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ДОПОВІДІ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ 
 
 

СЕКЦІЯ 1 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Керівник секції: Федорченко Ольга Євгеніївна — к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

 
1. Sustainable Development Reporting as Novation at Ukrainian Market. 

Kozyr Y.G., student of faculty ATM, second (master's) level of higher education, 
specialty 071 "Accounting and Taxation", Kyiv National Economic University named after 
Vadym Hetman, 
Supervisor — Shygun M.M. — Doctor of Science in Economics, Professor 
Head of the Accounting and Taxation Department 

2. Concept of Social Development in Ukrainian Enterprises`s Activity. 
Vashchuk A.L., student of faculty ATM, second (master's) level of higher education, 
specialty 071 "Accounting and Taxation", Kyiv National Economic University named after 
Vadym Hetman, 
Supervisor — Shygun M.M. — Doctor of Science in Economics, Professor  
Head of the Accounting and Taxation Department 

3. Напрями удосконалення обліку готової продукції. 
Брушковська Д.В., 3 курс, спец. 071 «Облік оподаткування», Київський національний 
торговельно—економічний університет, 
Науковий керівник — Августова О.О., к.е.н., ст. викладач кафедри обліку та 

оподаткування КНТЕУ 
4. Особливості впровадження “just—in—time” в системі стратегічного 

управлінського обліку. 
Бур’яненко А.О., студент ф—ту ОПМ, ІІ магістерський рівень, спец. 071 «Облік і 
оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Ходзицька В.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

5. Облік процесу придбання виробничих запасів. 
Гринюк О.С., студентка ННІ фінансів, банківської справи, Університет державної 
фіскальної служби України (м. Ірпінь),  
Науковий керівник — Пилипів В.В., д.е.н., професор 

6. Актуальні проблеми обліку поточних зобов’язань. 
Гудим О.О., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», Криворізький економічний 
інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Бондаренко Т.Ю., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

7. Особливості оцінки забезпечень підприємства. 
Денисенко А.Р., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Коршикова Р.С., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

8. Переваги та недоліки системи калькулювання на основі діяльності. 
Жорнова А.С., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Коршикова Р.С., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 



9. Реструктуризація товарної дебіторської заборгованості як напрям підвищення її 
ліквідності. 

Заболотна С.П., 1 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», Національний 
університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), 
Науковий керівник — Савчук В.К., д.е.н., професор кафедри статистики та 
економічного аналізу 

10. Заробітна плата як основний чинник формування доходів населення: 
регіональний аспект. 

Западнюк Ю.В., Дзишуг Є.С., 1 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», 
Вінницький навчально—науковий інститут економіки Тернопільського 
національного економічного університету, 
Науковий керівник — Ясишена В.В., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку 
та аудиту 

11. Облік запасів за МСБО 2 «Запаси» та П(С)БО 9 «Запаси». 
Знамеровська А.О., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», Київський 
національний торговельно—економічний університет, 
Науковий керівник — Августова О.О., к.е.н, старший викладач 

12. Інвентаризація: історичний ракурс. 
Ільєнко М.І., 4 курс, спец. «Облік і аудит», Криворізький економічний інститут 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Бондаренко Т.Ю., к.е.н., доцент 

13. Сучасні проблеми обліку власного капіталу. 
Іноземцева В.В., 4 курс, спец. 6.03050901 «Облік і аудит», Криворізький економічний 
інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Максимова А.В., к.е.н, доцент кафедри обліку і оподаткування 

14. Особливості застосування партійного обліку товарів на малих підприємствах. 
Карпенко О.Г., студентка ІБО, ІІ магістерський рівень, спец. 071 «Облік і 
оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Шигун М.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування 

15. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства: особливості 
відображення в обліку. 

Каташевич М.Е., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Примаченко О.Л., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

16. Повноваження експерта—бухгалтера: проблеми та їх вирішення. 
Кащук А.В., студентка ІБО, ІІ магістерський рівень, спец. 071 «Облік і 
оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Шигун М.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування 

17. Аналіз фінансового стану підприємства. 
Кисельова А.В., студентка ІБО, ІІ магістерський рівень, спец. 071 «Облік і 
оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Шигун М.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування 

18. Облік розрахунків за претензіями постачальнику. 
Кобзева І.І., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Примаченко О.Л., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 



19. Особливості організації внутрішнього контролю та аудиту в державних установах 
України. 

Кобцева Д.К., студентка ІБО, ІІ магістерський рівень, спец. 071 «Облік і 
оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Шигун М.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування 

20. Формування облікової політики підприємства: теоретичний аспект. 
Ковалевська А.О., 3 курс, спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 
Дніпровський державний технічний університет, 
Науковий керівник — Брежнєва—Єрмоленко О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри 
фінансів та обліку 

21. Концепція обліку доходів за МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 
Ковальова А.І., 4 курс, спец. «Облік і аудит», Київський національний торговельно—
економічний університет, 
Науковий керівник — Шаповалова А.П., к.е.н, доцент 

22. Порівняльна характеристика ведення обліку амортизації основних засобів згідно 
П(С)БО 7 та МСБО 16. 

Козачишина Д.В., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», Національний 
університет біоресурсів та природокористування України, 
Науковий керівник — Дерев’янко С.І. — к.е.н., доцент кафедри обліку та 
оподаткування 

23. Актуальні проблеми обліку процесу реалізації продукції. 
Комарчук І.О., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Супрович Г.О., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

24. Необхідність запровадження міжнародної практики складання та подання балансу 
в Україні. 

Копотун А.М., 4 курс, спец. 6.030508 «Фінанси і кредит», Університет державної 
фіскальної служби України (м. Ірпінь), 
Науковий керівник — Коляда Т. А., к.е.н., с.н.с., доцент, доцент кафедри фінансів 
імені Л.Л. Тарангул 

25. Актуальні проблеми консолідації звітності холдингу. 
Коробцова О.Л., студентка ІБО, ІІ магістерський рівень, спец. 071 «Облік і 
оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Шигун М.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування 

26. Контент—аналіз узгодженості П(С)БО та МСФЗ відносно виплат працівникам. 
Кузьміна О.О., 3 курс, спец. 071 «Облік та оподаткування», ДВНЗ «Одеський 
національний економічний університет», 
Науковий керівник — Яцунська О.С., к.е.н, ст. викладач кафедри бухгалтерського 
обліку 

27. Трактування сутності грошових коштів в дорозі. 
Кулик О.Ю., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Марчук У.О., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

28. Організація бухгалтерського обліку доходів і витрат підприємства. 
Мірко І.О., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Шелест В.С., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

  



29. Екологічні витрати та зобов’язання в системі бухгалтерського обліку. 
Музика В.С., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Примаченко О.Л., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

30. Облік процесу придбання виробничих запасів. 
Панасюк І.А., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Бондар М.І., д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування 

31. Формування фінансових результатів за видами діяльності. 
Пеліпенко А.О., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Дунаєва М.В., старший викладач кафедри обліку і 
оподаткування 

32. Визнання та відображення у фінансовій звітності адміністративних витрат та 
витрат на збут в будівельних компаніях. 

