на основі теорії обмежень”. 

8. Засадний Богдан Андрійович − д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та 

аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

“Оцінювання системності практичного застосування МСФЗ для 

формування фінансової звітності підприємств”. 
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9. Яремко Ігор Йосафатович ‒ д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та 

аналізу Національного університету “Львівська політехніка”, “Стан і 

передумови обліку резервів”. 

10. Нестеренко Оксана Олександрівна − д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та 

обліку Харківського державного університету харчування та торгівлі, “Мета 

та завдання аудиту інтегрованої звітності”. 

11. Фоміна Олена Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та 

оподаткування Київського національного торговельно-економічного 

університету, “Оцінка нематеріальних активів при формуванні вартості 

підприємства”. 

12. Лоханова Наталія Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного 

університету, “Порядок визначення та обліку курсових різниць при наданні 

транспортно-експедиторських послуг”. 

13. Шигун Марія Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського 

обліку та консалтингу ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», “Аналітика балансу: як відновити 

ліквідність та платоспроможність?”. 

14. Зубілевич Світлана Яківна − голова Комітету з питань професійної освіти 

Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ), к.е.н., 

професор кафедри обліку і аудиту Рівненського національного університету 

водного господарства та природокористування, “Трансформація процесу 

обліку суб’єктів державного сектору в сучасних умовах”. 

15. Мороз Юлія Юзефівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту Поліського національного університету, 

“Обліково-інформаційне забезпечення самодостатнього розвитку 

підприємства”. 

16. Пилипенко Любомир Миколайович − д.е.н., доцент, професор кафедри обліку 

та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”, “Вплив 

інформаційних технологій на розвиток професії бухгалтера”. 

17. Садовська Ірина Борисівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки, 

“Облік резервів та забезпечень через призму професійного судження”. 

18. Шевчук Володимир Олександрович, д.е.н., професор, професор кафедри аудиту 

та підприємництва Національної академії статистики, обліку та аудиту, 

“Ноосферне мислення українства як світоглядна основа відповідей на 

виклики обліковій парадигмі ХХІ століття”. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 2 

 

Удосконалення контролю й аудиту в контексті Європейської інтеграції 

національної економіки. 

Обліково-аналітичні аспекти оптимізації та удосконалення оподаткування 

підприємницької діяльності. 

Розвиток інформаційних систем і технологій обліку, аналізу та контролю в 

контексті управління суб’єктами господарювання. 

 

1230-1500   Модератор:  Куцик Петро Олексійович – д.е.н., проф.,  

професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, ректор 

Львівського торговельно-економічного університету  

 

1. Починок Наталія Володимирівна − к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування Західноукраїнського національного університету, “Етапи 

становлення наукових досліджень інтелектуального капіталу в системі 

бухгалтерського обліку”. 

2. Якименко-Терещенко Наталія Василівна, д. е. н., професор, завідувач 

кафедри економічного аналізу та обліку, Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», “Бізнес-аналітика 

облікових інформаційних систем ”. 

3. Мельник Катерина Петрівна − д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і 

оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки, 

“Окремі аспекти формування “кластичного ядра теорії аудиту”. 

4. Дерій Василь Антонович − д. е. н., професор, професор кафедри обліку і 

оподаткування Західноукраїнського національного університету, 

“Нормативно-правове забезпечення обліку в підприємствах: організація, 

навчання фахівців”. 

5. Єршова Наталія Василівна, д. е. н., професор, професор кафедри 

економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», “Аспекты многомерности 

нефинансовой отчетности компании в эре мгновенного распространения 

информации”. 

6. Чижевська Людмила Віталіївна, д.е.н., професор, професор кафедри 

інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету 

“Житомирська політехнікаˮ, “Практичні аспекти формування управлінських 

звітів у системі контролінгу підприємства”. 

7. Костів Мирон Андрійович, к.е.н., доцент, голова правління  ПрАТ “Львівський 

електроламповий завод “ІСКРАˮ, “Інтеграція цілей сталого розвитку у Звіт 

про управління: практичний аспект”. 

8. Павелко Ольга Віталіївна − д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту 

Рівненського національного університету водного господарства та 

природокористування, “Показники фінансових результатів в управлінні 

економічною доданою вартістю”. 

9. Кундря-Висоцька Оксана Петрівна − к.е.н., професор, професор кафедри 

облікових технологій та оподаткування Університету банківської справи, 

“Облікова інформаційна система в умовах цифрової економіки”. 
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10. Воронко Роман Михайлович, д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, контролю, 

аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету, 

“Окремі аспекти забезпечення якості аудиторських послуг”. 

11. Островський Ігор Васильович − комерційний директор ТОВ “Аспект 

Інвестбуд”, “Особливості внутрішнього аудиту будівельних компаній”. 

12. Шульга Світлана Володимирівна, д.е.н., доцент, професор кафедри аудиту та 

підприємництва Національної академії статистики, обліку та аудиту, 

“Актуальні питання дотримання принципу незалежності в аудиті”. 

13. Кулик Вікторія Анатоліївна, д.е.н, професор, професор кафедри бухгалтерського 

обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного 

університет, “Об’єкти обліку у цифровій економіці”. 

14. Макарук Федір Федорович, к.е.н., доцент, менеджер з інформатизації управління 

та діджиталізації обліку ТОВ Торговий Дім «Галицька свіжина», “Переваги 

організації бухгалтерського обліку в хмарах: сучасне бачення”. 

