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25 жовтня 2018 року 

м. Тернопіль 



Склад організаційного комітету  

Міжнародної науково-практичної конференції   

«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
 

КРИСОВАТИЙ  
Андрій Ігорович 

Ректор Тернопільського національного 
економічного університету – голова 
оргкомітету, д.е.н., професор 

  

ЯЗЛЮК  
Борис Олегович 

Декан факультету аграрної економіки і 
менеджменту Тернопільського національного 
економічного університету – заступник 
голови оргкомітету, д.е.н., професор 

ЧЛЕНИ  ОРГКОМІТЕТУ 

ШИНКАРИК  

Микола Іванович 

Перший проректор Тернопільського 

національного економічного університету, 

к.фіз.-мат.н., доцент 
  

ЗАДОРОЖНИЙ 

Зеновій-Михайло Васильович 

Проректор з наукової роботи Тернопільського 

національного економічного університету, 

д.е.н., професор 
  

ДЕСЯТНЮК  

Оксана Миронівна  

Проректор з науково-педагогічної роботи 

(міжнародна діяльність та інноваційний 

розвиток) Тернопільського національного 

економічного університету, д.е.н., професор 
  
 

 

БРУХАНСЬКИЙ  

Руслан Феоктистович 
Завідувач кафедри обліку та економіко-

правового забезпечення агропромислового 

бізнесу, голова профспілкового комітету 

працівників Тернопільського національного 

економічного університету д.е.н., професор 

ГУЛЕЙ  

Анатолій Іванович 

Голова правління Української міжбанківської 

валютної біржі, д.е.н., доцент  

  

ПУЦЕНТЕЙЛО  

Петро Романович 
Професор кафедри обліку та економіко-

правового забезпечення агропромислового 

бізнесу Тернопільського національного 

економічного університету, д.е.н., професор 
  

ГЕВКО  

Роман Богданович 

Завідувач кафедри менеджменту біоресурсів 

та природокористування Тернопільського 

національного економічного університету, 

заслужений винахідник України, д.т.н., 

професор 
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Склад програмного комітету  

Міжнародної науково-практичної конференції   
 

«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА:  

ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
 

 

Бруханський Р.Ф., д.е.н., професор 

Язлюк Б.О., д.е.н., професор  

Пуцентейло П.Р., д.е.н., професор  

Пархомець М.К., д.е.н., професор 

Чорна Н.П., д.е.н., доцент 

Белова І.М., к.е.н., доцент 

Бутов А.М., к.е.н., доцент 

Гуменюк О.О., к.е.н., доцент 

Дідоренко Т.В. к.е.н., доцент 

Завитій О.П. к.е.н., доцент 

Палюх М.С., к.е.н., доцент 

Спільник І.В., к.е.н., доцент 

Ярощук О.В., к.е.н., доцент 
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Місце проведення конференції: 

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ Л. КАНІЩЕНКА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 

м. Тернопіль, вул. Бережанська, 4,    2-й поверх 

 

 

 
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

25 жовтня  

9
00     

– 9
30

   реєстрація учасників конференції (ІІ поверх) 

9
30 

– 12
00

 пленарне засідання  

12
00 

– 12
30

 кава-брейк 

12
30 

– 16
30

 робота секцій 

16
30 

– 17
00

 Підведення підсумків конференції 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Доповіді на пленарному засіданні – 15 хв. 

Наукові обговорення – до 5 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Відкриття конференції та вітальне слово 

 

КРИСОВАТИЙ 

Андрій Ігорович 

Ректор Тернопільського національного економічного 

університету, д.е.н., професор 

ШИНКАРИК  

Микола Іванович 

Перший проректор Тернопільського національного 

економічного університету, к.фіз.-мат.н., доцент 

ЗАДОРОЖНИЙ  

Зеновій-Михайло 

Васильович 

Проректор з наукової роботи Тернопільського 

національного економічного університету, д.е.н., 

професор 

ДЕСЯТНЮК  

Оксана 

Миронівна  

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна 

діяльність та інноваційний розвиток) Тернопільського 

національного економічного університету, д.е.н., 

професор 

ЯЗЛЮК  

Борис Олегович Декан факультету аграрної економіки і менеджменту 

Тернопільського національного економічного 

університету – заступник голови оргкомітету, д.е.н., 

професор 

БРУХАНСЬКИЙ 

Руслан 

Феоктистович 

Завідувач кафедри обліку та економіко-правового 

забезпечення агропромислового бізнесу, голова 

професійної спілки працівників Тернопільського 

національного економічного університету, д.е.н., 

професор 

ГУЛЕЙ Анатолій 

Іванович 

Голова правління Української міжбанківської валютної 

біржі, д.е.н., доцент  

КРИСАК 

Іван Богданович 

Перший заступник голови Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

БИЦЮРА  

Леонід 

Олексійович 

Заступник міського голови Тернополя 

ТКАЧЕНКО  

Сергій 

Анатолійович  

Виконуючий обов’язки ректора Вищого навчального 

закладу «Міжнародний технологічний університет 

«Миколаївська політехніка», д.е.н., доцент 

ПАНУХНИК  

Олена Віталіївна 

Завідувач кафедри економіки та фінансів 

Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя, керівник експертно-дослідницької 

лабораторії з фінансово-економічних проблем, 

Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний 

кластер Тернопілля», д.е.н., професор 
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ПУЦЕНТЕЙЛО  

