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ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ККООММІІТТЕЕТТ    
VVІІІІ  ММііжжннааррооддннооїї  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннооїї  ккооннффееррееннццііїї  

««ООбблліікк  іі  ккооннттрроолльь  вв  ууппррааввлліінннніі  ппііддппррииєєммннииццььккооюю  ддііяяллььннііссттюю»»  
2255  жжооввттнняя  22001199  ррооккуу  

  
ГГооллоовваа  ооррггккооммііттееттуу  ккооннффееррееннццііїї::    
ЛЛееввччееннккоо  ООллееккссааннддрр  ММииккооллааййооввиичч,,  доктор економічних наук, професор, 

академік Академії економічних наук України, проректор з наукової роботи, ЦНТУ  
  
ЗЗаассттууппннииккии  ггооллооввии  ооррггккооммііттееттуу  ккооннффееррееннццііїї::    
ШШааллііммоовваа  ННааттааллііяя  ССттааннііссллааввііввннаа,,  доктор економічних наук, професор, декан 
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ККууззььммееннккоо  ГГааллииннаа  ІІввааннііввннаа,,  кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри аудиту та оподаткування, заслужений економіст України, ЦНТУ   
  
ППооччеесснніі  ччллееннии  ооррггккооммііттееттуу  ккооннффееррееннццііїї::  
ККааллииттаа  ППееттрроо  ЯЯккооввиичч,,  Президент Української асоціації якості, віце-

президент Всесвітньої ради якості, заступник голови Національної ради з питань 
якості при Президентові України, член Генеральної асамблеї Європейської 
організації з якості 

ААааддуу  ЛЛееее,,  генеральний секретар Асоціації повітряних перевізників Східної 
Європи (EEATA) (м. Рига, Латвія) 

ББииккооввееццьь  ВВяяччеессллаавв  ММииххааййллооввиичч,,  генеральний директор Спілки підприємців 
малих, середніх і приватизованих підприємств України 

ССііккоорраа  ФФііллііпп,,  доктор економіки, канцлер,Університет Економіки (Wyższa 
Szkoła Gospodarki) (м. Бидгощ, Польща)  

ААббббаассоовв  ІІббаадд  ММууссаа  ООггллии,,  доктор економічних наук, професор, ректор, 
Бакинський університет Бізнесу (м. Баку, Азербайджан) 

ХХввееддееллііддззее  ППааррммеенн, доктор наук, професор, ректор, Батумський учбовий 
університет навігації (м. Батумі, Грузія) 

ДД`̀яяккоонн  ДДеенніісс,,  доктор економіки, професор, ректор, ISMA Університет 
(м. Рига, Латвія) 

ЦЦииккллаашшввіілліі  ННааттееллаа,, доктор економіки, професор, проректор з наукової 
роботи, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (м. Батумі, 
Грузія) 

ЕЕррааддззее  ІІаа,,  ректор, Академія бізнесу Грузії (м. Тбілісі, Грузія) 
ББааббууннаашшввіілліі  ТТееййммуурраазз,,  доктор економічних наук, професор, Президент, 

Грузинська Академія наук бізнесу (Georgian Business Academy of Science) 
(м. Тбілісі, Грузія)  

ББааййррааммоовв  ЕЕшшггіінн  ААлліі  ООггллии,,  доктор економіки, проректор з міжнародних 
відносин, Бакинський університет Бізнесу (Baku Business University) (м. Баку, 
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департаменту бізнес-адміністрування, менеджменту та маркетингу, Батумський 
державний університет імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія)  

ААббррааллаавваа  ААннззоорр,,  доктор економічних наук, професор, Грузинський 
технічний університет (м. Тбілісі, Грузія) 
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ККууттааттееллааддззее  РРууссууддаанн,,  доктор економічних наук, професор, декан факультету 
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ГГооллееттііаанніі  ККееттеевваанн,,  доктор технічних наук, асоційований професор, декан 
факультету логістики, Батумський учбовий університет навігації (м. Батумі, Грузія) 

ІІссааззааддее  ННаамміігг  ААггааггееййддаарр  ООггллии,,  доктор філософії з бізнес-адміністрування,  
асоційований професор, член правління, Міжнародний Науковий, Освітній та 
Учбовий Центр (м. Таллінн, Естонія) 

ЦЦааннддееккоовваа  ЛЛааррииссаа  ЄЄввггееннііввннаа,, начальник Управління Східного офісу 
Держаудитслужби в Кіровоградській області    

