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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕЦІЇ 

Голова наукового комітету 

РОМАНЧУК 

Людмила 

Доктор сільськогосподарських наук, проректор Поліського університету 

(Україна) 

Заступники голови: 

МОРОЗ  

Юлія 

Доктор економічних наук, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету, професор, заступник 

голови (Україна) 

МАЛЮГА 

Наталія 

Доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету (Україна) 

Члени наукового комітету: 

ЧОБАНУ 

Геннадій 

Доктор філософії, старший науковий співробітник Національного науково-

дослідного інституту праці та соціального захисту, (INCSMPS), Університет 

ARTIFEX, департамент фінансів та бухгалтерського обліку (Румунія) 

КУБАШИКОВА 

Зузана 

Доктор філософії, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту 

Економічного університету в Братиславі (Словаччина) 

РОМАНЧУК 

Катерина 

Доктор економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 

Познанського економічного університету (Польща); 

професор кафедри міжнародних відносин і політичного менеджменту 

Державного університету "Житомирська політехніка" (Україна) 

ЛЕГЕНЧУК 

Сергій 

Доктор економічних наук, завідувач кафедри інформаційних систем в 

управлінні та обліку Державного університету "Житомирська політехніка" 

(Україна) 

ЧИЖЕВСЬКА 

Людмила 

Доктор економічних наук, професор кафедри інформаційних систем в 

управлінні та обліку Державного університету "Житомирська політехніка" 

(Україна) 

ЦАЛЬ-ЦАЛКО 

Юзеф 

Доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету (Україна) 

МИКИТЮК 

Валерій 

Доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету (Україна) 

СУЛІМЕНКО 

Лариса 

Кандидат економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету (Україна) 

ГАЙДУЧОК 

Тетяна 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету (Україна) 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕЦІЇ  

ПОЛІСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Голова оргкомітету 

МАЛЮГА 

Наталія 

Доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту 

Члени оргкомітету: 

ЯРМОЛЮК 

Олена 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету, секретар конференції 

ВІТЕР  

Світлана 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету  

ДМИТРЕНКО 

Ольга 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету  

РУСАК  

Олена 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету  

САВЧЕНКО 

Наталія 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету  

ЦЕГЕЛЬНИК 

Ніна 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету  

МАЙДУДА 

Ганна 

Завідувач лабораторії комп’ютерних технологій кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту Поліського університету 



 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

10.00 – 12.00   реєстрація учасників конференції, 

Інформаційний центр Європейського Союзу Поліського національного 

університету, платформа Zoom 

12.00 – 14.00 пленарне засідання, 

конференційна зала Поліського національного університету (ауд. 55, 

платформа Zoom) 

14.00 – 14.30 перерва 

14.30 – 16.00 секційні засідання  

Секція 1. Облікові інструменти та їх роль у розбудові незалежної 

України (в умовах війни та повоєнного відновлення країни), 

Інформаційний центр Європейського Союзу Поліського національного 

університету, платформа Zoom 

Секція 2. Професійна підготовка кадрів з обліку, аудиту та 

оподаткування як передумова інтеграції України в Європейський Союз,  

лекційна аудиторія 112, платформа Zoom 

Секція 3. Аудит в умовах глобалізації економіки, комп’ютерний клас 

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, ауд. 103, 

платформа Zoom 

Секція 4. Податкова політика як інструмент впливу на самодостатній 

розвиток бізнесу, держави і територіальних громад, лекційна  

аудиторія 113, платформа Zoom 

Секція 5. Аналіз оцінювання рівня розвитку бізнесу та результативності 

бюджетних програм, лекційна аудиторія 110, платформа Zoom 

 
Модератори: Наталія МАЛЮГА – доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський 

національний університет  

 Юлія МОРОЗ – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський 

національний університет 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Доповідь на пленарному засідання – до 10 хв. 

Доповідь на секційному засідання – до 5 хв. 

Дискусії – до 3 хв. 

