
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

7 жовтня 2021 р. 

Ознайомлення з науково-технічними розробками факультету обліку та 

аудиту, ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж 

ВНАУ», науковими фаховими виданнями Вінницького національного 

аграрного університету, матеріально-технічною базою університету та 

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». 

8 жовтня 2021 р. 

08:00-10:45 реєстрація учасників, секційні засідання    

секція 1 – читальна зала (2 корпус, 2 поверх) 

секція 2 – ауд. 2602 

секція 3 – ауд. 4 ВСП «Могилів-Подільський технолого-

економічний фаховий коледж ВНАУ» 

10:30-11:00 реєстрація учасників пленарного засідання  

(2 корпус, 2 поверх)  

11:00-13:30 пленарне засідання  (ауд. 2220) 

13:30-13:45 підведення підсумків конференції (ауд. 2220) 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв. 

Дискусія – 3-5 хв. 
 



  

СЕКЦІЯ 2 

ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ЄВРОЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ 

(ауд. 2602) 
 

Голова секції: Правдюк Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

Секретар секції: Бурко Катерина Володимирівна, старший викладач 

кафедри бухгалтерського обліку  
 

8:00-8:10 Мороз Юлія Юзефівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту Поліського національного університету 

«Облікове забезпечення формування показників для оцінювання 

самодостатності розвитку підприємств в умовах інтеграції 

України в ЄС» 
  

8:10-8:20 Малюга Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного університету 

«Соціальна відповідальність бізнесу в умовах євроінтеграції: 

обліковий аспект» 

  

8:20-8:30 Іщенко Яна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки  

«Облік реальних витрат на виробництво органічних продуктів 

харчування: європейський досвід та практика України» 

  

8:30-8:40 Суліменко Лариса Антонівна, кандидат економічних наук, 

професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного університету 

«Інформаційне забезпечення управління діяльністю підприємств 

готельного бізнесу в умовах євроінтеграції» 

  

8:40-8:50 Коваль Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Зарубіжний досвід та аспекти впровадження в Україні податку 

на виведений капітал» 

  

8:50-9:00 Гайдучок Тетяна Станіславівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування 

та аудиту Поліського національного університету 

«Корпоративна звітність в умовах євроінтеграції: сучасні 

концепції та оцінка корисності облікової інформації» 

  

9:00-9:05 Гудзенко Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент, викладач економічних дисциплін ВСП «Ладижинський 

фаховий коледж ВНАУ» 

«Облік міжнародних господарських операцій» 



  

9:05-9:10 Цегельник Ніна Іванівна, кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту Поліського національного університету 

«Соціальний пакет на підприємствах України та в країнах ЄС: 

облік та оцінювання ефективності для бізнесу» 

  

9:10-9:15 Коваль Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри бухгалтерського обліку 

«Імплементація європейського досвіду діджиталізації обліку в 

Україні» 
  

9:15-9:20 
 

Корпанюк Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях 

економіки 

«Інвестиційна привабливість комерційних банків в умовах 

євроекономічної інтеграції» 

  

9:20-9:25 Коваль Любов Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри бухгалтерського обліку 

«Особливості політики обліку суб’єктів господарювання в 

умовах євроінтеграції» 

  

9:25-9:30 Лепетан Інна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри бухгалтерського обліку 

«Забезпечення екологічної безпеки бізнесу в умовах 

євроінтеграції: обліковий аспект» 

  

9:30-9:35 Подолянчук Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях 

економіки 

«Податкова та облікова системи сільськогосподарських 

підприємств в умовах євроінтеграції» 

  

9:35-9:40 Мулик Ярославна Ігорівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри аналізу та аудиту 

«Підвищення ефективності контролю у сфері публічних 

закупівель в умовах євроінтеграції» 

  

9:40-9:45 Томчук Олена Феліксівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри аналізу та аудиту 

«Аналітичні аспекти оцінювання кредитоспроможності суб’єктів 

господарювання: вітчизняний та зарубіжний досвід» 

  

9:45-9:50 Бурко Катерина Володимирівна, старший викладач кафедри 

бухгалтерського обліку 

«Професійні якості облікових працівників: європейські 

орієнтири» 
  



 

9:50-9:55 Бардюк Валентина Володимирівна, викладач ВСП 

«Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету» 

«Реформування рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів, досвід країн ЄС» 
  

9:55-10:00 Машевська Анжеліка Анатоліївна, асистент кафедри аналізу 

та аудиту 

«Методика та організація обліку і оподаткування оплати праці в 

умовах євроінтеграції» 

  

10:00-10:05 

 

Новотна Надія Миколаївна, викладач ВСП «Чернятинський 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету» 

«Проблеми та шляхи удосконалення обліку розрахунків із 

вітчизняними та іноземними покупцями» 
  

10:05-10:10 Маркевич Людмила Станіславівна, аспірантка ВНАУ 

«Євроекономічна інтеграція та її вплив на специфіку побудови 

обліку виробництва органічної сільськогосподарської продукції 

в Україні» 
  

10:10-10:15 Кожухар Валентина Вадимівна,  аспірантка ВНАУ  

«Сучасний стан та перспективи розвитку  ринку продукції 

садівництва у контексті інтеграції України до ЄС: аналітичні 

аспекти» 

  

10:15-10:20 Шульган Марія Ярославівна, аспірантка ВНАУ 

«Вплив євроінтеграції на розвиток галузі бджільництва в 

Україні: аналіз стану та тенденцій» 
  

10:20-10:25 Попович Сергій Олегович, аспірант ВНАУ 

Особливості розвитку державного фінансового контролю в 

Україні та країнах Європи 
 

  


