
ПРОГРАМА
XI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЯ! 
МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ І СТУДЕНТІВ

СУЧАСНІ



Голова організаційного комітету: 
Савчук П.П., д.т.н., професор

Заступники голови організаційного комітету:
Чудовець В.В., к.е.н., доц. (Україна); Савош Л.В.,к.е.н., доц. (Україна).

Андрущак І.Є., д.т.н., проф. (Україна);
Бабіч І.І., к.е .н., доц. (Україна);
Башева С.А., д-р, проф. (Болгарія);
Бродська 11, к.е.н., доц. (Україна);
Голян В.А., д.е.н., проф. (Україна);
Гаврилюк О.О., к.е.н., доц. (Україна);
Голячук Н.В., к.е.н., доц. (Україна);
Жураковська 1В., к.е.н., доц. (Україна);
Гжегож Зайонц, д-р (Польща);
Зеленко С.В., к.е.н., доц. (Україна);
Кивачук В.С., к.е.н., доц. (Білорусь);
Луіс Фролен Рібейро, д-р (Португалія);

Члени організаційного комітету:
Московчук А.Т., к.е.н., доц. (Україна);
Нагірська К.Є., к.е.н., доц. (Україна);
Нужна О.А., к.е.н., доц. (Україна);
Писаренко Т.М., к.е.н., доц. (Україна);
Рудь К.І., головний бухгалтер (Україна)
Сидоренко Р.В., к.е.н., доц. (Україна);
Талах В.1, к.е.н., доц. (Україна);
Талах Т.А., к.е.н., доц. (Україна);
Ткачук І.М., к.е.н., доц. (Україна);
Тлучкевич НВ., к.е.н., доц. (Україна);
Шаріпов Д.Г., к.е.н., доц. (Таджикистан).

Програма проведення конференції:
ЛУЦЬКИЙ НТУ, ауд. 36, корпус 2, 2 поверх: 43018, м.Луцьк, вул. Львівська, 75.
8.30- 9.00 - реєстрація учасників конференції.
9.00-11.00 - відкриття конференції, пленарне засідання.
11.00-11.45 - загальне фото, кава-брейк.
11.45-13.30 - продовження пленарного засідання, виступи учасників.
13.30- 14.30 - підведення підсумків, нагородження учасників.
14.30 -21.00 - наукові дискусії за круглим столом.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ВСТУПНЕ СЛОВО:

Савчук Петро Петрович - ректор Луцького національного технічного 
університету, д.т.н., професор.

Талах Валентин Іванович - проректор з науково-педагогічної роботи 
Луцького НТУ, к.е.н., доцент.

Шимчук Сергій Петрович - проректор з науково-педагогічної роботи 
Луцького НТУ, к.т.н., доцент

Андрущак Ігор Євгенович - декан факультету фінансів, обліку, 
лінгвістики та права Луцького НТУ, д.т.н., професор.

Чудовець Віталій Васильович - завідувач кафедри обліку і аудиту 
Луцького НТУ, к.е.н., доцент.

Савош Лариса Вікторівна - завідувач кафедри міжнародних 
економічних відносин Луцького НТУ, к.е.н., доцент.



ДОПОВІДІ:

1. Халанчук Оксана. Проблеми реформування об’єднаних 
територіальних громад (Луцький національний технічний університет).

2. Батієвич Дмитро. Відображення біологічних активів лісу на 
балансі лісогосподарських підприємств (Луцький національний технічний 
університет).

3. Завадська Надія. Кредит-нота від нерезидента: обліковий та 
податковий аспект (Луцький національний технічний університет).

4. Клімук Софія. Облікове забезпечення маркетингової діяльності 
виробничого підприємства (Луцький національний технічний університет).

5. Ілюшик Наталія. Роль обліку в налагодженні контролю за 
земельними ресурсами (Луцький національний технічний університет).

6. Згоранець Павло. Інвестицій в персонал: обліковий аспект 
(Луцький національний технічний університет).

7. Саржан Юлія. Централізаціїні тенденції сучасних міждержавних 
зносин (Луцький національний технічний університет).

8. Кухарик Ананастасія. Внутрішній контроль в системі 
управлінського обліку витрат підтриємства (Луцький кооперативний коледж 
Львівського торговельно-економічного університету).