 

 

Щоб приєднатися до відеозустрічі, натисніть посилання: 

https://us05web.zoom.us/j/6456035868?pwd=cjd4aVdoSUhsOUxXTGl5SGg2aERiQT09 

 

Meeting ID: 645 603 5868 

Passcode: 9999 
 



 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Відкриття конференції. Вітальне слово. 
Вітальне слово: Людмила РОМАНЧУК, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

проректор Поліського національного університету (Україна) 
 

Юлія МОРОЗ, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Поліського університету 

(Україна) 
 

Alexandru Lucian MANOLE – Prof.dr., Rector ARTIFEX University of 

Bucharest (Romania) 
 

Zuzana KUBAŠČÍKOVÁ – Ing., PhD, docentka, Katedra účtovníctva a 

audítorstva, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v 

Bratislave (Slovensko) 
 

 

Доповіді на пленарному засіданні: 
 

Alexandru Lucian MANOLE – Prof.dr., Rector ARTIFEX University of Bucharest (Romania) 

Management of quality in the University process of digitalisation în the knowledge economy 

 

Ghenadie CIOBANU – Doctor of economics, Senior researcher incsmps, ARTIFEX Universiry of 

Bucharest (Romania) 

Elena BUGUDUI, Associate profesor, ARTIFRX University of Bucharest (Romania) 

Digitalisation the financial market in the knowledge economy 

 

Микола БОНДАР – доктор економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського 

обліку та консалтингу, декан факультету обліку та податкового менеджменту, Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна) 

Сучасні підходи до підготовки фахівців з обліку і оподаткування 

 

Сергій ЛЕГЕНЧУК – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних 

систем в управлінні та обліку, Державний університет "Житомирська політехніка" (Україна) 

Сучасні напрями розвитку системи обліку в умовах діджиталізації економіки 

 

Олександр БРАДУЛ – доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, 

оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний 

університет (Україна) 

Корпоративне управлiння та його облiкове забезпечення 

 

Людмила ЧИЖЕВСЬКА – доктор економічних наук, професор кафедри інформаційних систем в 

управлінні та обліку, Державний університет "Житомирська політехніка" (Україна) 

Квантифікація цілей в управлінському обліку неприбуткових організацій 

 

Катерина РОМАНЧУК – доктор економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту Познанського економічного університету (Польща); професор кафедри міжнародних 

відносин і політичного менеджменту, Державний університет "Житомирська 

політехніка" (Україна) 

Підготовка бухгалтерів в системі вищої освіти: досвід Польщі 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF9dq6uJ77AhXfAxAIHTjVDnUQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Ffhi.euba.sk%2F&usg=AOvVaw2DPQDnjzzmkJyL6fa3TFcI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF9dq6uJ77AhXfAxAIHTjVDnUQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Ffhi.euba.sk%2F&usg=AOvVaw2DPQDnjzzmkJyL6fa3TFcI


 

 

 

Liudmyla SHKULIPA – Dr., Аssociate Professor (Germany) 

European calls to Ukrainian scientists 

 

Інна ЛЕПЕТАН – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

Вінницький національний аграрний університет (Україна) 

Місце професійної підготовки кадрів у забезпеченні перспективи навчання та зростання 

збалансованої системи показників 

 

Світлана ЧУГАЄВСЬКА – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики, Житомирський державний університет 

ім. Івана Франка (Україна) 

Державні демографічні спостереження: облік, аналіз та досвід країн ЄС 

 

Олена КОВАЛЬ – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, Вінницький національний аграрний університет (Україна) 

Ринок праці в умовах війни: стан та напрями стабілізації 
 

Наталія ПЕТРЕНКО – доктор економічних наук, професор, в.о. ректора ПВНЗ "Міжнародна 

академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів" (Україна) 

Проблеми оподаткування електронної комерції 

 

Юлія МОРОЗ – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет (Україна) 

Розвиток державної підтримки аграрного сектора економіки України та її облікове 

забезпечення 

 

Наталія МАЛЮГА – доктор економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет (Україна) 

Професія бухгалтера в європейському вимірі 

 

Юзеф ЦАЛЬ-ЦАЛКО – доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

(Україна) 

