
 
 
 
 
 
 
 



ПОРЯДОК  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

20 квітня  Вінницький національний  аграрний університет 
9.30-10.30 реєстрація учасників  
10.30-13.00 пленарне засідання  (ауд. 2220) 
13.00-14.00 перерва на обід 
14.00-17.00 секційні засідання   ( ауд. 1206, ауд. 1304, ауд. 1306) 
17.00-17.30 підведення підсумків  

 

21 квітня  

13.00-15.30 продовження роботи секційних засідань 
(ауд. 1206, ауд. 1304, ауд. 1306) 

15.30-16.00 підведення підсумків 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 

10.30 – 10.45 

«Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: сучасний 
стан та напрями розвитку» 
ЛЕГЕНЧУК Сергій Федорович, доктор економічних наук, 
професор, академік Академії економічних наук України, 
завідувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного 
технологічного університету, м. Житомир 

  

10.45-11.00 

«Дью ділідженс – обов’язкова складова інвестиційного 
проекту в бізнес сфері» 
ГУЦАЛЕНКО Любов Василівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю 
Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця 

  

11.00-11.15 

«Розвиток бухгалтерського обліку та нові економічні 
концепції і теорії» 
ГРИЦИШЕН Димитрій Олександрович, доктор економічних 
наук, доцент кафедри економічної безпеки, публічного 
управління та адміністрування Житомирського державного 
технологічного університету, м. Житомир 

  

11.15-11.25 

«Проблеми розвитку стартапів в Україні»    
ЛИТВИН Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри міжнародного підприємництва Інституту 
економіки і менеджменту Національного університету 
«Львівська політехніка», м. Львів    

  

11.25-11.40 

«Проблеми застосування МСФЗ в глобалізованому світі» 
РОМАНЧУК Катерина Василівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри міжнародної економіки 
Житомирського державного технологічного університету,    м. 
Житомир 



11.40-11.55 

«Сучасні підходи до підготовки фахівців з обліку і 
оподаткування» 
БОНДАР Микола Іванович, доктор економічних наук, 
професор, декан обліково-економічного факультету ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана», м. Київ         

  

11.55-12.05 

«Особливості реформування системи державного 
фінансового контролю в Україні» 
ВАХНОВСЬКА Олена Василівна, начальник Управління 
північного офісу Державної аудиторської служби у 
Вінницькій області, м. Вінниця 

  

12.05-12.15 

«Організаційно-методичні засади обліку пайового 
капіталу в кооперативах» 
КОЦУПАТРИЙ Михайло Миколайович, кандидат 
економічних наук, професор, декан факультету економіки 
агропромислового комплексу ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ 

  

12.15-12.25 

«Сутність та необхідність податкового адміністрування» 
ГОРДІЄНКО Микола Іванович, кандидат економічних наук, 
професор, завідувач кафедри економічного контролю та 
аудиту Сумського національного аграрного університету,    
м. Суми 

  

12.25-12.35 

«Захист економічної конкуренції Антимонопольним 
комітетом України: сьогодення та перспективи» 
СЛОБОДЯНЮК Микола Володимирович, Голова 
Вінницького обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України, м. Вінниця 

  

12.35-12.45 

«Безальтернативність перевірок при проведенні 
державного фінансового контролю» 
ДЕМА Дмитро Іванович, кандидат економічних наук, 
професор кафедри фінансів і кредиту Житомирського 
національного агроекологічного університету, м. Житомир 

  

12.45-13.00 

«Узгодження умов завдання з аудиту» 
МАНЬКО Надія Федорівна, Голова територіального 
відділення Союзу аудиторів України, директор ТОВ 
«Аудиторська фірма «Надійність», м. Вінниця 
 



СЕКЦІЯ 1 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В 

ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ  
 

(ауд. 1206) 
 

Керівник секції: Любар Оксана Олександрівна, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку Вінницького національного аграрного університету 