9. Назарук Христина. Використання хмарних технологій в 
бухгалтерському обліку (Луцький кооперативний коледж Львівського 
торговельно-економічного університету).

10. Мельник Дмитро. Аналіз кредитування національної економіки 
(Волинський науковий ліцей інтернат Волинської обласної ради).

11. Сидорук Василина. Конфлікти у професії бухгалтера: причини 
виникнення та методи запобігання (Луцький національний технічний 
університет).

12. Лютяниця Діана. Бухгалтер: трансформація професії та 
соціальний аспект в роботі (Шацький лісовий коледж ім.В.В.Сулька).

13. Шуляка Максим. Оцінка управління економічними 
правопорушеннями (Волинський науковий ліцей інтернат Волинської 
обласної ради).

14. Дунь Василина. Доцільність використання нестандартних 
методів калькулювання у сільському господарстві (Луцький національний 
технічний університет).

15. Гаврилюк Богдан. Вдосконалення контролю за використанням 
земельних ресурсів на підприємстві (Луцький національний технічний 
університет).

16. Соловейчук Марія. Розвиток фермерських господарств в Україні 
(Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Перемиль).



17. Ткаченко Анна. Тіньова економіка України: проблеми та шляхи 
вирішення (Луцький навчально-виховний комплекс ЗОШІ-ІІІ ступенів № 22- 
ліцею Луцької міської ради).

18. Прядун Анастасія. Теорії економічний правопорушень та 
інструменти їхньої протидії за видами економічної діяльності в Україні 
(КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради).

19. Власюк Ірина. Нормативно-правове забезпечення діяльності 
санаторно-курортних установ (Луцький національний технічний 
університет).

20. Жмурко Назарій. Аутстафінг: проблеми та перспективи розвитку 
(Луцький національний технічний університет).

21. Хомилюк Олександра. Економічна сутність додаткового блага та 
його трактування чинним законодавством (Луцький національний технічний 
університет).

22. Петросюк Каріна. Розвиток вітчизняного інтернет-банкінгу у 
контексті інтеграції України у глобальне фінансове середовище (Луцький 
національний технічний університет).



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
J СЕКЦІЯ 1

Удосконалення теорії обліку в умовах глобалізації економіки

Голова секції: к.е.н., доцент Жураковська Ірина Володимирівна
Секретар: к.е.н., доцент Бродська Ірина Іванівна

1. Андрусик М.А. Теоретичні напрацювання науковців щодо обліку в 
ресторанному господарстві

2. Бекиш А.О. Учёт нематериальных активов в Республике Беларусь 
в соответствии с НСФО и МСФО

3. Беляева Ю.В. Бухгалтерский учет товарных потерь в организациях 
розничной торговли

4. Боденчук В.В. Людський капітал елемент інтегрованої звітності
5. Bunda O.M., Lebediev M.K. Stages of the Contractual Process at the 

Enterprise
6. Буря Г.А. Криптовалюта як об'єкт бухгалтерського обліку
7. Валієва К.І. Європейська практика впровадження МСФЗ для 

українських підприємств
8. Войцеховський Р.М. Теоретичні підходи до визначення сутності 

власного капіталу в контексті облікового виміру
9. Гасанов Р.А. Питання трактування терміну «необоротні активи» та 

їх класифікації
10. Губиш Я.І. Суть поняття матеріальних ресурсів
11. Жолнач К.А. Перспективи наукових досліджень з обліку земель 

сільськогосподарського призначення
12. Зінчук А.Г. Еволюція трактування поняття капіталу
13. Квітінська М.В. Інтегрована звітність в управлінні природним 

капіталом
14. Кіпень М.М. Фактори оптимізації професійного судження 

бухгалтера: досвід Німеччини
15. Кобзева І.І. Особливості визначення собівартості виробничих 

запасів за МСБО (IAS) 2
16. Ковальчук А.Я. Теоретичні аспекти обліку фінансових результатів
17. Ковальчук І.В. Облік касових операцій у сучасних умовах 

господарювання
18. Красовська В.С. Бухгалтерський облік в умовах глобалізації 

економіки



19. Крутій В.В. Основні ознаки фінансової кризи в умовах глобалізації 
світової економіки