Віртуальні активи бізнесу як об’єкти бухгалтерського обліку 

 

Лариса СУЛІМЕНКО – кандидат економічних наук, професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

(Україна) 

Роль бухгалтера в умовах воєнного стану 

 

Тетяна ГАЙДУЧОК – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету (Україна) 

Облік гуманітарної допомоги в умовах війни: податкові виклики 

 

Валерій МИКИТЮК – доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

(Україна) 

Аналіз стану та тенденцій оподаткування підприємств аграрного бізнесу 



 

 

РОБОТА СЕКЦІЙ 

СЕКЦІЯ 1 

ОБЛІКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗБУДОВІ НЕЗАЛЕЖНОЇ 

УКРАЇНИ (В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ) 
 

Модератори: Лариса СУЛІМЕНКО - кандидат економічних наук, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет  

Світлана ВІТЕР - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет 

 

Валерій ЖУК, доктор економічних наук, професор, ННЦ "Інститут аграрної економіки" 

Юлія БЕЗДУШНА, доктор економічних наук, ННЦ "Інститут аграрної економіки" 

Розвиток теоретичних засад бухгалтерського обліку як інструменту капіталізації 

національного багатства 

 

Наталія ПРАВДЮК, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського 

обліку, Вінницький національний аграрний університет 

Витрати на збут: стан та шляхи удосконалення обліку у галузі садівництва 

 

Тетяна ДАВИДЮК, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і фінансів, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

Управлінський облік як інструмент мінімізації негативного впливу змін на бізнес 
 

Ніна ОВСЮК, доктор економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет 

Аспекти облікового забезпечення та оцінки виплат працівникам в контексті сучасних 

облікових концепцій 

 

Юзеф ЦАЛЬ-ЦАЛКО, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

Віртуальні активи бізнесу як об’єкти бухгалтерського обліку 

 

Світлана ГАНЗЮК, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, 

Дніпровський державний технічний університет  

Тамара ГУРЖИЙ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, 

Дніпровський державний технічний університет 

Особливості облікового супроводження діяльності неприбуткової організації в Україні 

 

Наталія КОВАЛЬ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та 

оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет 

Облікові аспекти визначення розміру упущеної вигоди та завданих збитків аграрним 

підприємствам в умовах війни 

 

Сергій ОСТАПЧУК, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу 

обліку та оподаткування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

Методичні підходи до обрахунку втрат завданих підприємствам війною 

 



 

 

Тетяна ПИСАРЕНКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту, 

Луцький національний технічний університет,  

Теоретичні та методичні аспекти організації обліку благодійної допомоги у бюджетних 

установах 

 

Світлана СИРЦЕВА, кандидат економічних наук, доцент, Миколаївський національний 

аграрний університет 

Простій на підприємстві під час воєнного стану: особливості обліку витрат 

 

Лариса СУЛІМЕНКО, кандидат економічних наук, професор. професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

Світлана ВІТЕР, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

Наталія МАЛЮГА, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет  

Інвестиційна нерухомість як об'єкт бухгалтерського обліку та управління 

 

Наталія ТЛУЧКЕВИЧ, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Луцький 

національний технічний університет 

Оцінка виробничих витрат швейних підприємств України 

 

Катерина БУРКО, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький 

національний аграрний університет 

Функціональні можливості бухгалтерського обліку в умовах сьогодення 

 

Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ, аспірант, Поліський національний університет 

Марина ЖУРИЛО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Бюджетування, облік та контролювання витрат в господарській діяльності 

 

Віталій ЛІТВІНЧУК, аспірант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

Поліський національний університет 

Олександр ПАНІЧУК, аспірант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

Поліський національний університет 

Управлінський облік як інструмент забезпечення оцінювання кредитоспроможності 

підприємства 
 

Людмила МАРКЕВИЧ, аспірант кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, 

Вінницький національний аграрний університет 

Фінансова звітність як ключове джерело інформації про виробництво органічної 

сільськогосподарської продукції 

 

Микола НАГІРНЯК, аспірант, Поліський національний університет 

Облікові інструменти попередження фактів приховування об'єктів оподаткування 

 