Петро Романович 
Професор кафедри обліку та економіко-правового 

забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільського 

національного економічного університету,  

д.е.н., професор 

КІЧАК  

Василь 

Васильович 

Заступник директора департаменту агропромислового 

розвитку Тернопільської обласної державної 

адміністрації  

ЧЕРНЯВСЬКИЙ  

Віктор 

Начальник управління інформаційно-аналітичного 

забезпечення Агрохолдингу «Мрія» 

АДАМИК  

Богдан Петрович 

Декан факультету банківського бізнесу, к.е.н., доцент 

АДАМИК  

Оксана Василівна 

Завідувач кафедри економічної експертизи та аудиту 

бізнесу Тернопільського національного економічного 

університету, к.е.н., доцент 

БУЯК 

Леся Михайлівна 

Завідувач кафедри економічної кібернетики та 

інформатики Тернопільського національного 

економічного університету, д.е.н., доцент 

ОСТРОВЕРХОВ 

Віктор 

Михайлович 

Декан факультету економіки та управління, к.е.н., доцент 

ШУЛЬСЬКИЙ  

Микола 

Григорович 

Завідувач кафедри менеджменту Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені Степана Ґжицького, д.е.н., професор 

ВОЙНАРСЬКИЙ  

Йосиф 

Брониславович 

Директор навчально-дослідного виробничого 

господарства «Наука» Тернопільського національного 

економічного університету 

СПІЛЬНИК  

Ірина 

Володимирівна 

к.е.н., доцент, Тернопільський національний економічний 

університет 

УНІЯТ  

Людмила 

Миколаївна 

к.е.н., доцент, докторант, Тернопільський національний 

економічний університет 

ГОНАК  

Ігор Михайлович 

аспірант, Тернопільський національний економічний 

університет 

РАДІВІЛОВА 

Галина Сергіївна 

слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет 
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Доповіді: 
 

 

1.  Zielińska Anetta (Professor, Faculty of Management, Information Systems 

and Finance, Wroclaw University of Economics, Polska). THE 

DETERMINANTS OF EXCESSIVE AMOUNT OF WASTE. 

2.  Dziaduch Izabela (Dr. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, 

Katedra Logistyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska). 

NIEZAWODNOŚĆ JAKO DETERMINANTA OCENY EFEKTYWNOŚCI 

EKSPLOATACJI OBIEKTÓW TECHNICZNYCH. 

3.  Grabowska Monika (Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska). ROLNICTWO WSPIERANE 

SPOŁECZNIE JAKO ELEMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ. 

4.  Tutaj Jerzy (Dr. Wydział Informatyki I Zarządzania, Politechniki 

Wrocławskiej, Polska). WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA NA 

PRZYKŁADZIE POLSKI ZACHODNIEJ. 

5.  Joachimiak Izabela (mgr inż., Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Karpińska Marzena (Mgr. 

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, Polska).  

WPŁYW UNII EUROPEJSKIEJ NA INNOWACYJNOŚĆ W POLSCE. 

6.  Kryk Barbara (prof. US dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Polska). 

PARTNERSTWO MIEJSKO-WIEJSKIE – NOWY INSTRUMENT 

POLITYKI SPÓJNOŚCI. 

7.  Kwiatkowski Cezary (master, Wroclaw University of Economics). THE 

IMPACT OF CORPORATE CULTURE ON SERVICE QUALITY. 

8.  Bąk Melania (PhD, Faculty of Economics Management and Tourism, 

Department of Finance and Accounting, Wrocław University of Economics). 

CUSTOMER RELATIONS AS THE DETERMINANT OF CHANGES IN 

ENTERPRISE ACCOUNTING. 

9.  Michalski Paweł (Dr inż., Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, 

Katedra Logistyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). 

ZASTOSOWANIE KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM 

DOSTAW (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – SCM) W 

BUDOWNICTWIE. 

10.  Plachciak Adam (Dr hab., Wroclaw University of Economics). THE ROLE 

OF CIVIL SOCIETY WITHIN THE IMPLEMENTATION OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

11.  Petrova Zoriana (regionální studia a mezinárodní obchod, Metropolitní 

univerzita Praha, Česká republika). Lyubezna Iryna (к.е.н., доцент, 

Тернопільський національний економічний університет, Україна). 

ÚROVEŅ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. 

12.  Андрусів Уляна (к.е.н., доцент кафедри теорії економіки та управління, 

Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу). 

БЕНЧМАРКІНГ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ ЯК ДІЄВИЙ 
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ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. 

13.  Баглей Ростислав (к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин, Тернопільський національний економічний університет). 

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: НОВІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. 

14.  Безпалова Наталія (к. біол. н., доцент кафедри фізичної культури і 

спорту, Тернопільський національний економічний університет). Яковів 

Василь (старший викладач, Тернопільський національний економічний 

університет). ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ 

ЗАХВОРЮВАННЯХ СУДИН. 

15.  Белова Ірина (к.е.н., доцент кафедри обліку та економіко-правового 

забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський національний 

економічний університет). ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ 

ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ. 

16.  Бойко Олег (аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). 

МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

КРИПТОГРАФІЧНОЇ ВАЛЮТИ. 

17.  Брик Галина (к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування, 

Львівський національний аграрний університет). Михальчук Лілія 

(слухач магістерської програми, Львівський національний аграрний 

університет). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

18.  Брик Михайло (аспірант, Тернопільський національний економічний 

університет). ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ 

АПАРАТІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ.  

19.  Бруханський Руслан (д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та 

економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, 

Тернопільський національний економічний університет). БЛОКЧЕЙН vs 

РОЗПОДІЛЕНИЙ РЕЄСТР. 

20.  Бурко Катерина (асистент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький 

національний аграрний університет). ФОРМУВАННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. 