20. Луцюк А.Л. Особливості розвитку професії бухгалтера
21. Лютяниця Д.В. Бухгалтер: трансформація професії та

соціальний аспект в роботі
22. Мелехина Н.Ю. особенности формирования первоначальной

стоимости финансовых вложений в бухгалтерском и налоговом 
учете

23. Михалевич С.Г., Білінець Ю.В. Класифікація внутрішнього 
контролю для належної його організації

24. Оніщук А.В. Визначення національних інтересів як передумова 
забезпечення національної безпеки

25. Пилиповець Н.О. Облікова політика та її роль у організації обліку 
на підприємстві

26. Побережна Т.В. Удосконалення теорії обліку в умовах глобалізації 
економіки

27. Радзієвська О.В. Екологічний облік, як галузь бухгалтерського 
обліку

28. Ракарчук А.Д. Відображення витрат операційної діяльності у 
фінансовій звітності суб’єктів господарювання

29. Сагадиев Р.М. Учет расходов на продажу в торговой организации
30. Сахарчук П.В. Теоретичні аспекти обліку праці і заробітної плати
31. Сидорук В.Ю. Конфлікти у професії бухгалтера: причини 

виникнення та методи запобігання
32. Смічик О.М. Логістичні витрати сільськогосподарських 

підприємств: теоретичний аспект
33. Таргонська Л.В. Ризики при здійсненні експортних операцій
34. Tarasiuk I.Yu. Accounting Income and Expenses from Capital 

Investment and their Impact on the Income Tax Payment
35. Філюк Н.О. Теоретичні аспекти класифікації матеріальних запасів 

в економічній літературі та правовій базі з бухгалтерського обліку
36. Фридман В.С. Понятие и учет прибыли организации
37. Чилеко О.В. К вопросу о функционировании МСФО в Республике 

Беларусь
38. Чипинюк В.В. Аналіз та контроль фондового ринку в умовах 

глобалізації економіки
39. Чугай Б.В. Виміри фінансової глобалізації



40. Шаула К.Б. Чому цікава та актуальна професія бухгалтера: погляд 
першокурсника

41. Шворак С.В. Інвентаризація та її роль для належної організації 
обліку

42. Ярошина А.П. Дослідження ринку консалтингових послуг в 
Україні

СЕКЦІЯ 2 
Теоретико-методологічні передумови гармонізації системи 

фінансового обліку та звітності

Голова секції: к.е.н., доцент Зеленко Сергій Володимирович 
Секретар: к.е.н., доцент Чудовець Віталій Васильович

43. Алькевич Д.А. Методология признания выручки по 
национальным и международным стандартам финансового учета

44. Баклан А.А. Проблеми обліку доходів
45. Батієвич Д.М. Відображення біологічних активів лісу на балансі 

лісогосподарських підприємств
46. Белінська М.С., Ігнетенко О.О. Проблеми обліку дебіторської 

заборгованості та шляхи їх вирішення
47. Блощицька І.С. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності 

підприємств оптової торгівлі
48. Гаврилюк Б.О. Галузеві особливості обліку землі
49. Г аврилюк Л.П. Визнання та оцінка товарів
50. Ганаєв М.Ю. Відображення в обліку та звітності витрат 

машинно-тракторного парку на сільськогосподарських 
підприємствах

51. Гінайло К.В., Поліщук О.М. Особливості оподаткування та 
бухгалтерський супровід бізнесу в Польщі

52. Головченко Є.Ю. Складання фінансової та податкової звітності 
для суб’єктів господарювання на загальній системі оподаткування 
в будівельній галузі

53. Гончар В.О. Порівняння методів оцінки вибуття запасів за 
П(С)БО та МСФЗ (IFRS)

54. Гончарук В.Ю. Нормативно-правове забезпечення обліку
фінансових результатів



55. Гузь Ю.С. Правові аспекти обліку доходів
56. Гуль М.М. Аналіз фінансового стану підприємств і шляхи його 

покращення
57. Гуляницька Д.В. Напрями використання облікової інформації 

про фінансовий результат
58. Дацюк А.А. Особливості формування та обліку витрат 

сільськогосподарських підприємств
59. Дацюк М.О. Бухгалтерський облік у формуванні соціально- 