15. Бачинський Василь Іванович, к.е.н., професор, професор кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного 

університету, “Облік витрат виробничого підприємства в середовищі 

комп’ютеризованих робочих місць бухгалтера”. 

16. Муравський Володимир Васильович − д.е.н., доцент, професор кафедри 

обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету, 

“Права доступу стейкхолдерів до конфіденційної облікової інформації”. 

17. Головацька Світлана Іванівна, к.е.н., доцент, професор кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного 

університету, “Теоретико-методичні засади контролю у системі стратегічного 

управління”. 

18. Микитюк Петро Петрович − д.е.н., професор, професор кафедри 

менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського 

національного університету, “Підходи до класифікації факторів 

ефективності нововведень та інноваційних процесів на підприємстві”. 
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15 травня 2021 р. 

900-1200 – Секційні засідання конференції відповідно до програми 
 

ТЕМАТИЧНЕ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1 

 

Тенденції та напрями розвитку бухгалтерського обліку в умовах світових 

інтеграційних процесів 

 
Керівники секції: проф. Куцик П. О. 

Секретар: доц. Чік М. Ю. 

 

ДОПОВІДІ 

 

1.  Jolanta Chluska, profesor, Kierownik 

Katedry Finansów, Bankowości i 

Rachunkowości Politechnika 

Częstochowska Częstochowa 

Ewidencja kosztów w polskich szpitalach – 

nowe wyzwania 

2.  Zamula I., Doctor of Economics, 

Professor,  

Travin V., PhD in Economics, 

Associate Professor, Associate 

Professor of Digital Economics and 

international economic relations 

Information challenges of organic 

production development in the context of 

european integration 

3.  Natalia Iershova, Doctor of economic 

sciences, Professor, Professor of the 

Department of Economic Analysis and 

Accounting 

Aspects of the multidimensionality of non-

financial reporting of a company in the era 

of instant information dissemination 

4.  Артюх О.В., д. е. н., доцент, 

професор кафедри бухгалтерського 

обліку та аудиту 

Ільюшенкова В. В., аспірантка 

кафедри бухгалтерського обліку та 

аудиту, Одеський національний 

економічний університет 

Доходи та витрати транспортно-

експедиторських компаній: проблемні 

аспекти обліку 

5.  Артюх О. В., д. е. н., доцент, 

професор кафедри бухгалтерського 

обліку та аудиту 

Штуфт П. В., аспірантка кафедри 

бухгалтерського обліку та аудиту, 

Одеський національний економічний 

університет 

Генезис фінансової звітності: огляд 

чинників впливу 

6.  Бочуля Т. В., д.е.н., професор, 

професор кафедри фінансів та 

обліку, Харківський державний 

університет харчування та торгівлі 

Інформація: чинники,  переваги та 

синергія розвитку 

7.  Дубініна М. В., д.е.н., професор, Системи публічних закупівель – одна з 
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завідувач кафедри обліку і 

оподаткування, Миколаївський 

національний аграрний університет 

найуспішніших українських реформ 

8.  Герасимович І. А., д.е.н., доцент, 

професор кафедри податкового 

менеджменту та фінансового 

моніторингу Київського 

національного економічного 

університету ім. Вадима Гетьмана 

«Гнучкі» системи бухгалтерського 

обліку в управлінні сучасним 

підприємством 

9.  Голов С. Ф., д.е.н., професор, 

професор кафедри менеджменту та 

економіки, Міжнародний Інститут 

Менеджменту 

Удосконалення системи обліку на основі 

теорії обмежень 

10.  Дерій В. А., д. е. н., професор, 

професор кафедри обліку і 

оподаткування, Західноукраїнський 

національний університет 

Нормативно-правове забезпечення 

обліку в підприємствах: організація, 

навчання фахівців 

11.  Жиглей І. В., д.е.н., професор, 

професор кафедри інформаційних 

систем в управлінні та обліку  

Сивак О. Б., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри теоретичної та прикладної 

лінгвістики, Державний університет 

"Житомирська політехніка" 

Параметри та цілі оцінки соціально 

відповідального інвестування 

12.  Засадний Б. А.,  д.е.н., доцент, 

завідувач кафедри обліку та аудиту, 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

Оцінювання системності практичного 

застосування МСФЗ для формування 

фінансової звітності підприємств 

13.  Зоріна О. А., д.е.н., доцент, 

професор кафедри обліку та 

оподаткування, Національна 

академія статистики, обліку та 

аудиту 

Проблеми обліку операцій з 

давальницькою сировиною 

14.  Калюга Є. В., д.е.н., професор, зав. 