21.  Бурова Тетяна (д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та 

оподаткування, Миколаївський національний університет імені В.О. 

Сухомлинського). Сіра Анастасія (слухач магістерської програми, 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського). 

МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СФЕРІ АУДИТУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 

22.  Бутов Андрій (к.е.н., доцент кафедри обліку та економіко-правового 

забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський національний 

економічний університет). ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ 

ЛОГІСТИКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА. 
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23.  Вітровий Андрій (к.т.н., доцент кафедри менеджменту біоресурсів і 

природокористування, Тернопільський національний економічний 

університет). Галань Василь (слухач магістерської програми, 

Тернопільський національний економічний університет). ЕФЕКТИВНЕ 

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. 

24.  Галицький Олександр (д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної 

теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний 

університет). Дяченко Олексій (к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і 

оподаткування, Одеський державний аграрний університет). РОЗВИТОК 

РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ 

РОЗВИТКУ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 

25.  Гах Роман (к.педагог.н., доцент, завідувач кафедри фізичної культури і 

спорту, Тернопільський національний економічний університет). Левчук 

Володимир (старший викладач кафедри фізичної культури і спорту, 

Тернопільський національний економічний університет). 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕОРЕТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ У ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ-

ЕКОНОМІСТІВ. 

26.  Гонак Ігор (аспірант, Тернопільський національний економічний 

університет). МАЙНІНГ КРИПТОВАЛЮТ: ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. 

27.  Гораль Ліліана (д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної 

роботи, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу). Голубчак Олексій (к. с.-г.н.), директор, Український науково-

дослідний інститут гірського лісництва імені П. С. Пастернака).  

Король Світлана (к.е.н., доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський 

національний технічний університет нафти і газу). СИНЕРГІЗМ 

ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК 

ПРАКТИЧНА ПЛАТФОРМА НОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ. 

28.  Горун Марія (к.г.н., старший викладач кафедри екології та агрономії, 

Тернопільський національний економічний університет). ТУРИЗМ ЯК 

ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

29.  Гришова Інна (д.е.н., старший науковий співробітник, Інститут 

законодавства Верховної Ради України). Шестаковська Тетяна (к.е.н., 

провідний науковий співробітник, Чернігівський національний 

технологічний університет). Янь Хуаньхуань (асистент,  Цзянсуський 

педагогічний університет). РОЛЬ ФІНТЕХ БІЗНЕСУ У РОЗВИТКУ 

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. 

30.  Гулей Анатолій (д.е.н., доцент, голова Правління ПрАТ “Українська 

міжбанківська валютна біржа”). РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. 
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31.  Гуменюк Олена (к.е.н., доцент кафедри обліку та економіко-правового 

забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський національний 

економічний університет). ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 

32.  Дідоренко Тетяна (к.е.н., доцент кафедри обліку та економіко-правового 

забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський національний 

економічний університет). СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ЦИФРОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ. 

33.  Довгань Ольга (молодший науковий співробітник науково-

технологічного відділу аграрної економіки, інформаційно-аналітичної 

роботи, маркетингу і трансферу інновацій, Тернопільська державна 

сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля). ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК 

ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. 

34.  Дудар Тарас (д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту 

біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний 

економічний університет, член-кор. НААН України). Дудар Володимир 

(к.е.н., доцент кафедри маркетингу, Тернопільський національний 

економічний університет). ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРА. 

35.  Дудник Олена (к.е.н., доцент, Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра Василенка).  

Смігунова Олена (к.е.н., доцент, Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра Василенка). 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЗВО В КОНТЕКСТІ 

ПЕРЕХОДУ ДО ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 

36.  Желюк Тетяна (д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та 

публічного управління, Тернопільський національний економічний 

університет). Бречко Олександр (к.е.н., доцент, доцент кафедри 

економічної експертизи та аудиту бізнесу, Тернопільський національний 

економічний університет). ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ 

ПРІОРИЕТНИХ ЦІЛЕЙ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. 

37.  Житар Максим (к.е.н., заступник директора навчально-наукового 

інституту фінансів, банківської справи; доцент кафедри фінансів та 

економіки, Національний університет державної фіскальної служби 

України). Сосновська Ольга (к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та 

економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка). НАПРЯМИ 

ПІДВИЩЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. 

38.  Завитій Ольга (к.е.н., доцент кафедри обліку та економіко-правового 

забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський національний 

економічний університет). ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА – ЕКОНОМІКА 

ВІРТУАЛЬНОГО СВІТУ. 
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39.  Іонін Євген (д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту, 

Донецький національний університет імені Василя Стуса). ОБЛІКОВО-

АНАЛІТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО 

ПЛАНУВАННЯ. 

40.  Кліменко Олена (к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, 

статистики та прогнозування, Харківський національний економічний 

університет ім. С. Кузнеця). РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В 

УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. 

41.  Коваль Любов (к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний 

університет). СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАЛАНСУ 

ПІДПРИЄМСТВА. 

42.  Ковпак Валентина (старший викладач кафедри фізичної культури і 

спорту, Тернопільський національний економічний університет).  

Дуда Богдан (старший викладач кафедри фізичної культури і спорту, 

Тернопільський національний економічний університет). ДОЗУВАННЯ 

ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ 

ЗАСОБАМИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. 

43.  Корнієцький Олександр (д.е.н., доцент, професор кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний 

технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 

КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ. 

44.  Костецький Ярослав (к.е.н., доцент, докторант кафедри обліку та 

економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, 

Тернопільський національний економічний університет). 

АГРОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

45.  Лаврук Віталій (д.е.н., доцент, завідувач кафедри геодезії та 

землеустрою, Подільський державний аграрно-технічний університет). 

Лаврук Сергій (слухач магістерської програми, Подільський державний 

аграрно-технічний університет). BITCOIN AND CRYPTOCURRENCIES 

AS A NEW STAGE IN THE EVOLUTION OF MONEY. 

46.  Лук’янова Валентина (д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

підприємства і підприємництва, Хмельницький національний 

університет). РИЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 

ПІДПРИЄМСТВ. 

47.  Любезна Ірина (к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту біоресурсів 

і природокористування, Тернопільський національний економічний 

університет). Шалаковський Віталій (слухач магістерської програми, 

Тернопільський національний економічний університет). ЕКОЛОГО-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. 

48.  Маляр Неля (кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 

кафедри фізичної культури і спорту, Тернопільський національний 

економічний університет). Маляр Едуард (кандидат наук з фізичного 
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виховання та спорту, доцент кафедри фізичної культури і спорту, тренер 

збірної команди ТНЕУ з регбі-7, Тернопільський національний 

економічний університет). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ 

(ОЗДОРОВЧИЙ ФІТНЕС) ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ 

СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМ СТУДЕНТІВ ТНЕУ. 

49.  Матковський Петро (к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» м. Івано-Франківськ). Полева Наталія (слухач магістерської 

програми, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» м. Івано-Франківськ). ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-

АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА. 

50.  Мащенко Марина (к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, 

статистики та прогнозування, Харківський національний економічний 

університет ім. С. Кузнеця). ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК 

УМОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. 

51.  Мирончук Зоряна (к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та 

оподаткування, Львівський національний аграрний університет). 

Андрушко Руслана (к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та 

оподаткування, Львівський національний аграрний університет). 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЇЇ ОБЛІК ТА 

КОНТРОЛІНГ. 

52.  Мікрюкова Людмила (старший викладач кафедри обліку та 

оподаткування, Миколаївський національний університет імені В.О. 

Сухомлинського). Чернова Анастасія (студент, Миколаївський 

національний університет імені В.О. Сухомлинського). ПЕРСПЕКТИВИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. 

53.  Міщанчук Роман (старший викладач кафедри фізичної культури і 

спорту, Тернопільський національний економічний університет). 

Чорненький Андрій (старший викладач кафедри фізичної культури і 

спорту, Тернопільський національний економічний університет). ВПЛИВ 

ОЗДОРОВЧОГО БІГУ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ.  

54.  Муравський Володимир (к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

підприємницької діяльності, Тернопільський національний економічний 

університет). Муравський Василь (викладач кафедри економічної 

кібернетики та інформатики, Тернопільський національний економічний 

університет). МЕРЕЖЕВА СТРУКТУРА АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

БУХГАЛТЕРІЇ ПІДПРИЄМСТВА. 

55.  Онищук Вікторія (аспірантка кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, 

Тернопільський національний економічний університет). ТЕОРЕТИКО-

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. 

56.  Орел Анна (к.е.н., старший викладач кафедри організації виробництва, 

бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний 
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університет сільського господарства імені Петра Василенка). 

ІННОВАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ SMART-ФЕРМИ, ЯК НОВОЇ 

ТЕНДЕНЦІЇ В ЦИФРОВІЗАЦІЇ АПК. 

57.  Орел Володимир (д.е.н., доцент, професор кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний 

технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). 

ФАКТОРИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В 

СИСТЕМІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 

58.  Палюх Микола (к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та економіко-

правового забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський 

національний економічний університет). Спільник Ірина (к.е.н., доцент, 

доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення 

агропромислового бізнесу, Тернопільський національний економічний 

університет). КРИПТОВАЛЮТА ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ: 

СУТНІСТЬ, ВЛАСТИВОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ. 

59.  Панухник Олена (д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та 
фінансів, Тернопільський національний технічний університет імені 
Івана Пулюя, керівник експертно-дослідницької лабораторії з фінансово-
економічних проблем, Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-
інвестиційний кластер Тернопілля»). ФОРМУВАННЯ 
МІКРОРЕГІОНАМИ ЕФЕКТИВНОЇ МІСЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ НА 
ЗАСАДАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙ. 

60.  Пархомець Микола (д.е.н., професор, профессор кафедри обліку та 
економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, 
Тернопільський національний економічний університет). УПРАВЛІННЯ 
ВИТРАТАМИ У ЗЕРНОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПІДПРИЄМСТВ 
РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 

61.  Пиріг Галина (к.е.н., доцент, доцент кафедри кафедри екології та 
агрономії, Тернопільський національний економічний університет). 
Крупка Андрій (к.е.н., Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя). РОЗВИТОК «ЗЕЛЕНОГО 
ВИРОБНИЦТВА» ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ. 

62.  Полінкевич Оксана (д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, 

безпеки та інноваційної діяльності підприємства, Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки). УПРАВЛІННЯ 

СКЛАДОВИМИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СИСТЕМ В 

УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. 

63.  Пуцентейло Петро (д.е.н., професор, професор кафедри обліку та 

економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, 

Тернопільський національний економічний університет). ЦИФРОВА 

ЕКОНОМІКА ЯК НОВІТНЯ ПАРАДИГМА  

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ.  

64.  Розум Руслан (к.т.н., доцент кафедри менеджменту біоресурсів і 

природокористування, Тернопільський національний економічний 

університет). Мартинюк Сергій (слухач магістерської програми, 



 14 

Тернопільський національний економічний університет). 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. 