відповідального бізнесу
60. Дем’янова Г.Г. Підходи до класифікації доходів підприємств
61. Дзеблюк А.В. Облік дебіторської заборгованості
62. Диренко Є.В. Облікові аспекти відображення запасів за П(С)БО і 

МСБО
63. Дудко М.Ю. Формування бухгалтерського балансу
64. Згоранець П.С. Інвестицій в персонал: обліковий аспект
65. Зінчук Ю.А. Основні аспекти обліку відповідальності

автотранспортних підприємств
66. Капець В.А. Класифікація земельних ресурсів

сільськогосподарського призначення для цілей бухгалтерського 
обліку

67. Карпова С.В. Проблеми обліку витрат на охорону праці
68. Клімук С.В. Облікове забезпечення маркетингової діяльності 

виробничого підприємства
69. Кльоц Я.М. Оподаткування фізичних осіб-підприємців
70. Ковальова А.І. Облікова політика: значення та особливості 

формування
71. Коробка Ю.С. Проблемні питання в обліку дебіторської

заборгованості та шляхи їй вирішення
72. Костюкевич В.В. Обліково-аналітичне забезпечення заготівлі та 

реалізації недеревної продукції лісової галузі
73. Маліновський І.М. Облікова політика як одним з елементів 

державного регулювання бухгалтерського обліку
74. Матіюк Д.О. Проблема обліку дебіторської заборгованості
75. Мудрик Л.Р. Передумови ефективної організації обліку 

виробничих запасів
76. Озімок Б.В. Облік експортних операцій: шляхи вирішення 

проблем
77. Олекса Ю.М. Особливості нарахування амортизації 

нематеріальних активів



78. Олініченко М.Ю. Організаційно-інформаційна модель аналізу 
зобов’язань кредитної спілки

79. Омельченко А.П. Основні проблеми розподілу непрямих 
загальновиробничих витрат в кондитерській галузі

80. Онопрійчук Т.М. Проблеми підвищення достовірності 
показників фінансової звітності

81. Остапчук Л.С. Теоретичні аспекти класифікації виробничих 
витрат у фінансовому обліку

82. Панасюк І.О. Звітність як джерело інформації для прийняття 
управлінських рішень

83. Петрук К.В. Вимоги до відображення запасів у фінансовій 
звітності згідно МСБО 2 та П(С)бО 9

84. Примачук Н.С. Організація та аналіз фінансової звітності 
підприємства

85. Прокопчук О.М. Теоретико-методичні аспекти організації обліку 
дебіторської заборгованості

86. Проць В.І. Облік ремонтів орендованих основних засобів
87. Пулбере А.А. Теоретичні основи відображення інформації про 

дебіторську заборгованість у фінансовій звітності
88. Радчук В.І. Сучасні дослідження обліку прав користування 

активами
89. Ровенчук І.В. Облік основних засобів: національний та 

міжнародний аспекти
90. Романюк З.Ю. Теоретико-методичні основи організації обліку 

власного капіталу
91. Ромах Ю.М. Документування операцій з виробничими запасами 

на швейних підприємствах
92. Сарницька Ю.В. Фінансова звітність підприємств за 

національними і міжнародними стандартами
93. Серафинюк Д.В. Основні критерії надійності покупців: 

обліковий аспект
94. Тарадей К.В. Використання МСБО та МСФЗ для обліку ресурсів 

лісу
95. Хорошенко І.О. Класифікація фінансових результатів
96. Черенщикова І.М. Вдосконалення оцінки людського капіталу як 

об’єкта обліку
97. Шворак Т.В. Правове підґрунтя обліку зобов’язань
98. Шемейко Н.П. Особливості обліку нематеріальних активів



99. Shevchuk N.V. Characteristics of Salary Expenses in the Context of 
Accounting

100. Шумук О.О. Облік готової продукції
101. Янкова І.Ю. Визначення можливостей ідентифікації 

інтелектуального капіталу на підприємствах України

СЕКЦІЯ 3
Управлінський облік і контроль через призму філософії 

конструктивізму

Голова секції: к.е.н., доцент Тлучкевич Наталія Володимирівна
Секретар: к.е.н., доцент Гаврилюк Ольга Олександрівна

102. Баранова І.Ю. Значимість обліку в системі прийняття 
управлінських рішень

103. Блаженчук В.С. облік витрат за етапами технологічного 
процесу при виробництві м’ясної продукції