кафедри обліку та оподаткування 

Гайдученко Т. М., студентка 

магістратури, Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування України 

Перспективи розвитку бухгалтерського 

обліку в недержавних пенсійних фондах 

15.  Колісник Г. М., д. е. н., професор, 

в/о зав. кафедри обліку і аудиту, 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

Мета та значення облікової політики 

підприємства: в умовах застосування 

міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності 

16.  Крупка Я. Д., д.е.н., професор, 

Західноукраїнський національний 

Тенденції розвитку бухгалтерського 

обліку під впливом сучасних викликів 
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університет 

17.  Куцик П. О., д.е.н., професор, 

ректор, професор кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування, 

Львівський торговельно-

економічний університет 

Облік в інформаційній системі 

підприємства 

18.  Легенчук С. Ф., д.е.н., професор, 

завідувач кафедри інформаційних 

систем в управлінні та обліку, 

Державний університет 

“Житомирська політехніка” 

Розвиток корпоративної звітності: 

перспективи та проблеми 

19.  Лаговська О. А., д.е.н., професор, 

професор кафедри інформаційних 

систем в управлінні та обліку, 

Державний університет 

“Житомирська політехніка” 

Розвиток бухгалтерської професії: 

перспективи та проблеми 

 

20.  Лоханова Н. О., д.е.н., професор  

Гончар М. А., аспірантка кафедри 

бухгалтерського обліку та аудиту, 

Одеський національний економічний 

університет 

Порядок визначення та обліку курсових 

різниць при наданні транспортно-

експедиторських послуг 

21.  Мазур Н. А., д.е.н, професор, зав. 

кафедри економіки підприємства, 

Кам'янець-Подільський 

національний університет ім. Івана 

Огієнка  

Бухгалтерський облік в умовах 

цифровізації 

22.  Малишкін О. І., д. е. н., професор, 

Державний університет 

інфраструктури та технологій 

Банасько Т. М., к.е.н., доцент, 

Міжнародний гуманітарний 

університет  

Варічева Р. В., к.е.н., доцент, 

Одеський торговельно-економічний 

інститут 

Вади звітності з «клімат-контролю» та 

перспективи їх подолання   

23.  Малюга Н. М., д.е.н., професор, 

професор кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту 

Поліського національного 

університету 

Шкуліпа Л. В., к.е.н., доцент 

кафедри бухгалтерського обліку та 

оподаткування 

Національної академії статистики, 

обліку та аудиту 

Розвиток нормативного рівня 

методології бухгалтерського обліку: 

вплив нової концептуальної основи 

24.  Мороз Ю. Ю., д.е.н., професор, зав. 

кафедри бухгалтерського обліку, 

Обліково-інформаційне забезпечення 

самодостатнього розвитку підприємства 
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оподаткування та аудиту 

Цаль-Цалко Ю. С., д.е.н., професор, 

професор кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, 

Поліський національний університет 

25.  Озеран А. В., д.е.н., професор 

кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу, ДВНЗ «Київський 

національний економічний 

університет ім. Вадима Гетьмана»,  

Озеран В. О., к.е.н., професор, 

заслужений професор Львівського 

торговельно-економічного 

університету, генеральний директор 

ТОВ «Аудиторська фірма 

«УкрЗахідАудит» 

Аспекти корисності інформації 

фінансової звітності у забезпеченні 

потреб управління 

26.  Пилипенко Л. М., д.е.н., доцент, 

професор кафедри обліку та аналізу 

Тивончук О. І., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри обліку та аналізу, 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

Вплив інформаційних технологій на 

розвиток професії бухгалтера 

27.  Рожелюк В. М., д.е.н., професор, 

професор кафедри обліку та 

оподаткування 

Денчук П. Н., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри обліку та оподаткування, 

Західноукраїнський національний 

університет 

Адаптивні зміни бухгалтерської професії 

в глобалізаційній економіці 

28.  Рудницький В. С., д.е.н., професор, 

завідувач кафедри облікових 

технологій та оподаткування  

Вагнер І. М., к.е.н., доцент кафедри 

облікових технологій та 

оподаткування 

Демко І. І., к.е.н., доцент кафедри 

облікових технологій та 

оподаткування, 

Університет банківської справи 

Вплив пандемії COVID-19 на складання 

та подання фінансової звітності 

29.  Редченко К. І., д.е.н., професор, 

професор кафедри обліку, контролю, 

аналізу та оподаткування 

Кравець О., аспірант кафедри 

обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування, Львівський 

торговельно-економічний 

університет 

Основні обмеження та шляхи розвитку 

обліку в умовах інформатизації та 

діджиталізації 
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30.  Садовська І. Б., д.е.н., професор, 

завідувач кафедри обліку і 

оподаткування Волинського 

національного університету імені 

Лесі Українки 

Нагірська К. Є., к.е.н., доцент 

доцент кафедри обліку і аудиту 

Луцького національного технічного 

університету 

Облік резервів та забезпечень через 

призму професійного судження 

31.  Семанюк В. З., д. е. н., доцент, 

доцент кафедри менеджменту, 

публічного управління та персоналу, 

Західноукраїнський національний 

університет 

Тенденції розвитку парадигми обліку в 

інформаційному суспільстві 

32.  Сопко В. В., д.е.н., професор, 

професор кафедри облікових 

технологій та оподаткування, 

Університет банківської справи 

Ромашко О. М., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри обліку та 

оподаткування Київського 

національного торговельно-

економічного університету 

Облікові політики та зміни в облікових 

оцінках за МСФЗ 

33.  Теловата М. Т., д.пед.н., професор, 

завідувач кафедри  обліку та 

оподаткування, Національна 

академія статистики, обліку та 

аудиту 

Роль підзвітних осіб на підприємстві та 

їх  відображення в обліку 

34.  Цаль-Цалко Ю. С., д.е.н., професор, 

професор кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту 

Мороз Ю. Ю., д.е.н., професор, зав. 

кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту, Поліський 

національний університет 

Організація самодостатнього обліку на 

підприємстві 

35.  Фоміна О. В., д.е.н., професор, зав. 