Богдана БАЦУЛА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет  

Облік процесу реалізації готової продукції та формування фінансових результатів 

 

Лілія БОЙКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Особливості обліку гуманітарної допомоги в бюджетних установах в період воєнного стану 

 



 

 

Дмитро БОГОМАЗ, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Основні принципи доходів від реалізації продукції 
 

Тетяна ВАСИЛЕНКО, здобувач вищої освіти магістр, Поліський національний університет 

Особливості організації управлінського обліку на м'ясопереробних підприємствах 

 

Євгеній ВЕРБИЦЬКИЙ, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Облік готової продукції у лісогосподарських підприємствах: сучасний аспект 

Софія ГАРАБАЖИУ, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Економічна сутність виробничих запасів та їх класифікація 

 

Наталія ГРИЩУК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Організація обліково-інформаційної системи та її місце в управлінні комунальним 

підприємством 

 

Тетяна ДЕРЕВИЦЬКА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Доходи підприємства як економічна категорія та об’єкт обліку й оподаткування 

 

Марина КУДІНА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Результати інвентаризації та відображення їх в обліку 

 

Ніна ЛЕВЧЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Анна СИНЮШКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Облікове забезпечення формування показників для оцінювання позикоотримувачів банку 

 

Ярослав ЛУК’ЯНЧУК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Неврегульовані питання застосування криптовалюти: обліково-правовий аспект 

 

Оксана ДМИТРЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Актуальні проблеми застосування МСФЗ в Україні 

 

Катерина МАРТИНЮК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками з постачальниками та 

підрядниками підприємства 

 

Анна МИНАЙЛЮК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Організація бухгалтерського обліку фінансових результатів 
 

Юлія МІРЗАГАЄВА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами працівників 

 



 

 

 

Інна МОШКІВСЬКА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності лісогосподарських підприємств 

 

Вікторія НАЗАРІВСЬКА, здобувач вищої освіти магістр, Поліський національний 

університет 

Особливості обліку виробництва на борошномельних підприємствах 

 

Крістіна НЕЧИПОРУК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Облік запасів на аграрному технологічному підприємстві 

Марія ПИВОВАР, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет  

Роль нефінансової звітності на шляху України до Європейського Союзу 

 

Сергій ПРИЙМАК здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Вплив на курс валюти притоку та відтоку іноземних інвестицій: обліково-аналітичний аспект 

 

Юлія САМОЙЛЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Управлінський облік формування доходів та валового прибутку підприємства 

 

Юлія СЛЮСАРЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Крістіна МОСКВІТІНА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Управлінський облік формування власного капіталу в системі управління інвестиційною 

діяльністю 

 

Ірина НАУМЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Переваги та недоліки використання бухгалтерського аутсорсингу в умовах євроінтеграційних 

змін 

 

Інна ШЕВЧУК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Управлінський облік формування доходів та валового прибутку підприємства 

 

Діана ШИНАЛЬСЬКА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет  

Пам’ятні та ювілейні монети: особливості обліку 

 

Ірина ШИНАЛЬСЬКА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Організація обліку власного капіталу на підприємстві 

 

Анна ШУНЕВИЧ, здобувач вищої освіти магістр, Поліський національний університет 

Облікове забезпечення використання віртуальних активів на підприємстві 

 

 



 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КАДРІВ З ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА 

ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

Модератори: Тетяна ГАЙДУЧОК - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет 

Олена ЯРМОЛЮК - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет 

 
Микола БОНДАР – доктор економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського 

обліку та консалтингу, декан факультету обліку та податкового менеджменту, Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана  

Сучасні підходи до підготовки фахівців з обліку і оподаткування 

 

Наталія МАЛЮГА, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет  

Професія бухгалтера в європейському вимірі 

 

Катерина РОМАНЧУК – доктор економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту Познанського економічного університету; професор кафедри міжнародних відносин і 

політичного менеджменту, Державний університет "Житомирська політехніка" 

Підготовка бухгалтерів в системі вищої освіти: досвід Польщі 

 