104. Бондар Л.В., Іванова Л.С. Бюджетування як інструмент 
підвищення ефективності управління підприємством

105. Гаврилюк В.Ю. Порівняння методів розподілу 
загальновиробничих витрат в лісогосподарських підприємствах

106. Гаврилюк М.С. Система управління витратами на 
сільськогосподарських підприємствах

107. Гловацька Я.М. Роль розрахунків у системі управління 
підприємством

108. Дунь В.В. Доцільність використання нестандартних методів 
калькулювання у сільському господарстві

109. Зайцев М.В. облік витрат за етапами технологічного процесу в 
рослинництві

110. Кальчук К.Ю. Методика здійснення внутрішньогосподарського 
контролю розрахунків із постачальниками та підрядниками

111. Коцюбська О.В. Прогнозування у прийнятті управлінських 
рішень: поняття та етапи організації

112. Кухарик А.С. Внутрішній контроль витрат підприємства в 
системі управлінського обліку

113. Лукашук В.М. Організаційно-методичні аспекти внутрішнього 
контролю витрат у мисливських господарствах



114. Мостова М.П. Переваги та недоліки застосування CVP-аналізу 
на вітчизняних підприємствах

115. Нікітюк І.В. Загальні питання побудови обліку витрат в системі 
управління безпечністю продукції

116. Ніколенко К.О. Облік дебіторської заборгованості: 
управлінський аспект

117. Осика О.О. Засади організації управлінського обліку процесів 
руху готової продукції

118. Польовик Є.В. Стратегічний управлінський облік як фактор 
підвищення конкурентоспроможності підприємства

119. Савлук Т.М. Основні аспекти управлінського обліку 
підприємств в сучасних умовах господарювання

120. Симонік А.О. Оцінка методів обліку витрат на виробництво і 
калькулювання собівартості продукції

121. Смолярчук І.А. Класифікація товарних запасів в системі 
управління торговельним підприємством

122. Титоцкая О.В. Характеристика метода «директ-костинг» и его 
использование в системе управления производством

123. Фінюк І.С. Вплив порядку розподілу накладних витрат на 
формування фінансових результатів

124. Хорошенко Н.А. виробничі витрати та їх класифікація
125. Цицюра О.В. Правовий аспект формування собівартості готової 

продукції на хлібопекарських підприємствах
126. Четверенко В.В., Бойчук У.І. Роль управлінського обліку у 

виборі стратегії управління підприємством
127. Yakimenko A.I. Methodological Aspects of Accounting and Control 

of Fixed Assets at the Enterprise

СЕКЦІЯ 4
Аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання

Голова секції: к.е.н, доцент Московчук Алла Тимофіївна 
Секретар: к.е.н, доцент Талах Тетяна Анатоліївна

128. Бортульов Є.С. Економіко-математічна модель оптимального 
розподілу задач між виконавцями проекту



129. Войтюк Д.Т. Економетричний аналіз впливу витрат на персонал 
на рентабельність діяльності

130. Войченко Б.Р. Застосування нефінансової інформації при 
аналізі ефективності діяльності підприємства

131. Дебунов Л.М. Застосування штучних нейронних мереж при 
моделюванні фінансової стійкості компаній в умовах ринкової 
економіки

132. Деркач Н.Р. Аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів 
господарювання

133. Дутік В.А. Роль стратегічної діагностики підприємства у 
визначенні векторів його розвитку в умовах посткризової 
економіки

134. Журбук О.М. Методи аналізу зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства

135. Ільчук Ю.М. Особливості методики фінансового аналізу 
підприємств малого бізнесу

136. Ковальова О.С. Механізми підвищення ефективності 
формування фінансово-економічного потенціалу територіальних 
громад

137. Ковальчук І.С. Оцінка фінансових результатів діяльності 
підприємства: методичний аспект

138. Коломоєць І. системи обліково-аналітичного забезпечення 
управління персоналом

139. Кравцова Л.Ю. Аналітичне забезпечення фінансового стану 
підприємства

140. Куденчук М.С. Управлінські аспекти підвищення ліквідності і 
платоспроможності підприємств