кафедри обліку та оподаткування 

Августова О. В., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри обліку та 

оподаткування 

Шушакова І. К., к.е.н., старший 

викладач кафедри обліку та 

оподаткування, Київський 

національний торговельно-

економічний університет 

Оцінка нематеріальних активів при 

формуванні вартості підприємства 

36.  Шевчук В. О., д.е.н., професор, Ноосферне мислення українства як 
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професор кафедри аудиту та 

підприємництва, Національна 

академія статистики, обліку та 

аудиту 

світоглядна основа відповідей на 

виклики обліковій парадигмі ХХІ 

століття 

37.  Ясишена В. В., д. е. н., доцент, 

доцент кафедри економіки, обліку та 

оподаткування, Вінницький 

навчально-науковий інститут 

економіки Західноукраїнського 

національного університету 

Удосконалення підходів щодо 

нарахування амортизації на 

нематеріальні активи 

38.  Акименко О. Ю., к.е.н., доцент 

Костюченко І. А., здобувач вищої 

освіти, Національний університет 

«Чернігівська політехніка» 

Особливості обліку альтернативних 

джерел енергії 

39.  Астафьева В. А., к.э.н., доцент, 

декан факультета коммерции и 

финансов  Белорусского торгово-

экономического университета 

потребительской кооперации 

Методологические аспекты 

бухгалтерского учета в условиях 

цифровизации экономики 

40.  Боднар Л. І., викладач, 

Мукачівський кооперативний 

торговельно-економічний коледж 

Актуалізація організації обліку оплати 

праці 

41.  Бойчук А. Б., к.е.н., асистент 

кафедри обліку та аналізу, 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

Облік розрахунків із заробітної плати в 

умовах підсумованого обліку робочого 

часу працівників 

42.  Воскресенська Т. І., к. е. н., доцент, 

доцент кафедри обліку та аналізу 

Мохняк В. С., к. е. н., старший 

викладач кафедри обліку та аналізу, 

Національний Університет 

“Львівська політехніка” 

Особливості організації та ведення 

бухгалтерського обліку адвокатської 

діяльності 

43.  Воськало Н. М., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри обліку та аналізу 

Воськало В. І., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри обліку та аналізу, 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

Проблемні аспекти обліку резервів та 

забезпечень 

44.  Верига Ю. А., к.е.н., професор, 

професор кафедри фінансів, 

банківського бізнесу та 

оподаткування, НУ  «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Мілька А. І., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки 

і торгівлі» 

Окремі аспекти підвищення 

ефективності діяльності підприємств 

споживчої кооперації 
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45.  Ганусич В. О., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ 

"Ужгородський національний 

університет" 

Механізми стимулювання і оптимізації 

екологічних витрат 

46.  Гуменна-Дерій М. В., к.е.н., 

докторантка кафедри обліку і 

оподаткування, Західноукраїнський 

національний університет 

Фінансові ризики та їхній  вплив на 

фінансовий та управлінський облік в 

житловому будівництві 

47.  Даньків Й. Я., к. е. н., професор, 

професор кафедри обліку і аудиту 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

Еволюція обліку інвестицій 

48.  Дебопре В. О., здобувач наукового 

ступеня доктора філософії, 

Львівський торговельно-

економічний університет 

Особливості обліку амортизації 

необоротних активів деревообробного 

підприємства 

49.  Дутчак І. Б., к. е. н., доцент, доцент 

кафедри обліку і аудиту, Львівський 

національний університет імені Івана 

Франка 

Особливості формування облікової 

політики підприємства згідно 

міжнародних стандартів 

50.  Загородній А. Г., к.е.н., професор, 

професор кафедри обліку та аналізу 

Партин Г. О., к.е.н., професор, 

професор кафедри фінансів, 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

Асиметрія обліково-аналітичної 

інформації та причини, що її 

зумовлюють 

51.  Захаров Д. М., PhD-студент, 

Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

Значення звіту про управління для 

українських суб’єктів господарювання 

52.  Кубік В. Д., старший викладач 

кафедри бухгалтерського обліку та 

аудиту, Одеський національний 

економічний університет 

Питання обліку та управління 

дебіторською заборгованістю на 

підприємствах України 

53.  Кузьмінська К. І., к.е.н., доц. 

кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування, Львівський 

торговельно-економічний 

університет 

Повернення товару від покупця: 

документальне оформлення 

54.  Курьян Е. В., к.э.н., доцент УО 

«Белорусский торгово-

экономический университет 

потребительской кооперации» 

Совершенствование оценки дебиторской 

задолженности в современных условиях 

хозяйствования 

55.  Люба О. І., аспірантка кафедри 

обліку і оподаткування, 

Західноукраїнський національний 

університет 

Зовнішньоекономічна діяльність як 

окрема дефініція 

56. ї Маркус О. В., к.е.н., доцент кафедри 

обліку і оподаткування, Волинський 

Актуальні проблеми застосуванні єдиної 

моделі обліку оренди за МСФЗ (IFRS) 16 
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національний університет імені Лесі 

Українки 

«Оренда» 

57.  Марценюк Р. А., к. е. н., доц. 

кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування, Львівський 

торговельно-економічний 

університет 

Особливості обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції: 

сучасний аспект 

58.  Мельник Т. Г., к.е.н., доцент, 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

Вплив сучасних тенденцій на облікове 

забезпечення управління персоналом 

підприємств 

59.  Муковіз В. С., к. е. н., доцент, 

кафедри обліку та оподаткування, 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

Напрями приведення системи 

бухгалтерського обліку до сучасних 

потреб 

60.  Ніколашин А. О., к. е. н, доцент, 

доцент кафедри економіки 

підприємства, Кам'янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Бухгалтерський облік доходів від 

фінансової та інвестиційної діяльності 

61.  Починок Н. В., к. е. н., доцент, в. о. 

зав. кафедри обліку і оподаткування, 

Західноукраїнський національний 

університет 

Етапи становлення наукових досліджень 

інтелектуального капіталу в системі 

бухгалтерського обліку 

62.  Примаченко О. Л., к. е. н., доцент,  

кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу, ДВНЗ «Київський 

національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана» 

Франчайзинг: особливості визнання 

доходів, витрат та відображення їх в 

обліку 

63.  Прохар Н. В., к .е. н., доцент,  

доцент кафедри  бухгалтерського 

обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки 

і торгівлі» 

Проблеми обчислення середньоденного 

заробітку працівників та напрями їх 

вирішення 

64.  Побережниченко М. В., здобувач 

наукового ступеня доктора 

філософії, Львівський торговельно-

економічний університет 

Економічна сутність та визнання 

основних засобів на торговельному 

підприємстві 

65.  Перетятько Ю. М., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, 

Національний університет 

“Чернігівська політехніка” 

Особливості документального обліку 

запасів бюджетних установ 

66.  Савченко Р. О., к. е. н., доцент, 

головний бухгалтер 

Савченко Н. М., к. е. н., доцент, 

доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, 

Інтеграція фінансового та 

управлінського обліку 
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Поліський національний університет 

67.  Тлучкевич Н. В., к.е.н., доцент 

кафедри обліку і аудиту 

Нужна О. А., к.е.н., доцент кафедри 

обліку і аудиту 

Зеленко С. В., к.е.н., доцент кафедри 

обліку і аудиту, Луцький 

національний технічний університет 

Стратегічне управління витратами за 

стадіями життєвого циклу продукції в 

тваринництві 

68.  Фатенок-Ткачук А. О., к. е. н., 

доцент, доцент кафедри обліку і 

оподаткування, Волинський 

національний університет імені Лесі 

Українки 

Нефінансова звітність у контексті цілей 

сталого розвитку 

69.  Чабанюк О. М., к. е. н., доцент, 

доцент кафедри обліку, контролю, 

аналізу та оподаткування, 

Львівський торговельно-

економічний університет 

Документальне оформлення 

інвентаризації у ресторанних 

господарствах 

70.  Чік М. Ю., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування, Львівський 

торговельно-економічний 

університет 

Характеристика концепції LEAN обліку 

на підприємстві 

71.  Шевчук  Н. С., аспірантка відділу 

обліку і оподаткування, 

Національний науковий центр 

«Інститут аграрної економіки» 

Інтегрована звітність в управлінні 

підприємством 

72.  

Шумило Р. Р., к.е.н., головний 

бухгалтер ТзОВ “РАДОˮ 

Малоцінні необоротні та 

швидкозношувані активи в кругообороті 

капіталу підприємства 

73.  Щирба М. Т., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри фінансового контролю та 

аудиту 

Щирба І. М., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри фінансового контролю та 

аудиту, Західноукраїнський 

національний університет 

Управлінський облік в системі 

менеджменту транснаціональних 

корпорацій 

74.  Сашко О. П., к.е.н., викладач-

методист, Луцький кооперативний 

коледж ЛТЕУ 

Облікова політика в системі управління 

підприємством 

 

75.  Грищенко О. В., аспірант кафедри 

обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування, Львівський 

торговельно-економічний 

університет 

Документальне оформлення прокату 

майна: обліковий аспект 

76.  Винницький Т. І., магістр з обліку і 

аудиту, директор ТОВ «Купава-5» 

Обліковий аспект в оцінці вартості 

підприємства 



18 
 

77.  Костів М. А., к.е.н., доцент, голова 

правління  ПрАТ “Львівський 

електроламповий завод “ІСКРАˮ 

Інтеграція цілей сталого розвитку у звіті 

про управління: практичний аспект 

78.  Макарук Ф. Ф., к.е.н., доцент, 

консультант з інформатизації 

управління та диджиталізації обліку 

ТОВ Торговий Дім «Галицька 

свіжина» 

Переваги організації бухгалтерського 

обліку в хмарах: сучасне бачення 

79.  Зубілевич С. Я., к. е. н., професор 

Бондарчук К. Ю., здобувач вищої 

освіти другого (магістерського) 

рівня, Національний університет 

водного господарства та 

природокористування 

Трансформація процесу обліку суб’єктів 

державного сектору в сучасних умовах 
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ТЕМАТИЧНЕ ЗАСІДАННЯ 

Секція 2  

 

Стан та актуальні проблеми розвитку теорії і практики економічного 

аналізу  

 

Керівники секції: доц. Герасименко Т. О. 

Секретар: ст. викл. Попітіч Т. В. 