  
ЧЧллееннии  ооррггккооммііттееттуу  ккооннффееррееннццііїї::    
ЖЖооввнноовваачч  РРууссллааннаа  ІІввааннііввннаа,, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, ЦНТУ  
ММааггооппееццьь  ООллееннаа  ААннааттооллііїїввннаа,, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри аудиту та оподаткування, ЦНТУ  
ММееллььнниикк  ТТееттяяннаа  ААннддррііїїввннаа, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЦНТУ    
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кафедри міжнародних економічних відносин, ЦНТУ  
ППааллььччееввиичч  ГГааллииннаа  ТТааддееїїввннаа,, кандидат економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЦНТУ  
ППааллььччуукк  ООккссааннаа  ВВооллооддииммииррііввннаа,, кандидат економічних наук, доцент, 
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РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТ  РРООББООТТИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ    
 
 

25 жовтня 2019 року 
 

 
1000 – 1029          

1030 – 1225      
1226 – 1244       
1245 – 1445 

Реєстрація учасників конференції 
Пленарне засідання 
Перерва  
Засідання по секціям 
 

СЕКЦІЯ 1 Україна на шляху соціально-економічних перетворень 
СЕКЦІЯ 2 Сучасні проблеми розвитку облікової теорії та практики 
СЕКЦІЯ 3 Сучасні проблеми розвитку теорії та практики контролю і 

аудиту 
СЕКЦІЯ 4 Сучасні проблеми теорії та практики фінансово-

кредитного механізму розвитку економіки  
СЕКЦІЯ 5 Сучасні проблеми розвитку економічної теорії, формування 

та реалізації маркетингової політики  
СЕКЦІЯ 6 Сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-

економічними системами 
 

1446 – 1459     
1500 – 1600     

Перерва   
Підведення підсумків. Прийняття резолюції конференції  
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ССЕЕККЦЦІІЯЯ  11  

Україна на шляху соціально-економічних перетворень 

 

Керівник секції: Кузьменко Г.І., к.е.н., доц.,
Заслужений економіст України, 

доцент кафедри аудиту та оподаткування
Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

Секретар секції:  Черновол О.М., к.е.н., доц., 
доцент кафедри аудиту та оподаткування

Центральноукраїнський національний 
технічний університет  

 
Іванов С.В., доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН 
України 
Ляшенко В.І., доктор економічних наук, професор, академік Академії 
економічних наук України, завідувач відділу проблем регуляторної політики 
і розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України, 
м. Київ, Україна 
Трушкіна Н.В., кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 
відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, Інститут 
економіки промисловості НАН України, м. Київ, Україна 
Актуальні питання інноваційного розвитку транспортно-логістичної 
системи в Україні 
 
Левченко О.М., доктор економічних наук, професор, академік Академії 
економічних наук України, проректор з наукової роботи, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Царенко І.О., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 
економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський 
національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна 
Трансфер сучасних освітньо-професійних знань в умовах інноваційних 
трансформацій економіки 
 
Письменна М.С., доктор економічних наук, доцент, декан факультету 
менеджменту, доцент кафедри менеджменту, Льотна академія Національного 
авіаційного університету, м. Кропивницький, Україна 
Погрібна Н.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна 
Особливості організації фінансування на місцевому рівні 
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Биковець В.М., генеральний директор, Спілка підприємців малих, середніх і 
приватизованих підприємств України, м. Київ, Україна 
Бізнес-асоціації як елемент інфраструктури підтримки і розвитку малого 
та середнього підприємництва в Україні 
 
Кузьменко Г.І., кандидат економічних наук, доцент, Заслужений економіст 
України, доцент кафедри аудиту та оподаткування, Центральноукраїнський 
національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна  
Структурні складові елементів податкової облікової політики суб’єктів 
господарювання, принципи їх формування та оцінка ефективності 
 
Велієва В.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна 
Поважна Ю.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 
м. Харків, Україна 
Методи мінімізації фінансових ризиків підприємства 
 
Велієва В.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна 
Семенюк О.В., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 
м. Харків, Україна 
Оцінка основних засобів підприємства 
 
Гудзь Н.В., кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри обліку і 
оподаткування, Тернопільський національний економічний університет, 
м. Тернопіль, Україна 
Детінізація системи розрахунків суб’єктів господарювання за податками і 
платежами 
 
Запірченко Л.Д., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки та підприємництва, Центральноукраїнський національний 
технічний університет, м. Кропивницький, Україна 
Крижан Я.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Специфіка формування інноваційних процесів на підприємствах аграрної 
сфери 
 
Кравченко О.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри права та 
соціально-економічних відносин, Кіровоградський інститут розвитку 
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людини, м. Кропивницький, Україна 
Політична комунікація в сучасних умовах 
 
Лагодієнко Н.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і 
оподаткування, Миколаївський національний аграрний університет, 
м. Миколаїв, Україна 
Відповідальність експерта при проведенні судової експертизи з економічних 
питань 
 
Насипайко Д.С., кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних 
економічних відносин, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Резніченко О.О., викладач кафедри економіки та підприємництва, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Сучасні проблеми відтворення населення 
 
Смірнова Н.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Глинська К.А., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Сутність доходів та витрат діяльності будівельного підприємства 
 