Ракарчук А.Д., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Федорченко О.Є., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

33. Облік дебіторської заборгованості: управлінський та організаційний аспекти. 
Рибкіна О.В., студентка ІБО, ІІ магістерський рівень, спец. 071 «Облік і 
оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Шигун М.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування 

34. Штрафні санкції за невиконання договірних зобов’язань в бухгалтерському 
обліку. 

Савенко М.О., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Примаченко О.Л., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

35. Проблеми обліку грошових ресурсів на підприємстві. 
Савенок О.А., студентка ІБО, ІІ магістерський рівень, спец. 071 «Облік і 
оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Шигун М.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування 

36. Шляхи удосконалення обліку розрахунків з постачальниками. 
Сапожнік І.В., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Федорченко О.Є., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

37. Визначення ролі балансового узагальнення в різних сферах наукової та практичної 
діяльності. 

Сергєєва Н.В., студентка ІБО, ІІ магістерський рівень, спец. 071 «Облік і 
оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Шигун М.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування 

38. Інвентаризація: її сутність та етапи здійснення. 
Таран М.М., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», Вінницький національний 
аграрний університет, 
Науковий керівник — Правдюк Н.Л. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку  



39. Проблеми обліку заробітної плати в Україні: теоретичний аспект. 
Цуканова В.О., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», Одеський національний 
економічний університет, 
Науковий керівник — Шаровська Т.С. — к.е.н,  доцент кафедри бухгалтерського 
обліку та аудиту 
 
 

СЕКЦІЯ 2 
 

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Керівник секції: Федорченко Ольга Євгеніївна — к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
 

1. Аlternative instruments of the management policy of waste. 
Solodukha M.V., Tenуtska I.A., students of the group АAТ.m—81a, Sumy State 
University (Sumy), 
Science Head — Samusevych Ya.V. — Ph.D., Sumy State University, Sumy 

2. Непряме оподаткування: проблеми та шляхи вирішення. 
Антонівська О.С., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Примаченко О.Л., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

3. Пріоритети розвитку оподаткування доходів громадян. 
Бадьїна А.В., студент ф—ту ОПМ, ІІ магістерський рівень, спец. 071 «Облік і 
оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Сташенко Ю.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

4. Причини блокування податкових накладних. 
Бовсуновська В.М., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Федорченко О.Є., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

5. Особливості оподаткування фрілансерів. 
Губарєва В.Г., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Федорченко О.Є., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

6. Особливості оподаткування інтелектуальної власності в умовах глобалізації. 
Давидкова К.М., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Федорченко О.Є., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

7. Відшкодування ПДВ з бюджету: особливості та проблеми застосування на 
практиці. 

Депотапчук А.В., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Сташенко Ю.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

8. Напрями вдосконалення екологічного оподаткування. 
Дорошук Н.В., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Сташенко Ю.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

  



9. Методи скорочення трансакційних витрат податкового менеджменту. 
Заболотня Т.С., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», Первомайський коледж 
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 
Науковий керівник — Гавриленко Н.В. — к.е.н., доцент кафедри Обліку і 
економічного аналізу 

10. Проблеми податку на прибуток підприємств в Україні. 
Заїчко А.С., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Федорченко О.Є., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

11. Особливості реформи екологічного податку в Німеччині та перспективи її 
застосування в Україні. 

Зеленько А.Д., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Федорченко О.Є., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

12. Реформа ДФС: інституційні перетворення та шляхи подальшого розвитку. 
Зубаха М.В., студент ф—ту ОПМ, ІІ магістерський рівень, спец. 071 «Облік і 
оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Остап’юк Н.А., д.е.н., професор кафедри обліку і 
оподаткування 

13. Особливості оподаткування цивільно—правових договорів. 
Кувшинова А.Б., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Федорченко О.Є., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

14. Звітність фізичної особи—підприємця на спрощеній системі оподаткування. 
Марченко Д.О., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Федорченко О.Є., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

15. Адміністрування ПДФО у 2019 році: новації українського законодавства. 
Мощенська Є.В., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Сташенко Ю.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

16. Податок на виведений капітал: поняття, головні аспекти та перспективи 
запровадження в Україні. 

Олійник А.В., Шпакова А.А., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування»,  
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Федорченко О.Є., к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

17. Сучасний стан первинного обліку з податку на додану вартість. 
Пустовіт Н.О., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», Київський національний 
торговельно—економічний університет, 
Науковий керівник — Августова О.О., к.е.н., ст. викладач  кафедри обліку та 
оподаткування КНТЕУ 

18. Особливості оподаткування людського капіталу. 
Семенюк І.О., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Сташенко Ю.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

  



19. Сучасний стан прогнозування надходжень податку на додану вартість. 
Чугунова І.М., 1 курс, спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 
Київський національний торговельно—економічний університет, 
Науковий керівник — Козарезенко Л.В. — д.е.н., професор кафедри фінансів 

20. Місцеві податки і збори у контексті Податкового кодексу України. 
Чухно О.В., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Сташенко Ю.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

21. Реєстраційний ліміт у системі електронного адміністрування ПДВ. 
Шум М.С., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Сташенко Ю.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

 
 

СЕКЦІЯ 3 
 

СОЦІАЛЬНО ТА БЕЗПЕКО—ОРІЄНТОВНІ МОДЕЛІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ 
 

Керівник секції: Оліййник Яна Вікторівна — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку  ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» 
 

1. Соціально орієнтований бухгалтерський облік і звітність в аспекті обліково—
аналітичного моделювання 

Алтинцев О.С., студент ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Охрамович О.Р. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

2. Нефінансова звітність підприємства  
Андрушко А.А.,  студент ф—ту ІІТвЕ, 2 курсу, спец. 6і04 «Системний аналіз», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

3. Організація екологічно орієнтованого обліку та звітності 
Беззуб Р.Ю., студент ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Охрамович О.Р. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

4. Технології запобігання шахрайству з обліковими показниками 
Безпалий В. В., студент ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька діяльність», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

5. Управлінський облік, як невід’ємна складова менеджменту 
Березанська О.А., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

6. Соціальна звітність як інструмент соціальної відповідальності 
Біденко А.О., студентка ф—ту ІІТЕ, 2 курсу, спец. 6і04 «Системний аналіз», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В.— к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку  



7. Моделі соціальної відповідальності та їх вплив на систему бухгалтерського обліку  
Бондаренко І.Ю., студентка ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

8. Організація обліково—аналітичного забезпечення функціонування системи 
економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності 

Будолак А.О., студент ф—ту маркетингу, 2 курсу, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Чередніченко Т. В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

9. Оцінка результативності корпоративної соціальної відповідальності  
Булижко А.С., студент ф—ту  ІІТЕ, 3 курсу, спец. 6і01 «Економічна кібернетика», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. —  к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку. 