65.  Соболева Ірина (викладач, Миколаївський національний університет ім. 

В.О. Сухомлинського). Новицька Наталія (слухач магістерської 

програми, Миколаївський національний університет ім. 

В.О.Сухомлинського). ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ВЕБ-

САЙТУ ТА УМОВИ ЙОГО ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМ 

АКТИВОМ. 

66.  Спільник Ірина (к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та економіко-

правового забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський 

національний економічний університет). Палюх Микола (к.е.н., доцент, 

доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення 

агропромислового бізнесу, Тернопільський національний економічний 

університет). ЦИФРОВИЙ ФОРМАТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: 

СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ, ПЕРСПЕКТИВИ.  

67.  Стоянова – Коваль Світлана (д.е.н., професор, професор кафедри 

обліку та оподаткування, Одеський державний аграрний університет).  

Варгатюк Марія (аспірант кафедри обліку та оподаткування, Одеський 

державний аграрний університет). ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ. 

68.  Страшинська Лариса (д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу, 

Національний університет харчових технологій). ЕКОЛОГІЗАЦІЯ 

ВИРОБНИЦТВА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ 

ПРОДУКЦІЇ. 

69.  Сук Леонід (д.е.н., професор, завідуючий кафедри фінансів та обліку, 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”). 

ОБЛІК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. 

70.  Сук Петро (д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування, 

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”, 

м. Ніжин, Чернігівська область). ОБЛІК ЗАТРАТ ЗА СТАТТЯМИ. 

71.  Тецзянь Хоу (д.е.н., професор Цзянсуський педагогічний університет, 

КНР). Гришова Інна (д.е.н., професор, провідний науковий 

співробітник, Інститут законодавства Верховної Ради України, 

профессор Празької бізнес-школи, Чеська республіка). КОНКУРЕНТНІ 

ВІЙНИ БІЗНЕСУ В УМОВАХ СТРІМКОГО РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРІНГУ. 

72.  Ткаченко Сергій (д.е.н., доцент, виконуючий обов’язки ректора Вищого 

навчального закладу «Міжнародний технологічний університет 

«Миколаївська політехніка»). Потишняк Олена (д.е.н., доцент, 

професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, 
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Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка). ІНТЕНСИФІКАЦІЯ АМПЛУА 

КОНЦЕПЦІЇ (СИСТЕМИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК 

ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПЛАНОМІРНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Й 

ОЦІНКИ І ПРОЦЕСУ КВЕСТУРИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ. 

73.  Ужва Алла (д.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського). 

КОНЦЕПЦІЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 

74.  Уніят Людмила (к.е.н., доцент, докторант кафедри обліку та економіко-

правового забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський 

національний економічний університет). УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 

75.  Файфура Василь (к.е.н., доцент, т. в. о. завідувача кафедри екології та 

агрономії, Тернопільський національний економічний університет). 

ЕКОСИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ. 

76.  Федірко Михайло (к.е.н., доцент, доцент кафедри екології та агрономії, 

Тернопільський національний економічний університет). АНАЛІЗ 

ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕНЕРГОСЕРВІСУ. 

77.  Федулова Любов (д.е.н., професор, завідувач Центру досліджень 

економічної політики, Національна академія державного управління при 

Президентові України, Інститут експертних та наукових досліджень). 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 

78.  Фещук Максим (аспірант, Тернопільський національний економічний 

університет). СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО 

РИНКУ. 

79.  Цимбалістий Олег (аспірант, Тернопільський національний 

економічний університет). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

КРИПТОВАЛЮТ.  

80.  Цимбалюк Ганна (викладач, Хмельницький інститут ПрАТ «ВНЗ» 

Міжрегіональна академія управління персоналом»). ІННОВАЦІЙНА 

СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. 

81.  Ціцька Надія (к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, 

Львівський національний аграрний університет). Малецька Ольга 

(к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Львівський 

національний аграрний університет). ОБЛІК НАЯВНОСТІ І РУХУ 

ВЛАСНИХ ТА ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ   

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. 

82.  Чорна Неля (д.е.н., доцент, професор кафедри обліку та економіко-

правового забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський 

національний економічний університет). ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У 

ВИЩІЙ ШКОЛІ: ВИМОГА ЧАСУ ТА ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ. 
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83.  Шапка Віталій (аспірант, Тернопільський національний економічний 

університет). ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ У 

ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. 

84.  Штельма Наталія (к.е.н., старший викладач кафедри обліку та 

економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, 

Тернопільський національний економічний університет). ІСТОРІЯ 

ВИНЕКНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ. 

85.  Шульський Микола (д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені Степана Ґжицького). ГОСПОДАРСТВА 

НАСЕЛЕННЯ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ. 

86.  Язлюк Борис (д.е.н., професор, декан факультету аграрної економіки і 

менеджменту, Тернопільський національний економічний університет). 

ЧОМУ КРИПТОВАЛЮТИ КРАЩЕ ФІАТНИХ ГРОШЕЙ?. 

87.  Ярощук Олексій (к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та економіко-

правового забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський 

національний економічний університет). МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. 

88.  Бовдрич Ольга (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). ІНВЕСТИЦІЇ У ЗЕМЕЛЬНИЙ 

КАПІТАЛ: ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ ОЦІНКИ. 

89.  Бойко Ольга (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Белова Ірина (к.е.н., доцент 

кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового 

бізнесу, Тернопільський національний економічний університет). 

ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 

90.  Бутова Наталія (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА. 