Ткаченко В.В., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 
менеджменту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, 
Україна 
Ефективне управління – основа відбудови сільського господарства України 
 
Утенкова К.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку та аудиту, Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна 
Дестабілізуючі чинники зовнішнього і внутрішнього середовища та їх вплив 
на економічну безпеку підприємств аграрного сектору 
 
Черновол О.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту 
та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Особливості розвитку оподаткування доходів громадян в Україні: 
історичний аспект 
 
 
 



 8

Шалімов В.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів 
та планування, Центральноукраїнський національний технічний університет 
м. Кропивницький, Україна 
Можливості системи загальнодержавного та місцевого оподаткування в 
контексті активізації інноваційної діяльності в регіоні 
 
Остапенко О.В., старший викладач кафедри права та соціально-економічних 
відносин, Кіровоградський інститут розвитку людини, м. Кропивницький, 
Україна 
Вплив виїзду молоді за кордон на економіку України 
 
Швець І.Г., викладач економічних та бухгалтерських дисциплін, 
Світловодський політехнічний коледж Центральноукраїнського 
національного технічного університету, м. Світловодськ, Україна 
Переваги та недоліки методів нарахування амортизації на промислових 
підприємствах 
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ССЕЕККЦЦІІЯЯ  22  

Сучасні проблеми розвитку облікової теорії та практики 

 

Керівник секції: Шалімова Н.С., д.е.н., проф., 
декан факультету обліку та фінансів

Центральноукраїнський національний 
технічний університет 

 
Секретар секції:  Савченко В.М., к.е.н., проф., 

професор кафедри бухгалтерського обліку
Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

 
Григалашвили Л.П., доктор экономических наук, профессор, Грузинский 
технический университет, г. Тбилиси, Грузия 
Григалашвили Б.Л., докторант, Грузинский технический университет, 
г. Тбилиси, Грузия 
Ретроспективный анализ системы бухгалтерского учета и аудита Грузии 
Грігалашвілі Л.П., доктор економічних наук, професор, Грузинський 
технічний університет, м. Тбілісі, Грузія 
Грігалашвілі Б.Л., докторант, Грузинський технічний університет, 
м. Тбілісі, Грузія 
Ретроспективний аналіз системи бухгалтерського обліку та аудиту Грузії 
 
Шалімова Н.С., доктор економічних наук, професор, декан факультету 
обліку та фінансів, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна  
Коваленко П.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Державна фінансова підтримка фермерських господарств як ключовий 
об’єкт обліку та аналізу їх діяльності 
 
Савченко В.М., кандидат економічних наук, професор, професор кафедри 
бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Савченко О.С., викладач кафедри бухгалтерського обліку, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Розвиток сучасної облікової парадигми 
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Абрахам Ю.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, 
Україна 
Особливості визнання нематеріальних активів як об’єктів бухгалтерського 
обліку 
 
Oleksandr Gai, PhD in Economics, docent, аssociate Professor of the Department 
of Accounting, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, 
Ukraine 
Prospects for development of accounting in the public sector of Ukraine  
Гай О.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Перспективи розвитку обліку в державному секторі в Україні 
 
Зарудна Н.Я., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
оподаткування, Тернопільський національний економічний університет, 
м. Тернопіль, Україна 
Кундеус О.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
оподаткування, Тернопільський національний економічний університет, 
м. Тернопіль, Україна 
Склад транспортно-заготівельних витрат та відображення їх в обліку 
 
Кононенко Л.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Інноваційний розвиток системи бухгалтерського обліку 
 
Крячко В.Г., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Природоохоронна діяльність підприємств як об’єкт облікової політики 
 
Маначинська Ю.А., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
обліку і оподаткування, Чернівецький торговельно-економічний інститут 
КНТЕУ, м. Чернівці, Україна 
Євдощак В.І., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
оподаткування, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 
м. Чернівці, Україна 
5D актуарна звітність на основі фінансової звітності в 3D: вимога 
сьогодення 
 
Пальчук О.В., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
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Саловський Б.В., аспірант кафедри бухгалтерського обліку, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Облік виконання будівельних контрактів: проблеми та перспективи 
 
Пугаченко О.Б., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту 
та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Облік страхових резервів 
 
Рилєєв С.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
оподаткування, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 
м. Чернівці, Україна 
Окремі аспекти організації управлінського обліку на підприємствах 
аквакультури 
 
Романчук А.Л., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
оподаткування, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 
м. Чернівці, Україна 
Особливості нефінансової (соціальної) звітності в практиці вітчизняних 
підприємств 
 
Скрипник М.Є., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 
обліку і оподаткування, Чернівецький торговельно-економічний інститут 
КНТЕУ, м. Чернівці, Україна 
Облік фінансових результатів за центрами відповідальності 
 