141. Куц Є.А. Економічна суть та умови застосування порівняльного 
аналізу

142. Лічман О.О. Оптимізація структури грошових потоків 
підприємства

143. Лук’янчук О.В. Характеристика основних категорій 
економічного аналізу

144. Мельник Д.С. Аналіз кредитування національної економіки
145. Митрофанюк Ю.М. Підвищення фінансової стійкості 

промислових підприємств
146. Міщанюк О.О. Удосконалення аналізу та напрями розширення 

кредитної діяльності кредитної спілки
147. Ніжник Т.В. Аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання



148. Острянин С.О. Врахування кумулятивного ефекту від реклами 
при оптимізації розподілу рекламного бюджету

149. Пашкевич А.В. Побудова прикладної економетричної моделі 
для дослідження зв’язку між економічними величинами

150. Петрук М.Р. Методичні підходи до аналізу ефективності 
основних засобів

151. Пухляк К.М. Стан фінансової грамотності населення України
152. Семенюк Н.М. Аналіз собівартості виробничих послуг у 

сільськогосподарських підприємств
153. Струк Я.С. Методика аналізу ефективності використання 

основних засобів
154. Таргонська Л.В. Теоретичні аспекти формування облікової 

політики підприємства
155. Чміль К.О. Підходи до моделювання виробничої програми
156. Шевчук Т.С. Фінансове управління ефективністю використання 

активів підприємства
157. Шишко Е.Л. управление риском логистической системы с 

помощью моделирования
158. Шуляка М.І. Оцінка управління економічними

правопорушеннями
159. Юрчук Н.П. Оцінка кредитно-інвестиційного портфелю банку

СЕКЦІЯ 5 
Перспективи розвитку аудиту

Голова секції: к.е.н, доцент Бабіч Ірина Іллівна
Секретар: к.е.н., доцент Сидоренко Роман Вікторович

160. Farenyuk K. S. Аийй of basic assets on the enterprise
161. Olianina A.V. Internal Audit of Cashless Payments
162. Афанащенко В.М. Перспективи розвитку аудиту
163. Гребенцова П.А. Перспективы развития аудиторской

деятельности в Республике Беларусь
164. Гридюшко А.С. Требования МСФО как направление развития 

бухгалтерского учета в Республике Беларусь
165. Гринчук І.О. Перспективи та проблеми розвитку аудиту



166. Демчик Н.Л., Журавель О.О. Порівняння аудиторської 
діяльності в Україні та США: досвід, який можна запозичити в 
умовах глобалізації економічних відносин

167. Денкова Г.М. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту 
банку

168. Дусенок И.Г. Текущее состояние и перспективы рынка 
аудиторских услуг России

169. Зайцева О.Г., Компанієць І.С. Роль аудиту ефективності в 
умовах реформування системи державного фінансового 
контролю

170. Ковальчук І.В. Перспективи розвитку форензіку в Україні
171. Конотопчик К.М. Контроль операцій з обліку доходів і 

фінансових результатів: методика проведення
172. Корнієнко Ю.Д. Перспективи розвитку аудиту в Україні
173. Криворучко М.І. Дослідження внутрішньогосподарського 

контролю: історичний аспект
174. Лях Л.С. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
175. Мартинова І.М. Перспективи розвитку аудиту в Україні
176. Матвієнко М.В. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в 

Україні
177. Мельник Д.О. Особливості впровадження МСФЗ в умовах 

інтеграційних процесів України
178. Мельник Н.Ю., Німітченко Я.Е. Внутрішній аудит як спосіб 

подолання економічних проблем підприємства
179. Мойсеєнко А.І. Автоматизація аудиту в Україні: підходи і 

програмне забезпечення
180. Побережна Т.О. Контроль та аудит депозитних операцій банку
181. Прокопець А.Т. Методика аудиту нематеріальних активів
182. Ражик І.В. Перспективи розвитку аудиту в банківській сфері
183. Сергеенко В.А. Проблемы и перспективы развития аудита в 

Республике Беларусь
184. Сидорчук І.С. Діяльність аудиторських фірм великої четвірки в 

україні
185. Федік О.В. Особливості проведення контролю на 

сільськогосподарських підприємствах
186. Шевченко Л.В. Методика аудиту безготівкових розрахунків