10. Проблемні аспекти нарахування, сплати та відображення військового збору в 
обліку 

Варивода П.Г., студент ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського облік 

11. Соціальна відповідальність бізнесу: практика країн європейського союзу  
Вартанов В.Г., студент ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
облік 

12. Реалізація завдань управлінського обліку через штучний інтелект 
Ващук Н.А., студентка факультету фінансів, 3 курсу, спеціальність 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборський О.В., к.е.н., доцент, професор кафедри  
бухгалтерського обліку 

13. Застосування екологічного обліку та звітності на підприємствах України 
Воронюк С.М., студентка факультету фінансів, 3 курсу, спеціальність 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборський О.В. 
к.е.н. ,доцент професор кафедри  бухгалтерського обліку 

14. Нарахування заробітної плати в Україні: проблемні питання та шляхи їх 
вирішення 

Галай Я. С., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

15. Ризики системи бухгалтерського обліку: ідентифікація та управління 
Гаркуша А.Г., студентка ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

16. Моделі соціальної відповідальності                                           
Годунова К.М.,  студентка ІІТвЕ, 2 курсу, спец.6і04 «Системний аналіз»,                                   
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 



17. Систематизація ризиків, які чинять вплив на стан економічної безпеки 
підприємства та їх відображення в бухгалтерському обліку 

Голінько В. І., студент ф—ту маркетингу, 2 курсу, спец. 6Р03, 075 «Маркетинг», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Чередніченко Т. В. — к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

18. Облікове забезпечення фінансової безпеки підприємства 
Головачук К.В., студент ф—ту ФМ, 2 курсу, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ 
імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

19. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії  
Гречко А.В., студентка ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька діяльність», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

20. Міжнародні стандарти як орієнтири складання соціальних звітів  
Гудь Н.І., студентка ф—ту ІІТЕ, 3 курсу, спец. 6і01 «економічна кібернетика», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,  
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. —  к.е.н.,  доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

21. Методичні аспекти обліку основних засобів за міжнародними стандартами 
Гутник А.В., студент ф—ту фінансів, 3 курсу, спец. 6Ф01 «Фінанси та страхування»,  
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Охрамович О. Р. — к.е.н, доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

22. Соціальні програми та проекти   
Демченко К.Д., студентка ф—та ІІТЕ, 2 курсу, спец. 6і04 «Системний аналіз», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

23. Помилки в бухгалтерському обліку 
Дідківська Є.В., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського облік 

24. Ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні 
Добривечір О.В., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

25. Світова практика соціального звітування 
Драч В.О., студент ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька діяльність», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

26. Історія розвитку соціальної відповідальності бізнесу 
Дусь Ю.Ю., студентка ф—ту ФМ, 2 курсу, спец 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність», ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана” 
Науковий керівник — Олійник Я.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

  



27. Проблеми та перспективи запровадження соціальної звітності в  Україні  
Етенко А. В., студентка ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

28. Нагальні питання підготовки кадрів сфери бухгалтерського обліку 
Єфімова Л.І., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

29. Організація обліку дебіторської заборгованості в управлінні підприємством 
Захарченко О.О., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

30. Цілі та історія розвитку нефінансової звітності  
Івлієва К.Г.,  студентка ІІТЕ, 3 курсу, спец. 6і01 «економічна кібернетика», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. —  к.е.н.,  доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

31. Нова модель бухгалтерського обліку в Україні в умовах євроінтеграції 
Йовенко Ю.П., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

32. Сучасні проблеми бізнес—освіти та вдосконалення системи безперервної освіти  
КалашникА.І., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

33. Фінансова звітність як інформаційне джерело оцінки рівня фінансової безпеки 
підприємства  

Катеринюк О. М., студентка ф—ту маркетингу, 2 курс, спец. 075 «Маркетинг», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Чередніченко Т. В. — к.е.н, доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

34. Міжнародні ініціативи з питань уникнення подвійного оподаткування між 
країнами 

Катрич Д., студент ф—ту маркетингу, 2 курс, спец. 6Р04 «Комерційна діяльність та 
логістика», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Олійник Я. В. — д. е .н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

35. Діагностика як інструмент управління ризиками підприємницької діяльності 
Клименко Є. О., студент ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

  



36. Соціальна звітність як джерело підвищення конкурентоспроможності 
підприємства 

Коваль Д.С., студентка ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька діяльність», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

37. Місце та роль бухгалтерського обліку в умовах інноваційної економіки 
Колгашева А.С., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

38. Організація синтетичного та аналітичного обліку матеріальних ресурсів в системі 
облікового забезпечення економічної безпеки підприємства 

Колпакова Я. О., студентка ф—ту маркетинг, 2 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Чередніченко Т. В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку  

39. Впровадження системи управлінського обліку як засіб забезпечення 
функціонування системи економічної безпеки в банківських установах 

Коляда О.Р., Раковська А.А., студентки ф—ту фінансів, 3 курсу,   спец. 6Ф02 
«Фінанси, банківська справа та страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», Науковий керівник — Ісай О.В. — к.е.н., професор кафедри 
бухгалтерського обліку 

40. Облікова модель України в умовах інтеграції 
Комісаренко В. С., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа 
і страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

41. Соціальна відповідальність корпорацій як інструмент конкурентної боротьби 
Конашук А. В., студентка ф—ту ІІТЕ, 3 курсу, спец. 6і01 «Економічна кібернетика», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Чередніченко Т. В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

42. Соціальна звітність: сутність та перспективи запровадження в Україні 
Копосова Д.М., студентка ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

43. Організація обліку та контролю основних засобів 
Косянчук М.С., Мансілья Альварес В. О. М., студенти ф—ту ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01 
«Фінанси та страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Охрамович О. Р.. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

44. Соціально орієнтовні моделі обліку 
Криворучко С.О., студент ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

  



45. Екологічна звітність підприємств як складова національної системи охорони 
довкілля 

Кульчицька Є. В., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

46. Взаємозв’язок соціально відповідальної діяльності з інвестиційним кліматом 
Левченко В. В., студентка ін—ту ІІТЕ, 3 курсу, спец. 6і01 «Економічна кібернетика», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Чередніченко Т. В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

47. Корпоративна соціальна відповідальність у системі стратегічного управління 
підприємством 

Лисенко М.Ю., студентка ф—ту ІІТвЕ, 2 курсу, спец.6і04 «Системний аналіз», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

48. Стандарти звітності зі сталого розвитку: глобальна ініціатива зі звітності (gri — 
global reporting initiative) 

Луцюк К.М., Царьова А.О., студентки ф—ту маркетингу,  спец. 6Р04 «Комерційна 
діяльність та логістика», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Олійник Я. В. — д. е .н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

49. Особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку 
Любченко Л.О., студентка ф—ту маркетингу, 2 курсу, спец. 6р03 «Маркетинг», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

50. Особливості британо-американської моделі обліку  
Магар У.О., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

51. Gdpr: кращі практики  
Мазур О.О., Студентка ф—ту ФФ, 3 курсу,спец.072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Бондар Т.А.—к.е.н.,  доцент кафедри бухгалтерського обліку  

52. Застосування інструментів управлінського обліку на підприємствах швидкого 
харчування 

Мазур Р.О., cтудентка ф-ту фінансів, 3 курсу, спец. 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування», ДВНЗ «КНЕУ  імені В. Гетьмана», 
Науковий керівник  — Самборський О.В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