Скрипник Н.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і 
оподаткування, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 
м. Чернівці, Україна 
Витрати діяльності підприємств ресторанного господарства: проблеми 
відображення в обліку та шляхи їх вирішення 
 
Смірнова І.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Михайлишин А.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Формування облікової політики в частині необоротних активів бюджетних 
установ  
 
Смірнова І.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
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Сімійон Д.П., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Роль облікового забезпечення формування та контролю звітності 
бюджетних установ в управлінні бюджетною установою 
 
Смірнова І.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Ткаченко А.С., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Особливості обліку запасів сільськогосподарських підприємств 
 
Ткаль Я.С., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, 
Україна 
Витрати на виробництво як економічна категорія та їх регулювання при 
веденні бухгалтерського обліку 
 
Юрченко О.В., асистент кафедри бухгалтерського обліку, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Шитик Б.Р., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Галузевий аспект обліку соціальних витрат в аграрній сфері 
 
Костенко О.М., аспірант кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, 
Сумський державний університет, м. Суми, Україна 
Передумови, методика, проблеми та перспективи складання інтегрованої 
звітності 
 
Бандюк А.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Шляхи удосконалення обліку фінансових результатів діяльності 
підприємства 
 
Бурко Л.Ю., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Особливості функціонування житлово-експлуатаційних дільниць та їх вплив 
на організацію обліку витрат, доходів, фінансових результатів діяльності 
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Захарченко Ю.П., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Концепції і парадигми бухгалтерського обліку як основа розвитку наукових 
основ теорій 
 
Темченко І.О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» СумДУ, м. Суми, 
Україна 
Вибір бази для розподілу загальновиробничих витрат 
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ССЕЕККЦЦІІЯЯ  33  

Сучасні проблеми розвитку теорії та практики контролю і аудиту 

 

Керівник секції: Лисенко А.М., к.е.н., доц., 
доцент кафедри аудиту та оподаткування

Центральноукраїнський національний 
технічний університет

Секретар секції:  Фоміна Т.В., к.е.н., доц., 
доцент кафедри аудиту та оподаткування

Центральноукраїнський національний 
технічний університет

 
Цандекова Л.Є., начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в 
Кіровоградській області, м. Кропивницький, Україна 
Напрями реалізації державної політики у сфері реформування системи 
державного фінансового контролю до 2020 року 
 
Сорокіна А.І., головний бухгалтер, доцент кафедри аудиту та 
оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Перспективи впровадження внутрішнього аудиту в державному секторі 
 
Андрощук І.І., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту 
та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Тенденції розвитку міжнародних стандартів виконання завдань з 
надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової 
інформації 
 
Tamta Beridze, PhD in Economics Department of Accounting, Audit and 
Taxation, Lecturer Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia 
Quality Control of Audit Activity 
Тамта Берідзе, кандидат економічних наук, лектор кафедри обліку, аудиту 
та оподаткування, Батумський державний університет ім. Шота Руставелі, 
м. Батумі, Грузія  
Контроль якості аудиторської діяльності 
 
Бурак І.О., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку і 
оподаткування, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 
м. Чернівці, Україна 
Основні завдання аудиту розрахунків 
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Велієва В.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна 
Дьомінов Д.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 
м. Харків, Україна 
Фінансовий аналіз як засіб податкового контролю 
 
Головченко Н.Ю., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
аудиту та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Головченко Є.О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна 
Комплаєнс-контроль у системі управління бізнесом 
 
Кононенко Л.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Вотінова М.С., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Облік та контроль діяльності неприбуткових установ: сучасний стан та 
напрями вдосконалення 
 
Лисенко А.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту 
та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Формалізація процесу прийняття рішень в аналізі та аудиті в умовах 
невизначеності та ризику 
 
Назарова Г.Б., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту 
та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Васильєв М.В., аспірант, здобувач ступеня «доктор філософії», 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Проблеми розрахунку митної вартості товарів при здійсненні 
зовнішньоекономічних операцій 
 



 16

Решетов В.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту 
та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Прокопова А.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Структура та особливості діяльності Міжнародної організації вищих 
органів контролю (аудиту) – INTOSAI 
 
Фоміна Т.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та 
оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Внутрішній контроль порядку формування нерозподіленого прибутку 
(непокритого збитку) 
 
Колеснік А.Л., студентка групи ОБД-16-2 ННІ Обліку, аналізу та аудиту, 
Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна 
Таращенко В.А., кандидат економічних наук, доцент, Університет 
державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна 
Податковий контроль та шляхи його удосконалення 
 
Міліченко О.С., аспірант, здобувач ступеня «доктор філософії», 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Організаційні засади проведення електронних перевірок платників податків 
 
Роєва О.С., аспірантка, здобувач ступеня «доктор філософії», 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна  
Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності та використання запасів 
у процесі її здійснення як об’єктів аудиторських послуг 
 
