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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 

ГОЛОВА 
Наталія Чухрай – професор, проректор з наукової роботи Національного 

університету “Львівська політехніка”. 
СПІВГОЛОВИ 

Олег Кузьмін – професор, директор Інституту економіки і менеджменту 
Національного університету “Львівська політехніка”; 

Ігор Яремко – професор, завідувач кафедри обліку та аналізу Національного 
університету “Львівська політехніка”. 

 
СЕКРЕТАР 

Василь Гик – доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету 
“Львівська політехніка”. 

 
ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ 

Анджей Августинек – професор, Академія гірничо-металургійна, Польща (за 
згодою); 

Василь Бачинський – професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
Львівського торговельно-економічного університету (за згодою); 

Микола Бондар – професор, декан обліково-економічного факультету ДВНЗ 
“Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (за 
згодою); 

Руслан Бруханський – професор, завідувач кафедри обліку та економіко-
правового забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський національний 
економічний університет 

Лакіс Іозо Вацловас– професор, Вільнюський університет, Литва (за згодою); 
Юстина Верига – професор кафедри обліку і аудиту Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (за згодою); 
Михайло Войнаренко – професор, перший проректор Хмельницького 

національного університету (за згодою); 
Роман Воронко – завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування 

Львівського торговельно-економічного університету (за згодою); 
Володимир Газда– професор, Технічний університет в Кошице, Словаччина 

(за згодою); 
Петро Гарасим – професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Національного 

лісотехнічного університету України (за згодою); 
Любов Гуцаленко – професор кафедри обліку та оподаткування Націо-

нального університету біоресурсів і природокористування України (за згодою); 
Йосип Даньків – професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Ужгородського 

національного університету (за згодою); 
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Василь Дерій – професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької 
діяльності Тернопільського національного економічного університету (за згодою); 

Ян Тадеуш Дуда – професор, завідувач кафедри інформатики Академії 
гірничо-металургійної, Польща (за згодою); 

Зеновій-Михайло Задорожний – професор, проректор з наукової роботи 
Тернопільського національного економічного університету (за згодою); 

Малгожата Камінецька – професор, Університет Марії Кюрі-Склодовської, 
Польща (за згодою); 

Софія Кафка – завідувач кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (за згодою); 

Любомира Кіндрацька – професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах і економічного контролю ДВНЗ “Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана” (за згодою); 

Агнешка Кістер – професор, Університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща 
(за згодою); 

Анатолій Ковальов – професор, проректор з наукової роботи Одеського 
національного економічного університету (за згодою); 

Олексій Ковалюк – професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Львівського 
національного університету імені Івана Франка (за згодою); 

Сергій Коротаєв – професор, Білоруський державний економічний універ-
ситет, Білорусь (за згодою); 

Ярослав Крупка – професор кафедри обліку у виробничій сфері Терно-
пільського національного економічного університету (за згодою); 

Петро Куцик – професор, ректор Львівського торговельно-економічного 
університету (за згодою); 

Інна Лазаришина – професор, завідувач кафедри статистики та економічного 
аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України (за 
згодою); 

Пйотр Лебковскі – професор, Академія гірничо-металургійна, Польща (за 
згодою); 

Світлана Левицька – професор кафедри обліку і аудиту Національного 
університету водного господарства та природокористування (за згодою); 

Сергій Легенчук – професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Державного 
університету “Житомирська політехніка” (за згодою); 

Наталія Лоханова – професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та 
аудиту Одеського національного економічного університету (за згодою); 

Михайло Лучко – професор, завідувач кафедри обліку і контролю у сфері 
публічного управління Тернопільського національного економічного університету 
(за згодою); 

Януш Наркевіч – доктор, Університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща (за 
згодою); 
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Валентина Орлова – професор кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (за згодою); 

Сергій Охріменко – професор, завідувач лабораторії інформаційної безпеки 
Молдовської економічної академії, Молдова (за згодою); 

Збігнєв Пастушак – професор, Університет Марії Кюрі-Склодовської, 
Польща (за згодою); 

Олена Петрик – професор, завідувач кафедри аудиту ДВНЗ “Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (за згодою); 

Андрій Пилипенко – професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (за 
згодою); 

Надія Пилипів – професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної 
економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
(за згодою); 