53. Фальшування фінансової звітності: причини та механізм протидії ,  
Мазуренко М.С., студентка ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,  
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

  



54. Теоретичні та практичні аспекти формування облікової політики підприємств  
Макаренко М. П., студент ф—ту фінансів, 3 курсу, спец. 6Ф01 «Фінанси та 
страхування»,  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Охрамович О. Р. — к.е.н, доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

55. Соціальний облік та звітність як інструмент розвитку соціальної відповідальності 
підприємства 

Марченко Д.В., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

56. Соціальна орієнтованість бухгалтерського обліку та звітності в площині 
обліково—аналітичного моделювання 

Мельник А.О., студент ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

57. Пов’язаність бухгалтерського обліку організації з податковим менеджментом 
Міхеєва А. Ю., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

58. Цифрова економіка та новітні технології в системі обліку  
Міщенко Д.С., студентка ІІТвЕ, 4 курсу, спец.6і04 «Системний аналіз», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,           
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

59. Управлінський контроль ризиків підприємницької діяльності 
Михайлова С. А., студентка ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

60. Готівкові розрахунки підприємств 
Музиченко Ю.О., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

61. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства за даними бухгалтерського обліку 
Невгад Т.В., студентка ф—ту маркетингу, 2 курсу, спец. 075 «Маркетинг», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

62. Інтегрована корпоративна звітність: необхідні складові 
Нестеренко М.Є., студент ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

63. Визнання й оцінка нематеріальних активів за ПСБО та МСБО 
Нестеров В.О., студент ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 



64. Сучасні концепції соціальної звітності 
Онищенко А.С., студентка ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

65. Сучасні тенденції уніфікації бухгалтерського обліку 
Панченко Ю.С., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

66. Міжнародний досвід застосування стандартів бухгалтерського обліку  
Пасєка Ю. А., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

67. Інформація про активи в системi управління підприємством 
Пастушенко О.В., студент ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

68. Облікова політика підприємства щодо незавершеного виробництва 
Певнєва К.С. студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

69. Релізація соціальної політики та соціально відповідального бізнесу в Україні. 
Перепеляк Д.В., студентка ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

70. Адаптація національних нормативно—правових актів з податкових питань у 
контексті реалізації вимог beps 

Пийвода К. І., студентка факультету фінансів, 3 курсу, спец. 6Ф02 «Банківська 
справа», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Бондар Т. А. — к. е. н.,  доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

71. Основні аспекти соціальної відповідальності  бізнесу в  українських реаліях 
Побережник А. С., студент ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

72. Бухгалтеський облік  як інформаційна платформа  ризик—орієнтовного  
управління підприємством 

Поліванов І. А., студент ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька діяльність», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

  



73. Міжнародні організації з питань формування політики уникнення подвійного 
оподаткування між країнами 

Потапенко О. Є., студентка ф—ту маркетингу, 2 курс, спец. 6Р04 «Комерційна 
діяльність та логістика», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Олійник Я. В. — д. е .н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

74. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної 
відповідальності 

Приходько К.Р., студентка ф—ету маркетингу, 2 курсу, спец. 075 «Маркетинг», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В.— к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

75. Вплив професійних ризиків бухгалтера на стан економічної безпеки підприємства 
Процько Т. В., студентка ф—ту маркетингу, 2 курсу, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Чередніченко Т. В.— к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

76. Особливості складання звіту про управління 
Радчук Д.С., студентка ф—ту маркетингу, 2 курсу, спец 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність»,  ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана” 
Науковий керівник — Олійник Я.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

77. Технології управлінського контролю у запобіганні корпоративного шахрайства  
РайдаО.І., студент ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька діяльність», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

78. Особливості екологічно орієнтованого обліку  
Редько І.А., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

79. Міжнародний досвід регулювання соціальної відповідальності бізнесу 
Репко А.С., студент ф—ту маркетингу, 2 курс, спец. 6Р04 «Облік і оподаткування», 
ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Олійник Я.В., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

80. Форми та методи діагностики в управлінні ризиками підприємництва 
Римар Д.Д., студент ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька діяльність», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

81. Форми та процедури контролю  у запобіганні шахрайства з обліковими 
показниками 

Романюк М. Д., студентка ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

  



82. Підзвітність як принцип соціально—відповідального бізнесу  
Сайко В.С., студентка ф—ту ІТвЕ, 3 курсу, спец. 6і01 «Економічна кібернетика», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к.е.н, доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

83. Соціальна складова людського капіталу в обліковій системі підприємства 
Сербіна О.В., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

84. Управлінський облік в системі економічної безпеки 
Симоненко Є.О., студентка ф—ту маркетингу, 2 курсу, спец. 075 «Маркетинг», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

85. Сучасний стан і перспективи розвитку обліку в державному секторі 
Смірнова Н., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

86. Облікове забезпечення кадрової безпеки підприємства 
Стеценко Л.В., студентка ф—ту маркетингу, 2 курсу, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

87. Способи перетворення технології оплати праці 
Стеценко Ю.А., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

88. Стандартизація соціальної звітності: переваги та обмеження 
Стрєлков Д.О., студент ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

89. Управлінський облік як інформаційна система для прийняття управлінських 
рішень в умовах невизначеності та ризику 

Ступак О. С., Демиденко А. В., студентів ф—ту фінансів, 3 курсу, спец. «Банківська 
справа», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима  Гетьмана» 
Науковий керівник — Самборський О. В., к.е.н.,  доцент кафедри бухгалтерського 
обліку  

90. Внутрішній контроль як протидія шахрайству 
Терлецька Т.В.,    студентка факультету фінансів, 3 курсу спец. 6Ф02 «Страхування, 
фінанси та банківська справа», ДВНЗ «КНЕУ ім. В Гетьмана» 
Науковий керівник — Бондар Т.А. — к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку 

91. Пріоритети запровадження соціальної звітності в Україні  
Урсатьєва Є.Ю., студентка ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

  



92. Бухгалтерський облік у формуванні соціально—відповідального бізнесу 
Устич І.О., студент ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Охрамович О.Р. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

93. Соціальна орієнтованість у бухгалтерському обліку  
Феденко Д.О., студент і—ту ІІТЕ, 3 курсу, спец. 6і01 «Економічна кібернетика», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку  

94. Антикризові методи управління підприємством 
Федюк М.І., студентка ІІТЕ, 3 курсу, спец. 6і01 «Економічна кібернетика», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. —  к.е.н.,  доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

95. Інормативне та законодавче визначення поняття «інвентаризація» 
Хлопцева В.О., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

96. Вплив та інформаційні запити зацікавлених сторін з питань ведення бізнесу на 
засадах соціальної відповідальності  компаній 

Цимбалюк М.Т., студентка факультету фінансів,3 курсу, спец. 6Ф02 «Банківська 
справа», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Бондар Т. А. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку 

97. Корупційні ризики та методи їх запобігання 
Чеберяк А.М., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

98. Становлення і розвиток системи корпоративної соціальної відповідальності 
Череда І.В., студент ф—ту ІІТвЕ, 2 курсу, спец. 6і04 «Системний аналіз», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