Пучко О.О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Організація внутрішнього контролю за станом бухгалтерського обліку та 
складанням фінансової звітності суб’єкта господарювання комунального 
сектора економіки 
 
Рішняк В.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Організація обліку та внутрішнього контролю в органах місцевого 
самоврядування 



 17

ССЕЕККЦЦІІЯЯ  44  

Сучасні проблеми теорії та практики  

фінансово-кредитного механізму розвитку економіки 

 

Керівник секції: Магопець О.А., к.е.н., доц., 
завідувач кафедри аудиту та оподаткування

Центральноукраїнський національний 
технічний університет 

Секретар секції:  Мельник Т.А., к.е.н, доц., 
доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування,
Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

 
Ефименко А.Г., доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики и организации производства, Могилевский 
государственный университет продовольствия, г. Могилев, Республика 
Беларусь 
Принципы и направления активизации привлекательности организаций АПК 
Єфименко А.Г., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіки та організації виробництва, Могильовський державний 
університет продовольства, м. Могильов, Республіка Білорусь 
Принципи та напрями активізації привабливості організацій АПК 
 
Мицкевич Бартош, доктор экономических наук, профессор, декан 
экономического факультета, Западнопоморский технологический 
университет, г. Щецин, Польша 
Инструменты и факторы роста экономики Польши 
Міцкевич Бартош, доктор економічних наук, професор, декан економічного 
факультету, Західнопоморський технологічний університет, м. Щецин, 
Польща 
Інструменти і фактори росту економіки Польщі 
 
Цаава Г.Ф., доктор экономических наук, профессор, Грузинский 
технический университет, г. Тбилиси, Грузия 
Бурдиашвили Р.Р., доктор наук, профессор, Грузинский технический 
университет, г. Тбилиси, Грузия 
Банковские методы денежно-кредитного управления экономикой 
Цаава Г.Ф., доктор економічних наук, професор, Грузинський технічний 
університет, м Тбілісі, Грузія 
Бурдіашвілі Р.Р., доктор наук, професор, Грузинський технічний 



 18

університет, м Тбілісі, Грузія 
Банківські методи грошово-кредитного управління економікою 
 
David Katamadze, Doctor of Economics, Associate Professor Batumi Shota 
Rustaveli State University, Batumi, Georgia 
Problems of Managing Monetary and Credit Policy in Georgia  
Давід Катамадзе, доктор економіки, доцент, Батумський державний 
університет ім. Шота Руставелі, м. Батумі, Грузія 
Проблеми управління грошово-кредитною політикою в Грузії 
 
Medea Chelidze, PhD in Economics, Associate Professor of Department of 
Financial and Banking Technologies Georgian Technical University, Tbilisi, 
Georgia 
Tamari Beridze, Candidate of Technical Sciences, Professor of Department of 
Business Administration Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia 
Risk Management in the Banking  
Медея Челідзе, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансових та 
банківських технологій, Грузинський технічний університет, м. Тбілісі, Грузія 
Тамарі Берідзе, кандидат технічних наук, професор кафедри бізнес-
адміністрування, Грузинський технічний університет, м. Тбілісі, Грузія 
Управління ризиками в банківській діяльності 
 
Магопець О.А., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
аудиту та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Дульська Ю.С., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Матеріальна складова розвитку людського капіталу та активізації 
інноваційної зайнятості 
 
Велієва В.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна 
Битюк Я.Р., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 
м. Харків, Україна 
Оцінка фінансового стану підприємства 
 
Велієва В.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна 
Волкова О.Ю., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 
м. Харків, Україна 



 19

Основні причини банкрутства підприємства та шляхи їх подолання 
 
Велієва В.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна 
Демчук В.О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 
м. Харків, Україна 
Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства 
 
Велієва В.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна 
Мірошниченко А.В., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 
м. Харків, Україна 
Аналіз конкурентоспроможності підприємства 
 
Велієва В.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна 
Якименко М.А., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 
м. Харків, Україна 
Аналіз оборотних активів підприємства 
 
Волкова Е.В., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики и организации производства, Могилевский государственный 
университет продовольствия, г. Могилев, Республика Беларусь 
Управление финансовым состоянием перерабатывающих организаций АПК 
Волкова К.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки та організації виробництва, Могильовський державний 
університет продовольства, м. Могильов, Республіка Білорусь 
Управління фінансовим станом переробних організацій АПК 
 
Какора М.И., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики и организации производства, Могилевский государственный 
университет продовольствия, г. Могилев, Республика Беларусь 
Оценка финансовой устойчивости организаций АПК 
Какора М.І., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки 
та організації виробництва, Могильовський державний університет 
продовольства, м. Могильов, Республіка Білорусь 
Оцінка фінансової стійкості організацій АПК 
 



 20

Мельник Т.А., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування, Центральноукраїнський 
національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна 
Пропозиції щодо вдосконалення нормативного методу визначення 
платоспроможності страховика 
 