Liudmyla SHKULIPA – Dr., Аssociate Professor 

European calls to Ukrainian scientists 

 

Лариса СУЛІМЕНКО – кандидат економічних наук, професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

(Україна) 

Роль бухгалтера в умовах воєнного стану 

 

Інна ЛЕПЕТАН, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький національний аграрний 

університет 

Місце професійної підготовки кадрів у забезпеченні перспективи навчання та зростання 

збалансованої системи показників 

 

Аліна СЯБЕР, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Організація наукової діяльності в Україні 

 



 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

АУДИТ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Модератори: Юлія МОРОЗ - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет 

Ольга ДМИТРЕНКО - кандидат економічних наук, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет 

 

 

Марина ДУБІНІНА, доктор економічних наук, професор, Миколаївський національний 

аграрний університет 

Юлія ЧЕБАН, кандидат економічних наук, доцент, Миколаївський національний аграрний 

університет 

Внутрішній контроль публічних закупівель 

 

Ольга ДМИТРЕНКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту, Поліський національний університет  

Діджиталізація як напрям розвитку внутрішнього аудиту в компаніях 

 

Світлана ВІТЕР, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

Володимир ВІТЕР, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Роль контролінгу персоналу у підвищенні ефективності управління підприємствами в умовах 

воєнного стану 

 

Марія НЕЖИВА, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та 

аудиту, Державний торговельно-економічний університет 

Аудит операцій злиття і поглинання в умовах євроінтеграції 

 

Валерій РОЗДОБУДЬКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового аналізу та 

аудиту, Державний торговельно-економічний університет 

Юлія ЛАПАДА, здобувач освітнього ступеня магістр, Державний торговельно-економічний 

університет 

Особливості аудиту грантових контрактів 

 

Наталія САВЧЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

Вплив системи управлінського контролю на результативність діяльності підприємства 

 

Вікторія АНДРІЄВСЬКА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Місце і роль контролінгу в управлінні підприємством 

 

Віта ВЛАСЮК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Теоретичні основи аудиту в Україні 

 



 

 

 

Оксана ГОВОРУН, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Марина ПЛИСАК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет  

Особливості проведення контролю й аналізу доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) підприємств 

 

Інна ГОРОПАШИНА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Денис СКЛАДАНІВСЬКИЙ, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 
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Коваль Олени Вікторівни  

«РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ: СТАН ТА НАПРЯМИ 

СТАБІЛІЗАЦІЇ» 

 

Доброго дня шановні колеги, шановна наукова еліта. Мені дуже приємно 

сьогодні бути присутньою з вами в одному залі, хоч і правда в онлайн форматі.  

Тема моєї доповіді одна з болючих на сьогодні. Ще рік тому, ми готували 

доповіді на конференції на теми як покращити економічний стан країни, надалі 

розвивати, то сьогодні ми обговорюємо те як вижити в нинішній страшній ситуації 

та відновити втрачене. 

З 24 лютого 2022 року на всій території України було введено воєнний стан 

внаслідок військової агресії російської федерації проти України, що призвело до 

змін у всіх сферах життя та торкнулося кожного з нас. 

Нині Україна стійко та героїчно протистоїть російській навалі. Поряд з 

прямим фронтом бойових дій, на що витрачаються мільярди коштів досить 

важливим є також і економічний фронт. 

На сьогодні одна з найбільших економічних проблем - це міграція 

трудового населення.  

Як свідчить статистика, з кожним роком Україна все більше втрачає своє 

трудове населення, а за останні роки взагалі стала країною-донором трудових 

мігрантів у інші країни, переважно європейські.  



Слайд 2. Сумна динаміка зміни чисельності населення України ілюструється 

наведеним графіком.  

Варто зазначити, що кожні 5 років, чисельність населення України 

скорочується в середньому на 1,5 млн. Дуже вплинули на скорочення чисельності 

українців в Україні історичні випробування (Помаранчева Революція, Революція 

Гідності, в 2014 році - російська збройна агресія проти України, в 2022 році - 

повномасштабна війна).  

Тільки за період сучасної історії Україна пережила декілька хвиль міграції. 