99. Обліково—аналітичне забезпечення управління підприємством 
Чергинець Я.М., студентка ф—ту маркетингу, 2 курсу, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Чередніченко Т.В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

100. Основні напрями здійснення обліково—аналітичного забезпечення 
функціонування системи економічної безпеки підприємств 

Червінський О.С., студента ф—ту Маркетингу, 2 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Чередніченко Т. В. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

101. Значення бухгалтерського обліку при формуванні соціально—відповідального 
бізнесу  

Шадура Є.Ю., студент ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 



102. Облік фінансових результатів підприємства  
Шаркова К. С., студентка ф—ту ФФ, 3 курсу, спец. 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Охрамович О. Р. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

103. Актуальні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку 
Шевченко К.В., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6Ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

104. Проблеми та перспективи запровадження корпоративної звітності   
Шкуліпа А. Ю., студент ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька 
діяльність», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку 

105. Важливість внутрішнього контролю в бухгалтерському обліку  
Щитініна К.О., студентка ФФ, 3 курсу, спец. 6ф01, «Фінанси, банківська справа і 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Токарева Т.О. — к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку 

106. Системні ризики бухгалтерського обліку 
Юрченко Д.С., студент ф—ту ЕтаУ, 2 курсу, спец. 076 «Підприємницька діяльність», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Гнилицька Л.В. — д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 
обліку  

 
СЕКЦІЯ 4 

 
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В КРЕДИТНИХ І БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 
Керівник секції: Амбарчян Маргарита Самвелівна — к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. 
Гетьмана» 
 
1. Особливості побудови балансу банку. 

Аділов Е., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Кузьмінська О. Е., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних 
і бюджетних установах та економічного аналізу  

2. Двоїста сутність процесу амортизації в бюджетних установах. 
Безбах Д. В., 5 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Амбарчян М. С., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

3. Власний капітал в установах державного сектору. 
Васюрина В., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Цятковська О. В., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

  



4. Основні аспекти обліку соціальних стипендій в установах державного сектору. 
Геворгян А. Б., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Цятковська О. В., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

5. Особливості модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі. 
Дем’янець Д. О., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «СНУ імені Лесі 
Українки», 
Науковий керівник — Кулинич М. Б., к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту 

6. Класифікація доходів і витрат у плані рахунків бухгалтерського обліку банків 
України. 

Дмитренко Д. А., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Кузьмінська О. Е., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних 
і бюджетних установах та економічного аналізу 

7. Операції з готівковими коштами як об’єкти бухгалтерського обліку в банку. 
Загоровська І. П., 6 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Кузьмінська О. Е., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних 
і бюджетних установах та економічного аналізу 

8. Економічна сутність та особливості обліку доходів бюджетних установ. 
Іванова Л. С., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Амбарчян В. С., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

9. Особливості обліку заробітної плати в бюджетних установах. 
Козинець А. О., Шапошниченко Т. А., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Амбарчян В. С., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

10.  Необхідність впровадження управлінського обліку в банківських установах. 
Коляда О. Р., Раковська А. А., 3 курс, спец. 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Ісай О.В., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку 

11.  Особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. 
Литвин А. Є., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Кузьмінська О. Е., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних 
і бюджетних установах та економічного аналізу 

12.  Особливості складання фінансової та бюджетної звітності суб’єктами державного 
сектору. 

Марченко О. М., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Амбарчян В. С., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

13.  Облік розрахунків зі стипендіатами в бюджетних установах. 
Мірко І. О., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Амбарчян В. С., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 



14.  Облікове забезпечення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в 
бюджетних установах. 

Осика О. О., Ніколенко К. О., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ 
імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Амбарчян В. С., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

15. Організаційні положення обліку оплати праці персоналу банків. 
Парнаозашвілі Е. М., 6 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Кузьмінська О. Е., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних 
і бюджетних установах та економічного аналізу 

16.  Особливості модернізації обліку в державному секторі. 
Титоцькa О. В., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування»,  ДВНЗ «НУБіП Укрaїни», 
Науковий керівник — Цятковська О.В., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

17.  Становлення інтегрованої звітності у банках України. 
Черкай О. О., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ННІ БТ «УАБС» Сумського 
державного університету, 
Науковий керівник — Савченко Т. Г., д.е.н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
та оподаткування 

18. Питання модернізації обліку в державному секторі. 
Швейбиш К. Ю., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Амбарчян В. С., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

 
СЕКЦІЯ 5 

 
БІЗНЕС—АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Керівник секції: Амбарчян Вікторія Самвелівна — к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. 
Гетьмана» 
 
1. Аналіз впливу корпоративної культури на діяльність компанії. 

Бенхіма Ю. С., Цегельна Л. О., 5 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ 
імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Парасій—Вергуненко І. М., д.е.н., професор кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

2. Аналіз забезпеченості нематеріальними активами міської адміністрації для якісного 
надання послуг. 

Бойко Т. В., 5 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

3. Ключові терміни бізнес—аналізу. 
Бондаренко Є. А., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

  



4. Організаційні та методичні аспекти проведення SWOT—аналізу та lean—аналізу. 
Бондарук А. Л., 5 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Парасій—Вергуненко І. М., д.е.н., професор кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

5. Управлінський аналіз бізнес—процесів на підприємстві. 
Борко О. О., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

6. Сучасні методики аналізу ефективності діяльності підприємства. 
Бутузова А. В., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

7. Розробка стратегії змін в процесі бізнес—аналізу. 
Буденюк М. В., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

8. Аналіз потенціалу підприємств виробничої галузі. 
Виноградова А. І., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

9. Сучасні системи аналітичного вимірювання результативності бізнесу. 
Войницька А. В., Завгородня М. С., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

10. Особливості здійснення економічного аналізу за галузями. 
Войтенко К. А., л курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

11. Правила та інструменти бізнес—аналізу. 
Волкова К. Ю., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

12. Особливість здійснення аналізу інвестиційної привабливості суб’єктів 
господарювання. 

Гавяда А. В., Нікіпчук Б. О., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ 
імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

13. Особливості методики аналізу формування прибутку підприємства. 
Гайдай Г. С., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

  



14.  Цифрові активи компанії: сутність, облік та оцінювання. 
Гайдамака Ю. М., 3 курс, спец. 6504 «Економіка підприємства», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Дзюбенко Л. М., к.е.н., доцент кафедри економіки та 
підприємництва 

15. Аналіз витрат на забезпечення запасами медичних установ. 
Галата А. О., 5 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

16. Критерії ефективності витрачання бюджетних коштів. 
Грищенко Ю. С., 5 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

17.  Вимоги стейкхолдерів як основа проектування бізнес—аналізу. 
Денисенко А. Р., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

18. Місце економічного аналізу в управлінні виробництвом. 
Довбня В. О., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

19.  Планування аналізу змін бізнес—моделі підприємства. 
Дорошенко А. В., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

20. Методи портфельного аналізу банківського сектору України як інструменти 
зміцнення їх фінансового стану. 