Осмоловец С.С., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
денежного обращения, кредита и фондового рынка, УО «Белорусский 
государственный экономический университет», г. Минск, Республика 
Беларусь 
Влияние институциональной политики на развитие фондового рынка 
Осмоловець С.С., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
грошового обігу, кредиту та фондового ринку, УО «Білоруський державний 
економічний університет», м. Мінськ, Республіка Білорусь 
Вплив інституційної політики на розвиток фондового ринку 
 
Пантелеева И.И., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
и организации производства, Могилевский государственный университет 
продовольствия, г. Могилев, Республика Беларусь 
Направления инновационного развития экономики различных стран 
Пантелєєва І.І., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та 
організації виробництва, Могильовський державний університет 
продовольства, м. Могильов, Республіка Білорусь 
Напрями інноваційного розвитку економіки різних країн 
 
Попкова А.С., кандидат экономических наук, доцент, заведующий сектором 
денежно-кредитной политики, Национальная академия наук Беларуси, 
г. Минск, Беларусь 
Финансовое обеспечение социального предпринимательства 
Попкова А.С., кандидат економічних наук, доцент, завідувач сектором 
грошово-кредитної політики, Національна академія наук Білорусі, м. Мінськ, 
Білорусь 
Фінансове забезпечення соціального підприємництва 
 
Julija Galkina, PhD student, ISMA University, Riga, Latvia 
Žanna Kļeščevņikova, Professor assistant, ISMA University, Riga, Latvia 
Marina Celik, PhD student, ISMA University, Riga, Latvia 
Problems of Improving the Market Mechanisms to Regulate the Market of 
Educational Services 
Юлія Галкіна, аспірант, лектор, Вища школа менеджменту інформаційних 
систем (ISMA), м. Рига, Латвія 
Жанна Клещевнікова, асистент, Вища школа менеджменту інформаційних 
систем (ISMA), м. Рига, Латвія 
Марина Челік, аспірант, Вища школа менеджменту інформаційних систем 
(ISMA), м. Рига, Латвія 
Проблеми вдосконалення ринкових механізмів регулювання ринку освітніх послуг 



 21

ССЕЕККЦЦІІЯЯ  55  

Сучасні проблеми розвитку економічної теорії,  

формування та реалізації маркетингової політики 

 

Керівник секції: Назарова Г.Б., к.е.н., доц., 
доцент кафедри аудиту та оподаткування 

Центральноукраїнський національний 
технічний університет 

Секретар секції:  Костенко В.Г., 
асистент кафедри бухгалтерського обліку

Центральноукраїнський національний 
технічний університет 

 
Кураташвили Альфред Анзорович, доктор экономических, философских и 
юридических наук, профессор в области общественных наук, Президент 
Международной Академии социально-экономических наук, Президент 
Международной Академии Политического менеджмента, Президент 
Международной Академии Юридических наук, Действительный член Нью-
Йоркской Академии наук, Академик Академии политических наук США, 
г. Тбилиси, Грузия 
Теоретические основы управления предпринимательской деятельностью в 
интересах народа 
Кураташвілі Альфред Анзоровіч, доктор економічних, філософських і 
юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, Президент Міжнародної 
Академії соціально-економічних наук, Президент Міжнародної Академії 
Політичного менеджменту, Президент Міжнародної Академії Юридичних 
наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії 
політичних наук США, м. Тбілісі, Грузія 
Теоретичні основи управління підприємницькою діяльністю в інтересах 
народу 
 
Кураташвили Анзор Альфредович, доктор экономических наук, профессор 
факультета бизнес-технологий, Грузинский технический университет, Вице-
Президент Международной Академии социально-экономических наук, Вице-
Президент Международной Академии политического менеджмента, 
Академик Международной Академии Юридических наук, Действительный 
член Нью-Йоркской Академии наук, г. Тбилиси, Грузия 
Предпринимательская деятельность – как результат дерегулирования 
экономики и необходимость ее государственного регулирования для защиты 
интересов народа 
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Кураташвілі Анзор Альфредович, доктор економічних наук, професор 
факультету бізнес-технологій, Грузинський технічний університет, Віце-
Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Віце-
Президент Міжнародної Академії політичного менеджменту, Академік 
Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської 
Академії наук, м. Тбілісі , Грузія 
Підприємницька діяльність – як результат дерегулювання економіки та 
необхідність її державного регулювання для захисту інтересів народу 
 
Кутателадзе Р.Г., доктор экономики и техники, профессор, декан факультета 
бизнес-технологий, Грузинский технический университет, г. Тбилиси, Грузия  
Бараташвили Е.Ш., доктор экономических наук, профессор, руководитель 
департамента администрирования бизнеса, Грузинский технический 
университет, г. Тбилиси, Грузия 
Абралава А.Г., доктор экономических наук, профессор, профессор 
департамента администрирования бизнеса, Грузинский технический 
университет, г. Тбилиси, Грузия 