СЕКЦІЯ 6
Науково-практичне обгрунтування впровадження 

інформаційних технологій в обліку, аналізі та контролі

Голова секції: к.е.н, доцент Голячук Наталія Василівна 
Секретар: к.е.н, доцент Писаренко Тетяна Миколаївна

187. Велігурська А.М. Сучасна система менеджменту в умовах 
інформаційних технологій

188. Волонтир Л.О. технології електронної комерції як засіб 
підвищення конкурентоспроможності підприємств

189. Волот О.І., Хрей А.П. Запровадження електронної звітності: 
світовий досвід

190. Королюк О.О. Перспективи та перешкоди впровадження 
новітніх технологій в банківську діяльність

191. Мойсеєнко А.І. Проблеми та перспективи впровадження 
інформаційних технологій в організації бухгалтерського обліку

192. Мостова М.П. Реалізація концепції блокчейн: фактор розвитку 
автоматизації обліку

193. Назарук Х.В. Використання хмарних технологій в 
бухгалтерському обліку

194. Ніколаєць О.Ю. Вплив інформаційно-комунікаційних 
технологій на управлінський облік

195. Обнявко М.В. Безперервність застосування інформаційних 
технологій в бухгалтерському обліку як запорука його 
ефективності

196. Павлюк І.О.Обгрунтування застосування інформаційних 
технологій в бухгалетрському обліку

197. Попова О.В. Загальні аспекти використання інформаційних 
технологій в обліку та аудиті

198. Потапова Н.А. Інформаційні технології в управлінні 
сільськогосподарських підприємств

199. Хвіст В.В. Переваги та недоліки комп’ютеризації 
бухгалтерського обліку на підприємствах

200. Химорода О.П. Проблема вибору програмного забезпечення 
для ведення обліку

201. Шаргало Н.В. Вплив інформаційних технологій на бізнес-сферу
202. Шкіль Ю.В. Інноваційні технології в бухгалтерському обліку



СЕКЦІЯ 7
Проблеми обліку, контролю і аналізу: інституціональний 

аспект

Голова секції: к.е.н., доцент Ткачук Ірина Миколаївна
Секретар: к.е.н., доцент Нагірська Катерина Євгеніївна

203. Антонівська О.С. Методика виправлення помилок у фінансовій 
звітності

204. Біла А.Є. Управління дебіторською заборгованістю на 
підприємстві

205. Богинська К.В. Методи обліку доходів і витрат в державному 
секторі: переваги і недоліки

206. Борисова Е.С. Особенности бухгалтерского и налогового учета 
расчетов по налогу на прибыль

207. Годунова Г.О. Поняття і класифікація дебіторської 
заборгованості

208. Губарева І.Ю. Шляхи удосконалення обліку кредиторської 
заборгованості

209. Дудзінський Л.Л. Теоретичні основи концепції сталого розвитку
210. Завадська Н.П. Кредит-нота від нерезидента: обліковий та 

податковий аспект
211. Ілюшик Н.І. Роль обліку в налагодженні контролю за

земельними ресурсами
212. Казакова Е.Д. Деловая активность организации, как показатель 

деятельности коммерческой компании
213. Кендыш Д.А. Оценка организации системы внутреннего 

контроля ООО «Алютех воротные системы»
214. Кукарцева Д.А. Стоимостная оценка объектов основных средств
215. Лахно Ю.С. Податок на прибуток юридичних осіб в Україні та 

прями його удосконалення
216. Мельник Я.М., Гріга П.Я. Фінансові інструменти на 

криптовалютному ринку: перспективи для обліку і контролю
217. Мостовенко А.І., Третяк А.С. Аналіз криптовалюти
218. Петрова Ю.Ю. Переоцінка основних засобів та необхідність її 

удосконалення
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ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Вітчизняних підприємств працюють в умовах таких зовнішніх чинників, 

як посилення конкуренції та нестабільність економічної ситуації. Враховуючи 

їх євроінтеграційні спрямування та поглиблення зв’язків на міжнародному 

ринку праці, особливо це стосується інформаційних технологій, актуальним 

стає застосування технологій електронної комерції, що безпосередньо 

зазначається на конкурентоспроможності підприємств. 

Конкурентоспроможність підприємства виражає його можливості щодо 

задоволення потреб клієнтів в товарах та послугах.  