 
Баранова І. А. Облік витрат збутової діяльності  
Бельдій А. М. Облік державної підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників у 2017 році 
Бурко К. В. Визначення завдань бухгалтерського обліку в умовах 
реформування земельних відносин 
Вовк В. Ю. Облік розрахунків з оплати праці 
Гудзенко Н. М. Інвестиційна нерухомість як об’єкт обліку: організація та 
відображення в звітності 
Заболотчук А. В. Спеціальний режим оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників: реалії та перспективи 
Іщенко Я. П. Вплив організаційно-технологічних особливостей рибництва 
на побудову обліку виробничих витрат 
Китайчук Т. Г. Особливості організації обліку в бюджетних установах 
Коваль Л. В. Складові елементи облікової політики щодо нерухомості 
підприємства 
Коваль Н. І. Облік виробничих запасів їх сутність та специфіка управління 
Корпанюк Т. М. Управлінський облік в банках України: процедура та 
особливості ведення 
Лепетан І. М. Проблеми управлінського обліку на сільськогосподарських 
підприємствах 
Любар О. О. Актуальні питання амортизаційної політики підприємств в 
Україні 
Маньківський Ю. Р. Вітчизняний та зарубіжний досвід організації 
бухгалтерського обліку: порівняльний аспект 
Мараховська Т. М. Вплив оподаткування на підприємницьку діяльність 
Марчук У. О. Влив якості продукції на максимізацію прибутку: обліково-
контрольний аспект 
Марчук Ю. Ю. Податкова система України: становлення та сучасний стан 
Мельник О. С. Організаційно-технологічні особливості біологічних 
перетворень у рибництві та їх вплив на побудову обліку 
Насталенко Я. В. Оподаткування доходів фізичних осіб 
Новодворська В. В. Особливості організації обліку в фермерських 
господарствах 



Новотна Н. М. Проблеми обліку основних засобів на підприємстві 
Острожинська К. В. Державна фінансова підтримка фермерських 
господарств в Україні: обліково-аналітичне забезпечення 
Пацар О. Г. Вплив методів оцінки запасів при їх вибутті на фінансовий 
результат сільськогосподарського підприємства 
Плахтій Т. Ф. Облікова оцінка змін в оподаткуванні виплат заробітної 
плати 
Подолянчук О. А. Аналіз нормативно-правової бази функціонування 
суб’єктів малого підприємництва 
Попик Т. О. Особливості обліку необмінних операцій в бюджетних 
установах 
Радіонова О. Ю. Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством 
аграрного сектору економіки 
Римар А Ю. Облік довгострокових зобов’язань 
Сатановська В. О. Документування господарських операцій стану та руху 
грошових коштів підприємств 
Яремчук Н. Ф. Оцінка об’єктів інвестиційної нерухомості 

 
 
 

СЕКЦІЯ 2 
РОЗВИТОК АНАЛІЗУ ТА СТАТИСТИКИ В УМОВАХ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
 

(ауд. 1304) 
 

Керівник секції: Федоришина Лідія Іванівна, доцент кафедри аналізу та 
статистики Вінницького національного аграрного університету 

 
Арсенюк А. В. Оцінка стану національної безпеки та співробітництва 
України з країнами ЄС 
Багабунт В. Ю. Аналіз руху грошових коштів підприємства 
Василець М. В. Аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва  
Глазко Н. Д. “Аналітик” – креативна професія сьогодення 
Діденко Н. Г. Фінансова звітність підприємства як об’єкт аналізу 
Закірова Л. В. Оцінка шляхів зниження собівартості продукції 
тваринництва 
Корнійчук А. М., Коломієць Т. В. Аналіз економічного середовища 
формування інтелектуального капіталу аграрних підприємств Вінниччини 
Корпан В. І. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості та 
оптимізація їх складу 
Малушенко О. С. Особливості роботи бухгалтера-аналітика 



Марченко С. О. Проблеми та перспективи аналізу виробничих запасів 
підприємства 
Михальчишина Л. Г. Аналітичне обґрунтування інвестиційних рішень: 
види аналізу та практичне застосування при вкладеннях в цінні папери 
Мудрик О. В. Фінансова санація підприємства як основний запобіжник 
банкрутства 
Мудрик Ю. М. Аналіз залучення капітальних інвестицій у Вінницькій 
області 
Мулик Т. О. Методичні підходи до управлінського аналізу 
Мулик Я. І. Оцінка ліквідності підприємств як елемент управління 
фінансовою безпекою 
Навитанюк О. В. Напрями поліпшення аналізу ділової активності 
Немеш Г. С. Оцінка грошових потоків підприємства 
Плахотнюк О. В. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства 
Пльонсак О. Л. Оперативний аналіз ефективності технологічного процесу 
Покора В. Р. Аналіз фінансової стійкості як основний показник фінансового 
стану підприємства 
Попик Т. О. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами, їх 
структури та руху 
Правдюк М. В. Аналітичне забезпечення, як провідний фактор 
ефективності управління 
Сидорук Я. В. Аналіз розвитку корпоративного контролю у 
сільськогосподарському виробництві 
Скакун Л. А. Застосування моделі SCORE у макроекономічному аналізі 
інвестиційних процесів 
Стрілецька Ю. С. Аналіз ефективності використання земельних ресурсів 
Тимановська І. В. Аналіз ефективності використання капіталу 
Томчук О. Ф. Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно 
до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів 
Торохтій Л. Л. Аналіз впливу інтеграційних процесів на макроекономічні 
показники 
Федоришина Л. І. Соціально-економічна складова пільгового 
оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 
Шільньонкова А. С. Аналіз виробництва продукції рослинництва: стан та 
перспективи 
Шпильчук О. В. Аналіз оподаткування в галузі сільськогосподарського 
виробництва: вітчизняні та міжнародні аспекти 