Многообразие мышления в принятии управленческих решений 
Кутателадзе Р.Г., доктор економіки і техніки, професор, декан факультету 
бізнес-технологій, Грузинський технічний університет, м. Тбілісі, Грузія 
Бараташвілі Е.Ш., доктор економічних наук, професор, керівник 
департаменту адміністрування бізнесу, Грузинський технічний університет, 
м. Тбілісі, Грузія 
Абралава А.Г., доктор економічних наук, професор, професор департаменту 
адміністрування бізнесу, Грузинський технічний університет, м. Тбілісі, 
Грузія 
Різноманіття мислення в прийнятті управлінських рішень 
 
Guliko Katamadze, Doctor of business administration, Associate Professor 
Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia 
Problems with Television Advertising Development in Georgia 
Гуліко Катамадзе, доктор бізнес-адміністрування, доцент, Батумський 
державний університет ім. Шота Руставелі, м. Батумі, Грузія 
Проблеми з розвитком телевізійної реклами в Грузії 
 
Ketevan Chanidze, Doctor of Economics, Batumi Shota Rustaveli State 
University, Batumi, Georgia 
Khatuna Turmanidze, Master of Economics, Batumi Shota Rustaveli State 
University, Batumi, Georgia 
The Importance of Internal Migration Management and Trends in Establishing 
Migrants at the Modern Stage 
Кетеван Чанідзе, доктор економіки, Батумський державний університет 
ім. Шота Руставелі, м. Батумі, Грузія 
Хатуна Турманідзе, магістр економіки, Батумський державний університет 
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ім. Шота Руставелі, м. Батумі, Грузія 
Важливість управління внутрішньою міграцією та тенденції міграційних 
процесів на сучасному етапі 
 
Гнатюк С.Н., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики и управления, Белорусско-Российский университет, г. Могилев, 
Беларусь 
Роль внешнеэкономического потенциала в обеспечении устойчивого 
развития экономики Беларуси 
Гнатюк С.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки та управління, Білорусько-Російський університет, м. Могильов, 
Білорусь 
Роль зовнішньоекономічного потенціалу в забезпеченні сталого розвитку 
економіки Білорусі 
 
Коваленко Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту, економіки та туризму, Кіровоградська льотна академія 
Національного авіаційного університету, м. Кропивницький, Україна 
Легінькова Н.І., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту, економіки та туризму, Кіровоградська льотна академія 
Національного авіаційного університету, м. Кропивницький, Україна 
Сучасна методологія вивчення тіньових процесів у економічній теорії 
 
Лещиловская М.П., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономической теории, Белорусский государственный экономический 
университет, г. Минск, Республика Беларусь 
Практические аспекты уровня жизни в Республике Беларусь 
Лещіловська М.П., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економічної теорії, Білоруський державний економічний університет, 
м. Мінськ, Республіка Білорусь 
Практичні аспекти рівня життя в Республіці Білорусь 
 
Назарова Г.Б., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту 
та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Калашнікова А.К., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Сучасна проблематика державного регулювання сфери 
зовнішньоекономічної діяльності 
 
Тетеринец Т.А., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики и организаций предприятий АПК, УО «Белорусский 
государственный аграрный технический университет», г. Минск, Республика 
Беларусь 
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Эволюция теории человеческого капитала в системе трансформации 
производственных и социальных отношений в обществе 
Тетерінець Т.А., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки і організацій підприємств АПК, УО «Білоруський державний 
аграрний технічний університет», м. Мінськ, Республіка Білорусь 
Еволюція теорії людського капіталу в системі трансформації виробничих і 
соціальних відносин у суспільстві 
 
Трушкіна Н.В., кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 
відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, Інститут 
економіки промисловості НАН України, м. Київ, Україна 
Ринкевич Н.С., асистент кафедри фінансів і маркетингу, ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро, 
Україна 
Клієнтоорієнтованість як інструмент управління розвитком організаційної 
культури підприємств 
 
Tamari Poladashvili, Master of Business Sciences, Invited Lecturer at the Faculty 
of Economics and Business, Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, 
Georgia 
Role of the Human Capital into the Economic Growth  
Тамарі Поладашвілі, магістр бізнес-наук, лектор факультету економіки та 
бізнесу, Батумський державний університет ім. Шота Руставелі, м. Батумі, 
Грузія 
Роль людського капіталу в економічному зростанні 
 
Макаревич О.Д., старший преподаватель кафедры экономики и управления, 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 
Михальцова З.С., студентка 4 курса экономического факультета, 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь  
Аналитические инструменты выявления рыночных возможностей 
предприятия в рамках его маркетинговой политики 
Макаревич О.Д., старший викладач кафедри економіки та управління, 
Білорусько-Російський університет, м. Могильов, Республіка Білорусь 
Михальцова З.С., студентка 4 курсу економічного факультету, Білорусько-
Російський університет, м. Могильов, Республіка Білорусь 
Аналітичні інструменти виявлення ринкових можливостей підприємства в 
рамках його маркетингової політики 
 