На конкурентоспроможність підприємства впливають цінові параметри 

товарів чи послуг, система управління фінансовими потоками, інвестиційною 

та інноваційною діяльністю.  

Електронна комерція дозволяє підприємствам підвищити 

конкурентоспроможність за рахунок зниження витрат, розширення ринку, 

можливості контролю та обліку процесу продажу, підвищення якості 

обслуговування клієнтів і застосування персоніфікації. По видам транзакцій 

технології електронної комерції можна класифікувати так. Фінансові 

транзакції: інтернет-банкінг, мобільний банкінг, платіжні системи, мобільні 

платежі, СВІФТ, електронні гроші, криптовалюта тощо.  



Торгові та комунікаційні транзакції: електронними представництвами в 

інтернет – сайти електронних магазинів, мобільні додатки, корпоративне 

програмне забезпеченням, що пов’язане з бек-офісом. Логістичні транзакції: 

управління бізнес-процесами, що пов’язані з ланцюгими постачання та 

складським обліком. Застосовуються технології штрих-кодів, QR-кодів та інші 

технології, що дають можливість обміну даними.  

Вагомим стимулом розвитку електронної комерції в Україні є розвиток 

служб постачання. В цій сфері є різні ніші, відмінністю яких є: вартість 

постачання, гарантії постачання, час на доставку, оплата при отриманні 

замовлення, географічна присутність та інші чинники. Також розвиваються 

інноваційні форми постачання – автоматизовані служби доставки.  

Необхідно зазначити, що ринок привабливих сегментів електронної 

торгівлі є високо консолідованим. Передові позиції займає Rozetka.ua. Також 

на цьому ринку зайняли певні позиції такі гравці як Tickets.ua, modnaKasta, 

LeBoutique, Slando, Prom.ua, Aukro, Sokol, FotoMag, Allo та інші.  

Судячи по тенденціям, традиційний рітейл прагне завоювати позиції в 

сфері електронної торгівлі (наприклад, «Comfy», «Алло» та «Фокстрот»), а 

онлайнові продавці збільшують присутність в офлайні.  

В світовому масштабі ніша e-commerce за підсумками 2017 року 

показала вражаюче зростання +16%, при цьому досягнувши об’єму 1,5 

трильйонів доларів. А ринок України в контексті зростання і перспектив є 

одним з найбільш привабливих.  

На відміну від багатьох європейських країн, Уанету до рівня насичення 

ще дуже далеко. Приблизний товарообіг послуг та товарів на ринку ecommerce 

на сьогодні складає близько 50 мільярдів гривень. Під час 2018 року 

прогнозується його зростання до 65 мільярдів. Найбільша група майданчиків 

в сегменті онлайн-торгівлі – це проекти компанії EVO – Prom.ua, Bigl.ua, 

Crafta.ua, Shafa.ua. Всі вище перераховані сайти є маркетплейсами.  



За попередній рік українці витратили на них 14,2 мільярди гривень, що 

майже на 70% більше в порівнянні з роком, що передував раніш. 31% 

українських користувачів Інтернету хоча б один раз робили покупку в онлайні.  

Вагомим стимулом розвитку електронної комерції в Україні є розвиток 

служб постачання. В цій сфері є різні ніші, відмінністю яких є: вартість 

постачання, гарантії постачання, час на доставку, оплата при отриманні 

посилки, географічна присутність та інші фактори.  

Також розвиваються інноваційні форми постачання, такі як, 

автоматизовані служби доставки. Позитивні перспективи розвитку мобільних 

платежів підтверджують статистичні дані. Зокрема згідно з дослідженням 

Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в 

умовах глобалізації економіки 116 компанії Allied Market Research глобальний 

ринок мобільних платежів досягне об’єму 5,250 млрд дол. в 2020 році.  

Очікується зростання кількості мобільних додатків, пов’язаних з 

мобільною комерцією, мобільними квитковими сервісами, мобільними 

купонами, мобільними грошовими переводами та мікроплатежами.  

Учасниками інфраструктури, що поєднана з мобільними платежами є 

мобільні оператори зв’язку, виробники мобільних пристроїв, провайдери 

мобільних платіжних послуг, розробники мобільних додатків, агрегатори 

контенту та інші учасники. Таке різноманіття учасників мобільних платежів 

вимагає розробки єдиних стандартів та заходів для безпеки. 