 

ДОПОВІДІ 

1.  Калабухова С. В., д.е.н., професор, 

професор кафедри податкового 

менеджменту та фінансового 

моніторингу, Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана 

Типи аналітичних процедур при 

формуванні аудиторських доказів 

2.  Лазаришина І. Д., д.е.н., професор, 

завідувач кафедри статистики та 

економічного аналізу, 

Національний університет 

біоресурсів та 

природокористування України 

Можливості реалізації принципів 

економічного аналізу 

3.  Микитюк П. П., д.е.н., професор, 

професор кафедри менеджменту, 

публічного управління та 

персоналу 

Труш І. М., аспірантка кафедри 

менеджменту, публічного 

управління та персоналу, 

Західноукраїнський національний 

університет 

Підходи до класифікації факторів 

ефективності нововведень та 

інноваційних процесів на підприємстві 

4.  Павелко О. В., д.е.н., доцент, 

професор кафедри обліку і аудиту, 

Національний університет водного  

господарства та 

природокористування 

Показники фінансових результатів в 

управлінні економічною доданою 

вартістю 

5.  Сава А. П., д.е.н., с.н.с., 

Тернопільська державна 

сільськогосподарська дослідна 

станція ІКСГП НААН, ГО 

“Науковий клуб “СОФУС” 

Земля як чинник впливу на економіку та 

облік в умовах впровадження її 

повноцінного ринку 

6.  Шигун М. М., д.е.н., професор, 

завідувач кафедри бухгалтерського 

обліку та консалтингу, ДВНЗ 

«Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

Аналітика балансу: як відновити 

ліквідність та платоспроможність? 
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7.  Бурдейна Л. В., к.е.н., викладач, 

Чернівецький кооперативний 

економіко-правовий коледж 

До питання побудови системи управління 

персоналом на підприємстві 

8.  Воронко О. С., к. е. н., доцент, 

доцент кафедри економіки, 

Львівський торговельно-

економічний університет 

Лозовий Т. І., аспірант кафедри 

економіки, Львівський 

торговельно-економічний 

університет 

Інноваційна діяльність підприємства як 

об’єкт статистичного аналізу 

9.  Герасименко Т. О., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри обліку, контролю, 

аналізу та оподаткування, 

Львівський торговельно-

економічний університет 

Коваль Л. І., к.е.н., доцент, 

головний бухгалтер ТОВ “АДС 

Захід” 

Характеристика методичних інструментів 

аналізу ефективності бізнесу 

10.  Дяченко Р. В., магістр 

спеціальності «Облік і 

оподаткування» 

Королович О. О., к.е.н., доцент 

кафедри обліку і оподаткування та 

маркетингу, Мукачівський 

державний університет 

Фінансовий потенціал підприємства: 

теоретичні аспекти принципів 

формування та оцінки 

11.  Зозуляк М. М., старший викладач 

кафедри обліку і оподаткування та 

маркетингу, Мукачівський 

державний університет 

Структурний аналіз фінансування 

інновацій 

12.  Кащена Н. Б., к.е.н., професор, 

професор кафедри фінансів та 

обліку 

Ставерська Т. О., к.е.н., професор, 

доцент кафедри фінансів та обліку, 

Харківський державний 

університет харчування та торгівлі 

Етапізація аналітичного супроводу  

прийняття рішень з економічної 

активності та сталого розвитку ритейлерів 

13.  Кикоть И. И., к.э.н., доцент, 

Белорусский торгово-

экономический университет  

потребительской кооперации 

Анализ эффектов взаимодействия 

инвестиционного проекта с финансово-

экономическим механизмом организации-

проектоустроителя 

14.  Колесник С-В. П., магістр 

спеціальності «Облік і 

оподаткування» 

Максименко Д. В., к.е.н., доцент, 

завідувач кафедри обліку, 

оподаткування та маркетингу, 

Мукачівський державний 

Інформаційне забезпечення аналізу 

необоротних активів підприємства 
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університет 

15.  Любимов М. О., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри бухгалтерського 

обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки 

“Полтавський університет 

економіки і торгівліˮ 

Проблеми оцінки доходу в контексті 

управління фінансами 

16.  Матвійчук І. О., к.е.н., доцент 

кафедри обліку і оподаткування, 

Волинський національний 

університет ім. Л.Українки 

Заходи антикризового управління 

ліквідністю підприємства в умовах 

коронавірусу 

17.  Нікольчук Ю. М., к.е.н., доцент, 

завідувач кафедри фінансів, обліку 

та аудиту 

Богач О. О., студент спеціальності 

“Облік і оподаткуванняˮ, 

Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут 

Сучасні методи аналізу витрат 

підприємства 

18.  Новіков В. В., здобувач вищої 

освіти спеціальності «Облік і 

оподаткування» 

Кузуб М. В.,  старший викладач 

кафедри обліку та оподаткування, 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

Тенденції розвитку сільського 

господарства в сегменті національної 

економіки 

19.  Поліщук І. Р., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри інформаційних 

систем в управлінні та обліку 

Жидкова В. В., аспірант кафедри 

інформаційних систем в управлінні 

та обліку, Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

Система збалансованих показників 

видобувного підприємства: обліковий 

аспект 

20.  Тарасюк М. М., аспірантка 

кафедри обліку та аудиту, 

Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Інформаційне забезпечення економічного 

аналізу біологічних активів підприємства 
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ТЕМАТИЧНЕ ЗАСІДАННЯ 

Секція 3 

 

Удосконалення контролю й аудиту в контексті європейської інтеграції 

національної економіки 

 

Керівники секції: проф. Воронко Р. М. 