СЕКЦІЯ 3 
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ  
 

(ауд. 1306) 
 

Керівник секції: Шевчук Олена Дмитрівна, доцент кафедри аудиту та 
державного контролю Вінницького національного аграрного університету 

 
Арсенюк А. В. Методичні аспекти аудиту власного капіталу підприємства 
Багабунт В. Ю. Єдиний податок та його зміни у 2017 році 
Баранова І. А. Шляхи удосконалення контролю і ревізії безготівкових 
розрахунків підприємств 
Гловюк А. С. Український митний пост-аудит: наближення до 
Європейських стандартів 
Гуменюк Н. В. Актуальні проблеми розвитку аудиторської діяльності в 
Україні 
Дацюк Ю. І. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні 
Діденко Н. Г. Внутрішній аудит як дієвий спосіб запобігання шахрайству 
Заверуха Т. Ю. Єдиний податок як елемент спрощеної системи 
оподаткування: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення 
Здирко Н. Г. Проблемні аспекти розвитку державного фінансового 
контролю в Україні 
Ковальчук І. В. Аналіз результативності ревізії як методу фінансового 
контролю 
Козаченко А. Ю. Вплив організаційних і технологічних особливостей 
підприємств цукрової галузі на побудову обліку та контролю невиробничих 
витрат 
Комар Є. В. Організація і методика аудиту податку на прибуток 
Паланиця Т. О. Аудит достовірності відображення в обліку розрахунків зі 
споживачами та покупцями 
Плахотнюк О.В. Особливості перевірки акцизного податку 
Покора В.Р. Податок на додану вартість: зміни в адмініструванні та 
контрольних процедурах 
Попик А. І. Внутрішній аудит системи управління персоналом 
Сидорук Я. В. Аудиторський висновок чи звіт? 
Тимановська І.В. Сучасні тенденції перевірки податку на прибуток 
Томчук О. В. Сучасний стан і тенденції розвитку аудиторської діяльності в 
Україні 
Фабіянська В. Ю. Система контролю якості аудиторських фірм України: 
сутність та тенденції розвитку 
Чудак Л. А. Оцінка ефективності оподаткування в сільському господарстві 
та вплив на якість фіскального контролю 
Шевчук О. Д. Сучасні тенденції реорганізації органів ДФС України 



СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ: СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ  
 

(ауд. 1304) 
 

Керівник секції: Прутська Тетяна Юріївна, доцент кафедри бухгалтерського 
обліку Вінницького національного аграрного університету 

 
Білокур А. Ю. Лікарське рослинництво – збалансована система сировини 
різних галузей економіки 
Бондар М. О. Стратегія портфельного управління інноваційно-
інвестиційною привабливістю сільськогосподарських підприємств 
Гловюк А. С., Ковальчук І. В. Сучасний підхід до системи управління 
операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД 
Зелінська Ю. С. Фактори впливу інформаційних технологій на економічні 
процеси 
Материнська О. А. Стан та перспективи виробництва зерна в Україні 
Матеуш І. М. Економічні інновації підприємств в умовах 
трансформаційних змін 
Машевська А. А. Економічна сутність заробітної плати та форми її оплати 
в Україні 
Мельничук А. Б. Eкологізація як напрям стабільного розвитку національної 
економіки 
Пелішенко Ю. О. Теоретичні аспекти ринкової трансформації України 
Порохня В. О. Фінансова відповідальність роботодавців за порушення 
трудового законодавства 
Прутська Т. Ю. Державна підтримка розвитку інфраструктури 
підприємництва 
Сусіденко Ю. В. Сучасні стратегії розвитку переробного підприємства 
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