Уже з 2014 року чисельність громадян наведена без урахування окупованих 

територій (Криму, Севастополя та частини Донбасу). 

Сьогодні Україна внаслідок війни переживає чи не найбільшу міграційну 

кризу в своїй історії.   

 Слайд 3. За 8 місяців війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, 

зменшилася приблизно на 9 млн. Велика кількість вимушених переселенців з 

України, зараз заполонили країни Європи, частина потрапила в окупацію.  

Далеко від власного житла залишаються понад 20% усього населення. У 

тому числі 5 млн перебувають в межах держави, 4 млн – за кордоном, найбільше – 

в Польщі. З 2,9 млн біженців, які перетнули українсько-польський кордон із початку 

війни, понад 1 млн в’їжджали до Польщі, щоб потім потрапити до інших країн. У 

Росії перебувають майже 400 тисяч біженців, у тому числі примусово 

переміщених осіб. Далі за кількістю біженців у списку Чехія, Німеччина та 

Угорщина.  

Отже, як ми можемо бачити цифри невтішні. І ми маємо розуміти, які ризики 

створює таке стрімке скорочення населення для економіки країни та її 

майбутнього!!!!!!! 

Ситуація, що склалася, в першу чергу впиває на український ринок праці. 

Досить відчутним похитнувся він ще у 2020 році, коли  в наслідок пандемії COVID 

19 почало зростати безробіття Люди змушені були піти на ізоляцію, проте з часом, 



у зв’язку із послабленням карантинних умов, запровадженням дистанційної роботи, 

повернулися до повноцінної роботи, або до гібридного графіку. Робочі місця на них, 

як-то кажуть, чекали. 

Тепер ситуацію на ринку праці ускладнює те, що багато виробництв або 

розташовані на тимчасово окупованих територіях, або в непридатному стані, або 

змушені переїхати чи не можуть працювати на повну силу, бо існують ринкові та 

логістичні обмеження: зросли ціни, обсяги продажів зменшилися. Через це 

безробіття найближчим часом подолати буде вкрай складно. Зараз, скажімо, 

незважаючи на те, що кількість шукачів роботи майже та ж сама, що й до війни, 

число вакансій у 2,5-3 рази менша”. 

Я не буду зупинятися детально на всіх проблемах ринку праці сьогодні, всі 

вони нам відомі, (відсутність робочих місць, зменшення заробітної плати, тіньова 

зайнятість) всі вони наглядні, всі ми це знаємо не із підручників і сьогодні ми всі 

переживаємо ці важкі часи, цю турбулентність економіки.  

Слайд 4. Для пристосування ринку праці до умов воєнного стану держава 

запроваджує ряд важливих заходів, зокрема ухвалено:  

- Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ;  

- Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці 

працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах 

воєнного стану» від 07.03.2022 р. № 221,  

- Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реєстрації, 

перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, 

нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану» від 

19.03.2022 р. № 334.  

- Важливим є ухвалення Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за 



працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових 

дій під час воєнного стану в Україні» від 20.03.2022 р. № 331, що сприяє 

забезпеченню роботою максимальної кількості громадян у регіонах, де немає 

активних бойових дій, створенню нових секторальних і географічних векторів 

працевлаштування в Україні. 

Для підвищення рівня зайнятості у воєнний час і період економічного 

відновлення країни дуже важливим є забезпечення мобільності робочої сили: це 

сприятиме зміцненню її адаптивності, підвищенню конкурентоспроможності, а 

також ефективності використання. 

Проте, дивлячись на дуже складну ситуацію сьогодні ми повинні розуміти що 

відновлення і відбудова післявоєнної України це буде складний і тривалий 

процес. Оскільки, треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а 

створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, 

безбар’єрну.  

Слайд 5. Після закінчення війни потенційними проблемами українського 

ринку праці можуть стати не тільки високий рівень безробіття, а й нестача 

робочої сили, брак кваліфікованих кадрів за певними професіями, криза аграрного 

сектору, криза промисловості.  