Секретар: Бойко Р. В. 

 

 

ДОПОВІДІ 

1.  Воронко Р. М., д. е. н., доцент, зав. 

кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування, Львівський 

торговельно-економічний 

університет 

Окремі аспекти забезпечення якості 

аудиторських послуг 

2.  Головацька С. І., к.е.н., доцент, 

професор кафедри обліку, контролю, 

аналізу та оподаткування, 

Львівський торговельно-

економічний університет 

Теоретико-методичні засади контролю у 

системі стратегічного управління 

3.  Свірко С. В., д.е.н., професор, 

професор кафедри економічної 

безпеки, публічного управління та 

адміністрування 

Тростенюк Т. М., доктор філософії, 

доцент кафедри економічної безпеки, 

публічного управління та 

адміністрування, Державний 

університет «Житомирська 

політехніка» 

Теоретичні положення управлінського 

контролю в державних закладах вищої 

освіти 

4.  Нестеренко О. О., д.е.н., доцент, 

завідувач кафедри фінансів та 

обліку, Харківський державний 

університет харчування та торгівлі 

Мета та завдання аудиту інтегрованої 

звітності 

5.  Тухарь Ф. И., д.э.н., профессор, 

выпускник Львовского торгово-

экономического института, 1958 г., 

Кооперативно-Торговый 

Университет Молдовы 

Внутренний оперативный контроль и 

функции ревизионной комиссии 

6.  Чижевська Л. В., д.е.н., професор, 

професор кафедри інформаційних 

систем в управлінні та обліку, 

Державний університет 

“Житомирська політехнікаˮ 

Практичні аспекти формування 

управлінських звітів у системі 

контролінгу підприємства 

7.  Шульга С. В., д.е.н., доцент, 

професор кафедри аудиту та 

Актуальні питання дотримання 

принципу незалежності в аудиті 
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підприємництва Національної 

академії статистики, обліку та 

аудиту 

8.  Бойко Р. В., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування, Львівський 

торговельно-економічний 

університет 

Місце внутрішнього аудиту в 

інтегрованій системі управління 

будівельним підприємством 

9.  Волчек Р. М., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри бухгалтерського обліку та 

аудиту, Одеський національний 

економічний університет 

Аналітичні процедури в аудиті процесу 

дисконтування довгострокової 

дебіторської та кредиторської 

заборгованості підприємств 

10.  Головчак Г. В., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри обліку і аудиту 

Явна С. В., студентка спеціальності 

«Облік і оподаткування», Львівський 

національний університет ім. І. 

Франка 

Ініціативний аудит в Україні: суб'єкти та 

об'єкт 

11.  Ділай Н. Г., к.е.н., викладач вищої 

категорії, Львівський кооперативний 

коледж економіки і права 

Особливості аудиту готельно-

ресторанних послуг в рамках 

європейської інтеграції національної 

економіки та пандемії 

12.  Кэпэцынэ С. В., канд. пед. наук, 
проректор по научной работе и 
непрерывному образованию, 
Кооперативно-Торговый 
Университет Молдовы 

Качество аудита в контексте реформы 
нормативно-правовой базы 

13.  Мельник К. П., к.е.н., доцент 
доцент кафедри обліку і 
оподаткування Волинського 
національного університету імені 
Лесі Українки 

Окремі аспекти формування 
“кластичного ядра теорії аудиту” 

14.  Нестеренко І. В., к.е.н, доцент 
кафедри фінансів та обліку 
Ковалевська Н. С., к.е.н, доцент 
кафедри товарознавства, торгівлі та 
управління якістю товарів, 
Харківський державний університет 
харчування та торгівлі 

Удосконалення проведення 
внутрішнього аудиту в контексті 
цифрової трансформації 

15.  Островський І. В., комерційний 
директор ТОВ “Аспект Інвестбуд” 

Особливості внутрішнього аудиту 
будівельних компаній 

16.  Попітіч Т. В., ст. викладач кафедри 
обліку, контролю, аналізу та 
оподаткування, Львівський 
торговельно-економічний 
університет 

Особливості організації та 
документування проведення річної 
інвентаризації розрахунків з 
контрагентами 

17.  Fedorina K. Y., Korhikova R. S., 
Ph.D, associate professor, Kyiv 
National Economic University named 
after Vadym Hetman 

Transition of Ukrainian companies to IFRS: 
economic feasibility or a fashionable trend 

18.  Щирба М. М., аудитор, ТОВ “АФ 
“Галичина-аудитсервіс” 

Контроль – функція системи 
менеджменту підприємства 
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19.  Юрченко М. Є., к.ф.-м.н., доцент, 
зав. кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту 
Клименко Т. В., к.е.н., доцент, 
доцент кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту, 
Національний університет 
“Чернігівська політехнікаˮ 

Формування ефективної системи 
внутрішнього фінансового контролю на 
підприємстві 

20.  Якубич Е. В., аспірантка кафедри 
обліку, контролю, аналізу та 
оподаткування, Львівський 
торговельно-економічний 
університет 

Організація системи внутрішнього 
контролю активів підприємства 
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ТЕМАТИЧНЕ ЗАСІДАННЯ 

Секція 4 

 

Обліково-аналітичні аспекти оптимізації та удосконалення оподаткування 

підприємницької діяльності 

 

Керівники секції: проф. Медвідь Л. Г. 