91.  Війтик Ольга (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Белова Ірина (к.е.н., доцент 

кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового 

бізнесу, Тернопільський національний економічний університет). 

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

92.  Гоцак Іванна (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Белова Ірина (к.е.н., доцент 

кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового 

бізнесу, Тернопільський національний економічний університет). 

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. 

93.  Грод Назар (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Вітровий Андрій (к.т.н., доцент 

кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, 
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Тернопільський національний економічний університет). ЕКОЛОГІЧНИЙ 

АУДИТ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ. 

94.  Гулей Станіслав (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНА В УКРАЇНІ. 

95.  Гуменний Михайло (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). УПРАВЛІННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА. 

96.  Гундзик Тетяна (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ 

СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА. 

97.  Гунчик Олена (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Дідоренко Тетяна (к.е.н., 

доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення 

агропромислового бізнесу, Тернопільський національний економічний 

університет). ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТИ В СВІТІ. 

98.  Гушул Іванна (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Белова Ірина (к.е.н., доцент 

кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового 

бізнесу, Тернопільський національний економічний університет). 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОРПОРАТИВНОЇ ЗВІТНОСТІ. 

99.  Дехтяр Ольга (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Дідоренко Тетяна (к.е.н., 

доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення 

агропромислового бізнесу, Тернопільський національний економічний 

університет). ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА В УМОВАХ 

РОЗВИТКУ «ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ». 

100.  Зданевич Катерина (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Дідоренко Тетяна (к.е.н., 

доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення 

агропромислового бізнесу, Тернопільський національний економічний 

університет). РОБОТИЗАЦІЯ ТА МАЙБУТНЄ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ. 

101.  Іщук Оксана (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Белова Ірина (к.е.н., доцент 

кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового 

бізнесу, Тернопільський національний економічний університет). 

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ. 

102.  Корнаківський Олександр (слухач магістерської програми, 

Тернопільський національний економічний університет). Дідоренко 

Тетяна (к.е.н., доцент кафедри обліку та економіко-правового 

забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський національний 
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економічний університет). ДОСВІД БІЛОРУСІЇ У БЛОКЧЕЙН, ЯК 

НОВИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТОКЕНОВ. 

103.  Костюкович Роман (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА. 

104.  Кравець Анастасія (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА. 

105.  Кулик Ірина (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ 

НА ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. 

106.  Матулка Віктор (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). УПРАВЛІННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА. 

107.  Мацюк Владислав (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Белова Ірина (к.е.н., доцент 

кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового 

бізнесу, Тернопільський національний економічний університет). 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ. 

108.  Медвіцький Петро (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Вітровий Андрій (к.т.н., доцент 

кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, 

Тернопільський національний економічний університет). 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА 

ПЕРЕРОБНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. 

109.  Олійник Уляна (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗА УМОВИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ. 

110.  Палямар Андрій (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 

111.  Папарига Златослава (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. 

112.  Паращук Олександр (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНА В УКРАЇНІ. 

113.  Петльована Мар’яна (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). ВПЛИВ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. 

114.  Радівілова Галина (слухач магістерської програми, Тернопільський 
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національний економічний університет). Спільник Ірина (к.е.н., доцент 

кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового 

бізнесу, Тернопільський національний економічний університет). QR-

КОДУВАННЯ В ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННІ АКТИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ. 

115.  Рихтик Андрій (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Дідоренко Тетяна (к.е.н., 

доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення 

агропромислового бізнесу, Тернопільський національний економічний 

університет). ЕКОНОМОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 

116.  Сало Роман (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Вітровий Андрій (к.т.н., доцент 

кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, 

Тернопільський національний економічний університет). ОСОБЛИВОСТІ 

СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

НА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. 

117.  Сенів Юрій (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ В УМОВАХ 

РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 

118.  Сокровищук Олександр (слухач магістерської програми, 

Тернопільський національний економічний університет). ЗНАЧЕННЯ 

ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ В УМОВАХ РИНКУ. 

119.  Терида Павло (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЧНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ В 

ПТАХІВНИЦТВІ. 

120.  Терида Петро (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ. 

121.  Чижовка Віталій (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА В 

УМОВАХ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА. 

122.  Яворська Юлія (слухач магістерської програми, Тернопільський 

національний економічний університет). Дідоренко Тетяна (к.е.н., 

доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення 

агропромислового бізнесу, Тернопільський національний економічний 

університет). ОНЛАЙН-БУХГАЛТЕРІЯ: АКТУАЛЬНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ І 

НЕДОЛІКИ. 
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Любов Коваль  

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фундаментальне місце в системі інформаційного забезпечення належить бухгалтерській фінансовій 

звітності, показники якої характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства. Інформацію 

бухгалтерської фінансової звітності використовують користувачі в процесах фінансового аналізу, 

планування та розробки фінансової стратегії та тактики за основними напрямами господарської 

діяльності. Найбільш універсальною формою фінансової бухгалтерської звітності є баланс, який займає 

одне з центральних місць у науковій концепції обліку. З погляду облікової практики поняття «баланс» 

зводиться до звітної форми, тобто таблиці, що має певну будову. Наука ж під балансом розглядає певну 

модель, яка об’єднує характеристики вміщених у нього елементів. 

Виникнення і розвиток  бухгалтерського балансу є складовою історії обліку, вивчення якої дає змогу 

зрозуміти економічне життя минулих століть, осмислити досвід попередників. Узагальнення історичних 

аспектів розвитку бухгалтерського балансу та його побудови надає можливість усвідомити його сучасне 

значення та передбачити напрями подальшої еволюції. 