Дубовик М. Ф., Пернарівська О. О., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

21.  Концептуальна модель бізнес—аналізу. 
Дурова О. В., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

22.  Аналіз впливу зовнішніх факторів на ефективність діяльності підприємства. 
Єгай І. О., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

23.  Огляд основних напрямів і методів, які застосовуються для моделювання динаміки 
фінансових показників банку. 

Железова Д. С., магістр 1—го курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», ХНАДУ, 
Науковий керівник — Вербицька В. І., к.е.н., доцент кафедри обліку, оподаткування та 
міжнародних економічних відносин 

  



24. Сучасні аспекти аналізу фінансового стану підприємства. 
Івановська А.—С. А., Бондаренко С. І., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ 
імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

25. Аналіз впливу процесу децентралізації на зміну  бюджетного забезпечення освіти на 
місцевому рівні. 

Каландирець О. В., 5 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

26. Планування підходів до бізнес—аналізу. 
Кобзева І. І., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

27. Ключові знання, що формують компетенцію бізнес—аналітика. 
Ковальова О. В., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

28. Аналіз ринкового діапазону цін (рентабельності) в неконтрольованих імпортних 
операціях. 

Ковач І. М., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

29. Перспективний аналіз як передумова стратегічного планування діяльності 
підприємства. 

Ковеня І. В., Якименко К. В, 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

30. Ключові концепти бізнес-аналізу 
Козинець А. О., Шапошниченко Т. А., студенти ф-ту ОПМ, 3 курсу, спец. 071 «Облік і 
оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник – Калабухова С.В. – к.е.н., професор кафедри  обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

31. Використання симплекс—методу для аналізу й оптимізації витрат підприємства. 
Кравченко Д. О., 2 курс, спец. 122 «Комп’ютерні науки», СумДУ, 
Науковий керівник — Кравченко О. В., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку 
і оподаткування 

32. Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на економічний розвиток України. 
Крамаренко А. О., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

33. Використання інструментів маркетингового аналізу у сфері туризму. 
Крисюк А. О., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

  



34. Аналіз маркетингової діяльності сучасного підприємства. 
Кудря Є. С., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

35. Призначення базового стандарту бізнес—аналізу. 
Кулик О. Ю., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

36. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства. 
Литвиненко К. А., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

37. Бенчмаркінг як інструмент аналізу конкурентоспроможності підприємства. 
Лівшун Ю. О., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

38. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства. 
Лінкіна В. Є., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Парасій—Вергуненко І. М., д.е.н., професор кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

39. Архітектура інформаційної системи моніторингу бізнес—середовища підприємства. 
Лохман М. О., 1 курс, спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
ДонНУЕТ імені Михайла Туган—Барановського, 
Науковий керівник — Лохман Н. В., к.е.н., доцент кафедри економіки та бізнесу 

40. Бізнес—аналіз ризиків діяльності підприємства. 
Марченко Д. О., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

41. Методичний інструментарій аналізу та управління кредиторською заборгованістю. 
Махиня І. М., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Ямборко Г.А., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

42. Методи аналізу та оцінки конкурентоспроможності підприємства. 
Мисюк І. В., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

43. Аналіз взаємозв’язку бонусної системи нарахування заробітної плати з рівнем 
прибутковості компанії. 

Мілевська А. Ю., 5 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

44. Сучасні підходи та методи оцінки ресурсного потенціалу підприємства. 
Мурга Т. І., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

  



45. Аналіз бізнес—процесів підприємства. 
Новікова А. В., Шевченко М. В., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

46. Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві. 
Норенко Е.О., Токова Н.М., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ 
імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

47. Особливості використання матричних методів в стратегічному аналізі. 
Павлик Д. В., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

48. Комплексний економічний аналіз. 
Павловська Х. Ю., Післегіна Т. С., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Парасій—Вергуненко І. М., д.е.н., професор кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

49. Стратегічний аналіз виробничого підприємства. 
Пасічник І. В., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

50. Бізнес—аналіз поточного стану підприємства. 
Пашинська К. А., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

51. Сучасні підходи до оцінки ефективності управління підприємством. 
Плевако Д. В., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

52. Аналіз конкурентоспроможності підприємства. 
Посікера К., Коновалов О., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Парасій—Вергуненко І. М., д.е.н., професор обліку в кредитних 
і бюджетних установах та економічного аналізу 

53. Використання матриці BCG i SWOT—аналізу при формуванні товарної політики 
фірми. 

Потапова А.С., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

54. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні. 
Прилуцька А. В., 5 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

  



55. Перелік стейкхолдерів, задіяних в бізнес—аналізі. 
Ракарчук А. Д., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

56. Фінансова звітність банків: перехід на МСФЗ. 
Рехман М. О., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

57.  Порівняльний аналіз як метод оцінки маркетингової діяльності підприємства—
конкурента. 

Романова М. Д., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

58.  Аналіз ефективності Інтернет—маркетингу в українських компаніях. 
Самодіна Ю. І., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

59.  Планування бізнес—аналізу та моніторинг бізнес—потреб. 
Сапожнік І. В., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

60.  Бенчмаркінг як інструмент бізнес—аналізу. 
Семенова В. А., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

61.  Аналіз кредитоспроможності підприємств. 
Семистрок Ф. В., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Парасій—Вергуненко І. М., д.е.н., професор кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

62.  Веб—аналітика як сучасний інструмент аналізу маркетингової діяльності. 
Сєрікова А. І., Королькова К. С., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

63. Аналіз впливу маркетингових комунікацій на зміну обсягів реалізації продукції 
підприємства. 

Сьомік В. Г., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

64. Бізнес—діагностика активів компанії. 
Уницька Г. Ю., 4 курс, спец. 6504 «Економіка підприємства», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Дзюбенко Л.М., к.е.н., доцент кафедри  економіки та 
підприємництва 

  



65. Розвиток економічного аналізу в Україні та країнах Європи. 
Фадіна Є. К., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Самборська—Музичко Ю. О., к.е.н., доцент кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

66. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності аграрних підприємств. 
Хамматова Є. Р., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

67. Сфери знань бізнес—аналізу. 
Хукаленко М. В., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

68. Аналіз ефективності використання бюджетних коштів. 
Чухра К. І., 5 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Кіндрацька Л. М., д.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

69. Бізнес—аналіз майбутнього стану підприємства. 
Шевченко В. К., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

70. Методи аналізу ринкової позиції підприємства. 
Юськів Н. О., 3 курс, спец. 075 «Маркетинг», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Абесінова О. К., к.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

71. Формалізація та деталізація проведення бізнес—аналізу. 
Яремчук І. В., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Калабухова С. В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу 

 
СЕКЦІЯ 6 

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 
Керівник секції: Слободяник Юлія Борисівна — д.е.н., доцент, професор кафедри аудиту 
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» 

 
1. Особливості аудиту доходів суб’єктів господарювання: обліково—податковий аспект 

Бовсун О.О., студентка ф—ту ОПМ, 5 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 