Секретар: доц. Чабанюк О. М. 
 

 

ДОПОВІДІ 

1.  Бабіч І. І., к. е. н., доцент кафедри 

обліку і аудиту, Луцький 

національний технічний університет 

Патарідзе-Вишинська М. В., к.е.н. 

Питання ризиків та загроз фінансовій 

безпеці суб’єктів аграрного 

підприємництва 

2.  Білецька Н. В., к.е.н., доцент 

кафедри менеджменту, проректор з 

науково-методичної роботи, 

Вінницький кооперативний інститут 

Оподаткування імпорту продукції легкої 

промисловості в Україні 

3.  Гайдучок Т. С., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, 

Поліський національний університет 

Використання результатів аналітичної 

роботи в управлінні податковими 

платежами підприємств 

4.  Зарудна Н. Я., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри обліку і оподаткування 

Кундеус О. М., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри обліку і оподаткування, 

Західноукраїнський національний 

університет 

Зміни у власному капіталі приватного 

підприємства: податкові наслідки 

5.  Кріль Я. Я., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри обліку і аудиту 

економічного факультету, 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

Нова об’єднана податкова звітність 

щодо податку з доходів фізичних осіб та 

єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування: 

переваги та недоліки 

6.  Мазур Г. О., к.е.н., доцент, 

проректор з науково-педагогічної 

роботи, Вінницький кооперативний 

інститут 

Обґрунтування ефективності операцій в 

управлінні організацією 

7.  Рибакова Л. П., к.е.н., доцент 

кафедри обліку та оподаткування 

Югас Е. Ф., к.е.н., доцент кафедри 

обліку та оподаткування 

Ужгородського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ 

Методичні підходи до оцінки діяльності 

центрів відповідальності виробничих 

підприємств 

8.  Сасоліна Н. В., заступник 

директора, Чернівецький 

кооперативний економіко-правовий 

Модернізація діяльності органів ДПС 

України в умовах цифровізації 
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коледж 

9.  Сафарова А. Т., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри обліку і 

оподаткування, Волинський 

національний університет імені Лесі 

Українки 

Особливості нарахування та сплати 

єдиного внеску фізичними особами-

підприємцями у період здійснення 

обмежувальних протиепідемічних 

заходів 

10.  Сидоренко О. О., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, 

Національний університет 

"Чернігівська політехніка" 

Організація обліку отримання дивідендів 

від нерезидентів з урахуванням вимог 

податкового кодексу України 

11.  Травінська С. І., к. е. н., асистент 

кафедри обліку та аудиту, Київський 

національний університет ім. 

Т. Шевченка 

Удосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємств 

малого бізнесу 

12.  Шевчук О. А., к е. н., доцент, 
кафедри обліку і оподаткування, 
Західноукраїнський національний 
університет 

Обліковий компонент державного 
регулювання експортного потенціалу 
сільгосппродукції 

13.  Шепелюк В. А., к.е.н. доцент, ст. 
викладач кафедри обліку, 
оподаткування, публічного 
управління та адміністрування 
Журавель О. Я., студентка, 
Криворізький національний 
університет 

Податок на виведений капітал: 
зарубіжний досвід та аспекти 
впровадження в Україні 
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ТЕМАТИЧНЕ ЗАСІДАННЯ 

Секція 5 

 

Розвиток інформаційних систем і технологій обліку, аналізу та контролю в 

контексті управління суб’єктами господарювання 

 

Керівники секції: проф. Бачинський В. І. 

 

Секретар: доц. Кузьмінська К. І. 

 

ДОПОВІДІ 

1.  Ogirko Ihor, Prof. dr hab. Uniwersytet 

Technologiczno-Humanistyczny w 

Radomiu 

Perspektywy zastosowanie sieci 

neuronowych w cybernetyce ekonomicznej 

2.  Грінько А. П., д. е. н., професор, зав. 

кафедри менеджменту, бізнесу та 

професійних комунікацій, 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна 

Роль інформаційного простору 

економічних суб’єктів для забезпечення 

їх економічної безпеки 

3.  Гринько П. Л., д. е. н., доцент, 

кафедра міжнародної економіки та 

економічної теорії, Харківський 

державний університет харчування 

та торгівлі 

Розвиток інформаційної системи 

підприємства в умовах цифрової 

економіки 

4.  Кулик В. А., д.е.н, професор, 

професор кафедри бухгалтерського 

обліку та економічного контролю, 

Полтавський державний аграрний 

університет 

Об’єкти обліку у цифровій економіці 

5.  Якименко-Терещенко Н. В., д. е. н., 

професор, зав. кафедри економічного 

аналізу та обліку, Національний 

технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

Бізнес-аналітика облікових 

інформаційних систем 

6.  Муравський В. В., д.е.н., доцент, 

професор кафедри обліку і 

оподаткування, Західноукраїнський 

національний університет 

Права доступу стейкхолдерів до 

конфіденційної облікової інформації 

7.  Остап’юк Н. А., д.е.н., професор 

Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

Реслер М. В., д.е.н., професор 

Мукачівський державний 

університет 

Розвиток інноваційних технологій та ІТ-

індустрія: управління та облікове 

супроводження 

8.  Струк Н. С., д.е.н, доцент, доцент 

кафедри обліку і аудиту, Львівський 

Цифровізація облікової системи 

підприємства – прерогатива сьогодення 
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