Наукові надбання попередників дозволили усвідомити еволюційний процес становлення балансу як 

окремої форми фінансової звітності, його сучасний стан, проблеми та перспективи подальшого розвитку. 

Проте, процес удосконалення змісту, форми та структури балансу триває, відбувається процес 

наближення його змісту та структури до вимог МСФЗ, що викликає необхідність продовження 

дослідження визначеної проблеми. 

Історія виникнення бухгалтерського балансу є й історією виникнення подвійного запису. Поява 

бухгалтерського балансу одночасно з подвійним записом у початковий період диктувалася насамперед 

вузьким практицизмом, намаганням звести облік до форми. Характерними ознаками цього періоду в 

історії бухгалтерського обліку були брак теоретичних узагальнень, розроблених практикою, економічним 

життям, невміння авторів розібратися в сутності явищ, що відбуваються, в ув’язці з процесами в тій чи 

іншій державі. З часом під складанням балансу почали розуміти не просто вузько формальний процес 

перенесення сальдо рахунків за статтями балансу, а засіб відображення справжнього матеріального та 

фінансового стану підприємства і результатів його діяльності. 

Облік як засіб управління господарством зародився в сиву давнину і виник з потреб відображення 

процесу створення матеріальних благ, оскільки тільки матеріальне виробництво на розширеній основі є 

рушійною силою розвитку суспільства. Саме воно створює необхідність вимірювання, визначення, обліку, 

підрахунку. Баланс, як одна із центральних економічних категорій, використовується в економічному житті з 

давніх часів (табл. 1.). 

Таблиця 1  

Розвиток балансу у Стародавньому світі та Середньовіччі  

Країна Вид балансу Особливості складання та  використання балансу 

Стародавній 

Китай 
Матеріальний баланс 

Використання балансів для контролю за рухом і 

збереженням цінностей 

Стародавня 

Греція 

Баланс окремих 

господарств, баланс 

фінансово-кредитних 

установ 

Використання балансів для контролю за рухом коштів від 

здійснення кредитних операцій 

Стародавній 

Рим 

Баланс держави   

Складання балансу державного господарства для 

відображення кошторисних асигнувань та їх виконання, а 

також найважливіших предметів державної власності 

(ліси, луги, солеварні, флот) 

Баланс родини 
Складання бухгалтерського балансу з використанням 

подвійного запису у грошовому вимірнику 

Середньовічна 

Італія 

Пробний баланс 

Складання балансу - процедура пов’язана установленням 

тотожності оборотів по дебету й кредиті рахунків 

Головної книги 

Баланс підприємства 
Використання балансу як однієї із форм звітності, на 

основі якої інтерпретувалися дані бухгалтерського обліку 

 

Матеріальні баланси широко використовувалися у Стародавньому Китаї для забезпечення 

контролю за рухом і збереженням цінностей, в основу обліку була покладена чотиригранна система 



обліку матеріальних цінностей. 

Проаналізувавши зміст економічної категорії «баланс» у середньовічній практиці, можна зробити 

висновок, що баланс у ті часи розуміли лише як перевірочний, який давав змогу впевнитися у 

правильності відображення операцій з господарської діяльності підприємства. На підтвердження цього є 

ще один досить цікавий факт, що різниця між дебетовими і кредитовими оборотами, яка виникала в 

результаті арифметичних помилок, списувалася на прибутки чи збитки. 

На початку XX ст. бухгалтерія трансформувалась в балансоведення або в балансовий облік. Значний 

внесок в теорію балансу зробили російські вчені, які продовжили свої дослідження у межах радянської 

облікової науки.  

Вивчення літературних джерел і публікацій показує, що, зважаючи на повне розуміння практичного 

значення вхідного, вихідного, місячного, пробного, чистого чи іншого балансів, бухгалтерський баланс – це 

звітна таблиця, одна з форм фінансової звітності, що містить відомості про стан і розміщення 

господарських засобів підприємства та їх джерел у грошовій оцінці на певну дату. Сьогодні, як і у ті часи, 

основою балансу є постулат німецького вченого І.Ф. Шера, що баланс – це рівність активу і пасиву, крім 

того, це документ, який побудований у формі рахунків у заключний день операційного періоду. Як бачимо, 

ідею німецької школи поступово запозичили російські та українські вчені. 

Огляд основних історичних аспектів бухгалтерського балансу дозволив виокремити п’ять 

основних етапів його розвитку, що ілюструють еволюцію даного поняття, набуття ним характерних ознак 

та властивостей, починаючи з балансу як економічної категорії та, закінчуючи балансом як елементом 

методу бухгалтерського обліку і формою фінансової звітності (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Періодизація розвитку бухгалтерського балансу 

Перший етап розвитку балансового вчення є використання балансу у багатьох сферах економічної 

діяльності, зокрема, при здійсненні фінансово-кредитних та торгових операцій а також використання 

балансу в управлінні державою. 

Другий етап розвитку бухгалтерського балансу характеризується використанням балансу як 

облікової категорії, що зумовлено подвійним характером відображення господарських операцій. 

При цьому поділ рахунків на активні та пасивні став основою формування структури балансу, 

який і сьогодні має дві складові - актив і пасив. Однак, у той період баланс не знаходить широкого 

використання в управлінні і виконує значною мірою лише контрольну функцію. 