Науковий керівник — Біляченко О.Л. − к.е.н., доцент кафедри аудиту 
2. Оцінка ефективності використання системи закупівель prozorro на підприємствах 

комунального транспорту 
Борщ М.М., студент ф—ту ОПМ, 5 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 

«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Слободяник Ю.Б. − д.е.н., професор кафедри аудиту 

  



3. Податковий аудит витрат виробництва на підприємстві: ризикові моменти 
Гвоздьова Д.В., студентка ф—ту ОПМ, 5 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Біляченко О.Л. − к.е.н., доцент кафедри аудиту 

4. Особливості комп’ютеризації процесу аудиту основних засобів 
Даценко А.В., студентка ф—ту ОПМ, 6 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Петрик О.А. — д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту 

5. Сучасні перспективи європейського напрямку розвитку аудиту в Україні 
Децюра А.О., студентка  ф—ту ОПМ, 4 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування»,  ВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Мариніч І.О. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

6. Регулювання незалежності в діяльності державного аудитора 
Духовська О.А., студентка ф—ту ОПМ , 5 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Слободяник Ю.Б. — д.е.н., професор кафедри аудиту 

7. Аудит інтернет—маркетингу 
Єфіменко Я.В., студентка ф—ту ОПМ,  4 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Мариніч І.О. — к.е.н, доцент кафедри аудиту 

8. Ризик—орієнтований підхід у плануванні внутрішнього аудиту: сучасне бачення 
Кондратова О.С., студентка ф—ту ОПМ, 6 курсу, спец.071 «Облік і оподаткування», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Заднепровська С.П. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

9. Внутрішній аудит: сучасна парадигма 
Максим’як Д.А., студентка 2 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», ЛТЕК 
Національного університету «Львівська політехніка» 
Науковий керівник — Канцір І. А. — к.е.н., викладач кафедри обліку, аудиту та 
фінансів 

10. Організаційно—методичні підходи аудиту дебіторської заборгованості: існуючі 
проблеми та шляхи їх вирішення 

Мороз Р.М., студентка ф—ту ОПМ , 5 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Бугай Н.О. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

11. Зарубіжний досвід підготовки і підвищення кваліфікації аудиторів та вимоги до них 
Охріменко О.А., студентка ф—ту ОПМ, 4 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Мариніч І.О. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

12. Аналіз типових помилок при аудиті розрахунків з оплати праці 
Поліщук М.В., студентка ф—ту ОПМ, 5 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Біляченко О.Л. − к.е.н., доцент кафедри аудиту 

13. Завдання з компіляції фінансової інформації та їх практичне застосування в сучасних 
умовах 

Пруська А.Р., студентка ф—ту ОПМ, 5 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Біляченко О.Л. − к.е.н., доцент кафедри аудиту 

14. Аудит формування, використання і збереження власних фінансових ресурсів 
підприємства та шляхи його подальшого удосконалення 

Сенюта І.В., студент ф—ту ОПМ, 5 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Бугай Н.О.— к.е.н., доцент кафедри аудиту  



15. Результати розслідування корпоративних крахів та скандалів, до яких причетні 
аудиторські фірми 

Скуратівська А. В., студентка ф—ту ОПМ, 4 курсу, спец. 6509 «Облік і оподаткування» 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник — Мариніч І. О. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

16. Завдання аудиту ефективності управління виробничими запасами 
Сметанюк Д.В., студента ф—ту ОПМ, 5 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Біляченко О.Л. − к.е.н., доцент кафедри аудиту 

17. Особливості аудиту витрат діяльності при проведенні податкового аудиту 
Снісар Є.М., студентка ф—ту ОПМ, 5 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Біляченко О.Л. − к.е.н., доцент кафедри аудиту 

18. Нововведення у питаннях обов’язкового аудиту фінансової звітності в Україні 
Стріха А.С.,  студентка ф—ту ОПМ 4 курсу, спец.6509 «Облік і аудит», ДВНЗ «КНЕУ 
імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Мариніч І.О. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

19. Розвиток аудиту операцій з грошовими коштами: методичний та організаційний 
аспект 

Суліма Н. Ю., студентка ф—ту ОПМ, 5 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Бугай Н.О.— к.е.н., доцент кафедри аудиту 

20. Особливості визначення суттєвості під час аудиту дебіторської заборгованості 
Таранік Т.С., студентка ф—ту ОПМ, 5 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Біляченко О.Л. − к.е.н., доцент кафедри аудиту 

 
СЕКЦІЯ 7 

 
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В 

УМОВАХ ЦИФРОВОЇ АДЖЕНДИ УКРАЇНИ 
 
Керівник секції: Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту ДВНЗ 
«КНЕУ ім. В. Гетьмана» 

 
1. Інтернет речей (IoT) — важлива технологія цифрової економіки 

Анур’єва А.І., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

2. Віртуальні підприємства — нова форма бізнес—структур 
Богинська К. В., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

3. Цифрова економіка: сучасні реалії 
Буднік А.Ю., 3 курс, спец. «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима 
Гетьмана» 
Науковий керівник — Іванова Л.І. — старший викладач кафедри аудиту 

4. Хмарні технології як засіб новітньої технології обробки та зберігання даних 
Волкова К.Ю., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

  



5. ERP—системи: тенденції використання в управлінні бізнесом 
Волтаріус В.В.,  3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

6. Аналіз програмного забезпечення для ведення автоматизованого обліку 
Гончар В.О., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

7. Віртуальна реальність та її вплив на організацію обліку 
Груша Д.І., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

8. CRM—система як складова управлінської інформаційної системи підприємства 
Дубенець О.В., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

9. Використання дронів у обліку та аудиті: сучасні тенденції 
Зубенко В.С., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», Економічний коледж ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Іванова Л.І. — старший викладач кафедри аудиту, ДВНЗ «КНЕУ 
імені Вадима Гетьмана» 

10. Сучасні інформаційні технології в системі управління 
Климчук Т.П., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Ніколенко Л.А. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

11. Інновації в інформаційній системі обліку 
Костюк А.О., Тхоржевська О.К., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Ніколенко Л.А. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

12. Класифікація та вибір бухгалтерських програмних продуктів 
Кущ О.Р., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

13. Можливості та перспективи створення штучного інтелекту 
Ляшенко Ю.М., 3 курс, спец. «Облік та оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Іванова Л.І. — старший викладач кафедри аудиту  

14. Інформаційні системи автоматизації процесів управлінського обліку 
Майстренко А.В., 5 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Ільїн В. Ю. — д.е.н., професор кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу  

15. Комп’ютеризація аудиту: практичні рішення 
Марченко О.М., 3 курс, спец. «Облік та оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Іванова Л.І. — старший викладач кафедри аудиту 

16. Аудит інформаційних систем та технологій 
Матвієнко О.В., Петрашенко А.Г., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Ніколенко Л.А. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

  



17. Безготівкові розрахунки: сучасний стан та перспективи використання 
Нечваль Д.С., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

18. Облік і аудит в контексті технологій цифрової економіки 
Омелько Т.В., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

19. Облікові професії в умовах цифровізації економіки 
Осадча О.О., 4 курс, спец.072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ННІ ФЕМ 
ім. Олега Балацького, Сумський державний університет, 
Науковий керівник — Плікус І.Й. — к.е.н., доцент кафедри фінансів і підприємництва 