Оскільки через війну значна частка населення була вимушена емігрувати за 

кордон, країна має бути готовою до того, що частина із цих 5 мільйонів, на жаль, не 

повернуться. Передовсім, це стосується родин з тимчасово окупованих та зі 

зруйнованих прифронтових територій, які втратили майно і роботу. Люди почали 

вивчати мови країн перебування, їхні діти пішли там у школи. У підсумку може 

виявитися так, що сотні тисяч українців по війні так і залишаться закордоном. І тоді, 

якщо не одразу, то вже за кілька років, Україна може стикнутися вже не з 

проблемою безробіття, а з протилежним явищем — нестачею робочої сили.  

Рано чи пізно за певного розвитку національної економіки вона почне 

потерпати від нестачі робочих рук (в деяких сферах це уже навіть перед пандемією 



було помітно), українці, які не повернуться з вимушеної міграції, назавжди 

зникають як ланки, а їхні діти як перспективні ланки механізму економіки.  А це, 

своєю чергою, вестиме до гальмування економічних процесів та невідворотного 

краху системи соціального захисту.  

Сьогодні, влада вже зараз має думати над стратегією повоєнного повернення 

українців на Батьківщину, а також про залучення у майбутньому іноземного 

трудового ресурсу. Без припливу робочої сили, навіть некваліфікованої, ми 

програємо світову конкуренцію. Для відновлення, розвитку країни потрібен 

фундамент, а фундаментом нації завжди були люди. 

Слайд 6. Шляхи подолання проблем ринку праці в Україні залежатиме від 

обсягів реальних інвестицій у проєкти з українського відновлення, від можливості 

залучити для відповідних потреб ресурс, конфіскований у держави-агресора. Крім 

цього для цього потрібні колосальні інвестиції, нові технології, передовий досвід, 

нові інституції та нові підходи та, звичайно, реформи.  

Потреба  у  фахівцях  після  війни залежатиме від обраної економічної 

стратегії України. Акценти мають бути зроблені на впровадженні програм, 

спрямованих на повернення біженців  та  їх  успішній  реінтеграції  в  нових умовах.  

Так, на сьогодні, конкретної програми (плану) у цьому питанні немає, так як 

складно вести прогнози і побачити конкретні цифри до закінчення війни. Але разом 

з тим,  вже зараз потрібно почати працювати над цим питанням і розробляти 

механізми, зокрема, і плани репатріації, які допоможуть у вирішенні проблеми, яка 

була із міграцією, і яка стане після завершення війни. 

Слайд 7. Ми можемо подивитися на досвід інших країн, таких 

як Азербайджан, Ізраїль, Вірменія, Ірландія та ін. щодо питання міграції. Зрозуміло, 

що кожна країна вирішує ці питання по різному в залежності від багатьох 

внутрішніх і зовнішніх чинників.  

До прикладу, у Вірменії створено урядову установу Офіс головного 

уповноваженого у справах діаспори. Це, як зауважують в самій Вірменії, 



головна відповідальна ланка у взаєминах Вірменії з вірменами в різних 

країнах, зокрема з діаспорами, яка розробляє та реалізує стратегію цього 

партнерства та політику, що проводиться, підтримує активацію процесу 

репатріації та інтеграції, вивчає, збирає та картографує потенціал діаспори, 

розробляє програми для залучення до життя Вірменії. Офіс працює зі 

співвітчизниками та репатріантами за принципом «Єдиного вікна», при 

необхідності спрямовуючи їхні запитання у відповідні структури та відстежуючи 

процес їх вирішення. 

Також, однією з країн, яка потужно працює з мігрантами і досвід, якої 

вивчають та переймають інші країни, це Ізраїль. Для цього в Ізраїлі створено 

Міністерство у справах Єрусалиму та діаспори. Урядова установа Ізраїлю, яка 

відповідає за зв'язки держави Ізраїль з єврейською діаспорою та роз’яснення 

політики Ізраїлю на міжнародній арені. Основна мета, як зауважують в самому 

міністерстві – у рамках двостороннього та взаємного підходу до відносин між 

Ізраїлем та рештою єврейського світу. На їх думку, надзвичайно важливо впливати 

на громадську свідомість Ізраїлю та сприяти тому, щоб ізраїльське суспільство 

усвідомлювало, що світове єврейство є невід’ємною частиною існування 

єврейського колективу з Ізраїлем у центрі. 