Седлухо О.В., старший преподаватель кафедры экономики и управления, 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 
Курсова И.Я., старший преподаватель кафедры экономики и управления, 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 
Совершенствование системы продаж оптовым клиентам для торгового 
предприятия 
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Седлухо О.В., старший викладач кафедри економіки та управління, 
Білорусько-Російський університет, м. Могильов, Республіка Білорусь 
Курсова І.Я., старший викладач кафедри економіки та управління, 
Білорусько-Російський університет, м. Могильов, Республіка Білорусь 
Удосконалення системи продажів оптовим клієнтам для торгового 
підприємства 
 
Седлухо О.В., старший преподаватель кафедры экономики и управления, 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 
Рубанова Н.В., старший преподаватель кафедры экономики и управления, 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 
Анализ эффективности ценовой политики торгового предприятия 
Седлухо О.В., старший викладач кафедри економіки та управління, 
Білорусько-Російський університет, м. Могильов, Республіка Білорусь 
Рубанова Н.В., старший викладач кафедри економіки та управління, 
Білорусько-Російський університет, м. Могильов, Республіка Білорусь 
Аналіз ефективності цінової політики торгового підприємства 
 
Костенко В.Г., асистент кафедри бухгалтерського обліку, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Організаційні та облікові аспекти збутової діяльності 
 
Кушнір Н.С., викладач І категорії, Кропивницький будівельний коледж, 
м. Кропивницький, Україна 
Маркетинг у системі розвитку ЗВО 
 
Седлухо О.В., старший преподаватель кафедры экономики и управления, 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 
Трифонова А.А., студентка экономического факультета, гр. ЭУП-161, 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь 
Стратегия выхода на внешние рынки белорусских предприятий легкой 
промышленности 
Седлухо О.В., старший викладач кафедри економіки та управління, 
Білорусько-Російський університет, м. Могильов, Республіка Білорусь 
Трифонова А.А., студентка економічного факультету, гр. ЕУП-161, 
Білорусько-Російський університет, м. Могильов, Республіка Білорусь 
Стратегія виходу на зовнішні ринки білоруських підприємств легкої 
промисловості 
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ССЕЕККЦЦІІЯЯ  66  

Сучасні інформаційні технології  

в управлінні соціально-економічними системами 

 

Керівник секції: Пальчук О.В. к.е.н., доц., 
завідувач кафедри бухгалтерського обліку

Центральноукраїнський національний 
технічний університет 

Секретар секції:  Селіщева Є.В., аспірантка, 
здобувач ступеня «доктор філософії»
Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

 
Лучик В.Є., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин, 
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці, 
Україна 
Нікітін А.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці, 
Україна 
Основні завдання і принципи впровадження автоматизованих інформаційних 
систем 
 
Лучик С.Д., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 
м. Чернівці, Україна  
Особливості автоматизації управлінського обліку 
 
Ляхович Г.І., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 
управління та адміністрування, директор, Івано-Франківський навчально-
науковий інститут менеджменту Тернопільського національного 
економічного університету, м. Івано-Франківськ, Україна 
Організація бухгалтерського обліку в умовах використання інформаційно-
комп’ютерних технологій 
 
Olena Berezina, PhD (Economics), Professor of Finance Department, Cherkasy 
State Technological University, Cherkasy, Ukraine 
Information Products and Services Impact in the Economy in the Era of 
Globalization 
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Березіна Олена Юріївна, кандидат економічних наук, професор, професор 
кафедри фінансів, Черкаський державний технологічний університет, 
м. Черкаси, Україна 
Вплив інформаційних продуктів та послуг на економіку в епоху глобалізації 
 
Багрій К.Л., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
оподаткування, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 
м. Чернівці, Україна 
Деякі аспекти комп’ютеризації бухгалтерського обліку 
 
Вакун О.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління 
та адміністрування, Івано-Франківський навчально-науковий інститут 
менеджменту Тернопільського національного економічного університету, 
м. Івано-Франківськ, Україна 
Автоматизація аудиту нематеріальних активів 
 
Пальчук О.В., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний 
університет, м. Кропивницький, Україна 
Крячко О.О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Інформаційне забезпечення розвитку екологічно «чистої» держави 
 
Струк Н.С., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 
Україна 
Перспективні напрями застосування інноваційних досягнень ІТ-сфери в 
обліковій системі ділового партнерства підприємств 
 
Постна Ю.В., асистент кафедри аудиту та оподаткування, 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький, Україна 
Використання сучасних інформаційних технологій в обліку кредитних спілок 
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