20. Ризики автоматизованої обробки облікової інформації 
Поліщук А.Р., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

21. Віртуальна та доповнена реальності: перспективи використання в обліку та аудиті 
Приймаченко К.В., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

22. Вдосконалення управління інформатизованими бізнес—процесами 
Разгоняєв Г.В., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ф—ту УБ Харківського 
національного автомобільно—дорожнього університету, 
Науковий керівник — Вербицька В.І. — к.е.н., доцент кафедри обліку, оподаткування 
та міжнародних економічних відносин 

23. Технологія блокчейн: її вплив на бухгалтерський облік і аудит 
Сербін Т.В., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

24. Тенденції розвитку економічних ризиків у інформаційному суспільстві 
Стангріт Ю.І., Сліпенька А.Ю., 4 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
науковий керівник — Ніколенко Л.А. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

25. Цифрова економіка та її вплив на розвиток підприємств 
Тищенко Т.О., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Іванова Л.І. — старший викладач, кафедри аудиту 

26. Оподаткування операцій із криптовалютою в Україні 
Удод А.В., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

27. Нова концепція обробки даних за допомогою використання туманних технологій 
Хукаленко М.В., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Матієнко—Зубенко І.І. — к.е.н., доцент кафедри аудиту 

28. Напрями «цифровізації» економіки України 
Шевченко І.П., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ВСП НАУ Слов’янський 
коледж НАУ, 
Науковий керівник — Гребець О.Б. — к.е.н., викладач ц/к бухгалтерський облік 

 
  



СЕКЦІЯ 8 
 

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ АГРАРНИМИ 
ФОРМУВАННЯМИ 

 
Керівник секції: Бірюк Олена Григорівна — к. е. н., професор кафедри обліку, контролю 
та оподаткування агробізнесу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» 
 
1. Вдосконалення обліку витрат на збут на підприємствах аграрного бізнесу 

Баданюк С.В., магістрант, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Остапенко Ю.П., к.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

2. Облік як джерело інформаційного забезпечення системи управління підприємством  
Бубир І.В., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Ільїн В.Ю., д.е.н., професор кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

3. Облік запасних частин та його удосконалення на підприємствах агробізнесу  
Волкова О.І., 4 курс, спец. 6509 «Облік і аудит», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Ткач І.В., ст. викладач кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

4. Документальне  оформлення реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі 
Григораш А.І., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Кругла М.М., к.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

5. Удосконалення облікового забезпечення управління розрахунками з 
постачальниками і підрядниками 

Грищенко Є.В., магістрант, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Стельмах Н.Є., к.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

6. Особливості методики аудиту фінансових результатів підприємств агробізнесу 
Гулега О.А., 4 курс, спец. 6509 «Облік і аудит», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Стельмах Н.Є., к.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

7. Удосконалення обліку витрат і виходу продукції рослинництва 
Дудла І.В., магістрант, спец. 071 «Облік і оподаткування», Уманський національний 
університет садівництва», 
Науковий керівник — Крочак О.І., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування  

8. Джерела інформації аудиту розрахунків з покупцями та замовниками 
Дячук М.І., 4 курс, спец. 6509 «Облік і аудит», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Бірюк О.Г., к.е.н., професор кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

9. Контроль витрат на виробництво продукції олійних культур 
Єлєупов А.І., магістрант, спец. 071 «Облік і оподаткування», Уманський національний 
університет садівництва», 
Науковий керівник — Крочак О.І., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування  

  



10. Стан і сучасні тенденції розвитку теорії та практики аудиту реалізації 
сільськогосподарської продукції 

Єник Д.Ю., 4 курс, спец. 6509 «Облік і аудит», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Бірюк О.Г., к.е.н., професор кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

11. Особливості проведення інвентаризації на сільськогосподарських підприємствах 
Жидка Л.В., магістрант, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Мельничук В.В., к.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

12. Зобов’язання підприємства та їх класифікація 
Коваленко В.О., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Стельмах Н.Є., к.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

13.  Особливості безготівкових розрахунків з підзвітними особами 
Колесникова А.І., магістрант, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Бірюк О.Г., к.е.н., професор кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

14. Внутрішньогосподарський контроль дотримання нормативу працевлаштування 
осіб з інвалідністю та осіб передпенсійного віку аграрними підприємствами 

Левчук В.В., магістрант, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Гончар І.І., к.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

15. Інформаційні системи автоматизації процесів управлінського обліку 
Майстренко А.В., магістрант, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Ільїн В.Ю., к.е.н., професор кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

16. Нормативно—правове регулювання обліку виробництва продукції на цукрових 
заводах 

Неліна І.І., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Бірюк О.Г., к.е.н., професор кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

17. Особливості обліку виробництва органічної продукції рослинництва 
Низова Л.Ю., магістрант, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Золотарьова Н.С., к.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

18. Організація аудиту адміністративних витрат 
Одинока Ю.В., 4 курс, спец. 6509 «Облік і аудит», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Бірюк О.Г., к.е.н., професор кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

19. Принципи формування облікової політики підприємства 
Подлецька Т.В., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Мельничук В.В., к.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 



20. Внутрішньогосподарський контроль в управлінні сільськогосподарським 
підприємством 

Сава Г.В., група Б—31, Гусятинський коледж ТНТУ ім. І.Пулюя, 
Науковий керівник — Сагайдак Р.А., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

21. Шляхи вирішення проблем обліку реалізації готової продукції на підприємствах 
харчової промисловості 

Сімчук Я.В., 2 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Ільїн В.Ю., к.е.н., професор кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

22. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 
Сидоркіна А.О., магістрант, спец. 071 «Облік і оподаткування», Національний 
університет біоресурсів і природокористування України, 
Науковий керівник — Дерев’янко С.І., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування  

23. Облікове забезпечення оприбуткування продукції садівництва 
Сиплива Т.С., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Коцупатрий М.М., к.е.н., професор кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

24. Оцінка бухгалтерського відображення переоцінки основних засобів на 
підприємствах агробізнесу 

Слонецька В.Б., 4 курс, спец. 6509 «Облік і аудит», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Бірюк О.Г., к.е.н., професор кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

25. Оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді додаткового блага 
Стойко І.С., 3 курс, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Ковач С.І., к.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

26. Облік розрахунків за ПДВ при експорті сільськогосподарської продукції 
Шарапка К.О., магістрант, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник — Ковач С.І., к.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

27. Особливості обліку безнадійної дебіторської заборгованості 
Якуба Я.І., магістрант, спец. 071 «Облік і оподаткування», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана», 
Науковий керівник — Остапенко Ю.П., к.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та 
оподаткування агробізнесу 

28. Значення і необхідність аудиту персоналу в підвищенні ефективності управління 
персоналом 

Троян Ю.І., студентка ф-ту УПСтаП, 4 курсу, спец.6505, «Управління персоналом і 
економіка праці», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 
Науковий керівник – Даниленко О.А. – к.е.н., доцент кафедри управління персоналом 
та економіки праці 

 