Хочу звернути увагу на Азербайджан, як країну, яка має цікавий досвід і 

візію з питань організації роботи з азербайджанцями, які проживають за кордоном. 

Після здобуття Азербайджаном незалежності, одне з важливих завдань, що стояли 

перед державою, полягало в організаційному становленні азербайджанців, які 

проживають за кордоном, залучені до захисту спільних інтересів країни. Згодом 

діаспорське будівництво стало одним із пріоритетних напрямів державної політики 

Азербайджанської Республіки. Основа якої полягає у розвитку зв'язків 

азербайджанців світу з їхньою історичною Батьківщиною, збереженні національної 

самобутності співвітчизників, використанні потенціалу діаспори для більш захисту 

національних інтересів, розширення зв'язків діаспор, захист їх культурних та 



політичних прав. Зауважу, на етапі поняття «діаспора» для Азербайджану 

перетворилося на важливий елемент міжнародних відносин. Як зауважують в 

самому Азербайджані, - Реалії світу, що глобалізується, ставлять перед 

Азербайджаном нові завдання в галузі діаспорського будівництва. Стрімкі 

інтеграційні процеси, що відбуваються між народами, зростаюча роль діаспорських 

і лобістських організацій у міжнародній політиці зумовили історичну необхідність 

здійснення більш широкомасштабної діяльності в даній галузі. Зауважу, саме цією 

необхідністю було продиктовано створення Державного комітету роботи з 

діаспорою, яке було створене у 2008 році. 

Також, не менш цікава країна, приклад якої можна вивчати, 

це Ірландія. Зауважу, ірландське економічне диво не відбулося б без внеску 

ірландців, які проживають за межами країни і ірландських діаспор. А слід 

відмітити, що 89% ірландців від усіх ірландців у світі це ірландці, які мешкають за 

межами Ірландії. Протягом кількох століть Ірландія була одним із найщедріших 

постачальників мігрантів у світі. Після Великого голоду 1840-х років головним 

магнітом для ірландців стала Америка, до якої емігрували майже п'ять мільйонів 

жителів острова, що можна порівняти з населенням сучасної Ірландії. Ірландія 

витратила кілька десятиліть, щоб створити умови для перетворення brain drain 

(відтік мізків) на brain gain (приріст мізків). Вступ до ЄС у 1973 році відкрив 

ірландським фірмам доступ до європейського ринку, а помірне податкове 

навантаження та зниження бюрократичних перешкод перетворили країну на магніт 

для іноземного капіталу. Одним із найпотужніших чинників для економічного 

підйому Ірландії стали масштабні потоки прямих інвестицій із США, де проживає 

понад 32 млн. етнічних ірландців. Якісна вища освіта, доступ до великих ринків, 

фіскальна поміркованість, ефективна бюрократія, отож, світовий досвід 

Ірландії наочно показує ефективний дієвий досвід залучення своїх громадян, 

які проживають за межами країни та діаспор до економічного підйому власної 

країни та країни своїх пращурів. 



Отож, враховуючи, що зараз Україна переживає чи не саму складну віху в 

історії своєї незалежності - прийшов час зрушити процес із мертвої точки, почати 

розробляти плани та програми щодо репатріації та стабілізації ринку праці вже 

сьогодні.  

Пропорція громадян, котрі повернуться в Україну і які захочуть залишитися 

за кордоном, залежатиме від того, як наш Уряд скористається міжнародною 

технічною допомогою, грошовою підтримкою від партнерів і створить правильну 

систему нових робочих місць та модель правильної реінтеграційної політики. 

Також це залежатиме від діалогу з самими країнами Євросоюзу. 

Зрозуміло, що наразі жодні заходи не будуть ефективними за умови 

продовження російської агресії та поступового скорочення робочих місць, а отже 

найбільш пріоритетною є перемога України у війні та її економічне відновлення. 

 

Доповідь завершено. Дякую за увагу!!! 