Наукового обґрунтування бухгалтерський баланс набув на третьому етапі розвитку. Із 

бухгалтерського балансу почали викристалізовуватися два поняття: баланс як спосіб перевірки 

правильності застосування подвійного запису і баланс як форма звітності. Водночас, бухгалтерський 

баланс набуває таких характеристик як періодичність та достовірність. Складання бухгалтерського 

балансу підпорядковується конкретно визначеній меті - відображення фінансового стану, визначення 

фінансового результату та виявлення наслідків дійсного чи потенційного припинення діяльності. На 

цьому етапі почалося використання бухгалтерського балансу в управлінні.  

Набуття бухгалтерським балансом характерних для нього сьогодні рис і особливостей відбулося 

на четвертому етапі його розвитку. У цей час використання бухгалтерського балансу здійснюється у двох 

напрямах: як елементу методу бухгалтерського обліку для узагальнення облікової інформації та 

контролю за правильністю ведення бухгалтерського обліку; як форми фінансової звітності, що 

відображає фінансовий стан підприємства і використовується різними користувачами для прийняття 

рішень. 

П’ятий етап розвитку бухгалтерського балансу передбачає його застосування як форми фінансової 

звітності, що у майбутньому має стати уніфікованою та змістовною інформаційною базою для 

відображення загального стану активів, капіталу та зобов’язань підприємства. Однак дане застосування 

призводить до поступової втрата значимості балансу як елементу методу бухгалтерського  обліку.  
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ХХ ст. 70-і рр. ХХ ст. ХVІ ст. ХІІІ ст. 



Слід зазначити, що структурні елементи балансу постійно зазнавали змін. За результатами 

проведеного дослідження щодо структури балансу та її зміни на протязі 30–90-х років ХХ ст. можна 

узагальнити, що баланс розглядався як загальний рахунок, в якому статті розкривали зміст синтетичних та 

аналітичних рахунків. Таким чином форма балансу наближено відповідала формі Головної книги, що 

слугувало виокремленню балансу як елементу методу бухгалтерського обліку та звітності.  

Складання звітності є завершальним етапом ведення обліку. Звітність, як і баланс, має узагальнені 

підсумкові дані. Якщо в балансі є дані про наявність активів, капіталу та зобов'язань на певну дату, то у 

звітності мають місце не тільки фактичні показники за звітний, а й за минулі періоди, розшифрування та 

інше. 

Відповідно до сформульованого визначення балансового узагальнення можна виокремити його 

форми, що використовуються в бухгалтерському обліку (рис. 2.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Форми балансового узагальнення в бухгалтерському обліку 

У бухгалтерському балансі врівноважуються майно підприємства та джерела його утворення, їх 

групування здійснюється за двома аспектами: економічному – в активі балансу, правовому – в пасиві 

балансу . 

У звіті про фінансові результати шляхом використання балансового узагальнення, групується 

інформація щодо доходів і витрат підприємства, що відображають різні стадії обороту капіталу та 

врівноважуються показником прибутку або збитку. 

Доказом існування балансового узагальнення є результати, проведеного автором дослідження 

облікових теорій, що системно описують дійсність на основі її відображення та абстрактного 

узагальнення її основних характеристик через визначення, поняття, категорії, що представлені як закони, 

правила або моделі господарської діяльності. Використовуючи дедуктивного методу пізнання дозволило 

встановити різні аспекти використання бухгалтерського балансу в облікових теоріях.  

З 1 січня 1992 року встановлені нові форми бухгалтерського балансу та фінансової звітності.  

Актив балансу був побудований за такими розділами:  

1) основні засоби та вкладення;  

2) запаси та витрати;  

3) грошові кошти, розрахунки та  інші активи.  

Пасив балансу:  

1) джерела власних коштів;  

2) кредити та інші позичені кошти;  

3) розрахунки та інші пасиви. 

Починаючи з 2000 р., зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей стали 

визначатись  Положенням  (стандартом)  бухгалтерського обліку 2 «Баланс».  Зміни, які відбулися в 

структурі балансу за 2000 р., наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Структура балансу підприємства  

Розділ 
Структура балансу до 2000 р. Структура балансу після 2000 р. 

Актив Пасив Актив Пасив 

І. 
Основні засоби та 

інші поза оборотні активи 

Капітал, фонди 

і резерви 
Необоротні активи Власний капітал 

ІІ. Запаси і затрати Довгострокові Оборотні активи Забезпечення майбутніх 

Оборотно-сальдова 

відомість 

 

Шахова відомість 

 

Баланс 
 

Звіт про фінансові результати 

 

Форми балансового узагальнення 

 

Cальдова відомість 



зобов’язання витрат та платежів 

ІІІ. 

Грошові кошти, 

розрахунки та інші 

оборотні активи 

Розрахунки та інші 

короткострокові 

зобов’язання 

Витрати майбутніх 

періодів 

Довгострокові 

зобов’язання 

ІV.   
Необоротні активи 

та групи вибуття 
Поточні зобов’язання 

V.    Доходи майбутніх періодів 

На сьогодні питання формування балансу підприємства, зокрема форма та склад його статей 

регулюється НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».  

Так, з 2013 року структура балансу має наступний вигляд. 

Актив складається з розділів: 

1. Необоротні активи 

2. Оборотні активи 

3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 

Пасив розкривається через наступні розділи: 

1. Власний капітал 

2. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

3. Поточні зобов’язання і забезпечення 

4. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

Особливістю заповнення статей балансу є те, що підприємства можуть не наводити статті, за якими 

немає інформації до розкриття, а також додатково вписувати статті із додатку 3 до НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності».  

Таким чином, вивчення історичних аспектів розвитку бухгалтерського балансу дає змогу зрозуміти 

економічну сутність поняття, усвідомити його сучасне значення, осмислити досвід попередників та 

передбачити напрями подальшої еволюції. 