Костянтин Редченко – професор кафедри аудиту, аналізу та оподаткування 
Львівського торговельно-економічного університету (за згодою); 

Олександр Редько – професор, перший проректор Національної академії 
статистики, обліку та аудиту (за згодою); 

Ліоніус Рейнесаускас – професор, Вільнюський університет, Литва (за 
згодою); 

Росица Сімеонова – професор, Господарська академія імені Д. А. Ценова, 
Болгарія (за згодою); 

Марія Теловата – професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування 
Національної академії статистики, обліку та аудиту (за згодою); 

Світлана Філиппова – професор, директор інституту бізнесу, економіки та 
інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету 
(за згодою); 

Людмила Чижевська – професор кафедри обліку і аудиту Державного 
університету “Житомирська політехніка” (за згодою); 

Володимир Шевчук – професор кафедри аудиту Національної академії 
статистики, обліку та аудиту (за згодою). 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

ГОЛОВА 
Анатолій Загородній – професор кафедри обліку та аналізу Національного 

університету “Львівська політехніка” 
 

ЗАСТУПНИКИ 
Володимир Воськало – доцент кафедри обліку та аналізу Національного 

університету “Львівська політехніка”; 
Любомир Пилипенко – професор кафедри обліку та аналізу Національного 

університету “Львівська політехніка”. 
 

СЕКРЕТАР 
Наталія Литвиненко – доцент кафедри обліку та аналізу Національного 

університету “Львівська політехніка”. 
 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 
Ірина Борщук – доцент кафедри обліку та аналізу Національного універ-

ситету “Львівська політехніка”; 
Наталія Воськало – доцент кафедри обліку та аналізу Національного універ-

ситету “Львівська політехніка”; 
Олег Височан – професор кафедри обліку та аналізу Національного універ-

ситету “Львівська політехніка”; 
Василь Гик – доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету 

“Львівська політехніка”; 
Ольга Грицай – доцент кафедри обліку та аналізу Національного універ-

ситету “Львівська політехніка”; 
Наталія Демків – інженер І категорії кафедри обліку та аналізу Національного 

університету “Львівська політехніка”; 
Ніна Заяць – інженер кафедри обліку та аналізу Національного університету 

“Львівська політехніка”; 
Галина Кіндрацька – доцент кафедри обліку та аналізу Національного 

університету “Львівська політехніка”; 
Зоряна Коваль – доцент кафедри обліку та аналізу Національного універ-

ситету “Львівська політехніка”; 
Юрій Кулиняк – асистент кафедри обліку та аналізу Національного універ-

ситету “Львівська політехніка”; 
Олеся Лемішовська – доцент кафедри обліку та аналізу Національного 

університету “Львівська політехніка”; 
Володимир Мохняк – старший викладач кафедри обліку та аналізу Націо-

нального університету “Львівська політехніка”; 
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Володимир Оліховський – асистент кафедри обліку та аналізу Національного 
університету “Львівська політехніка”; 

Олег Скаско – професор кафедри обліку та аналізу Національного універ-
ситету “Львівська політехніка”; 

Олена Тивончук – доцент кафедри обліку та аналізу Національного універ-
ситету “Львівська політехніка”; 

Володимир Чубай – доцент кафедри обліку та аналізу Національного універ-
ситету “Львівська політехніка”; 

Володимир Шквір – доцент кафедри обліку та аналізу Національного універ-
ситету “Львівська політехніка”; 

Алла Ясінська – доцент кафедри обліку та аналізу Національного універ-
ситету “Львівська політехніка”. 
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СЕКЦІЇ 
1. Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи 

менеджменту підприємства. 
2. Розвиток обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчиз-

няна практика. 
3. Організаційно-методичні та історичні аспекти розвитку бухгалтерського 

обліку та підготовки обліково-аналітичних працівників. 
4. Контроль, аудит та інформаційні системи і технології в системі обліково-

аналітичного забезпечення менеджменту підприємства. 
 

РОЗКЛАД ЗАСІДАНЬ 

24 жовтня, четвер 
09.00–10.00 Реєстрація учасників (ауд. 209а, IV навчальний корпус) 
10.00–12.00 Пленарне засідання (ауд. 406, IV навчальний корпус) 
12.00–13.00 Кава-брейк. 

Оглядова екскурсія приміщень та лабораторій кафедри обліку та 
аналізу, навчальних корпусів, Актової зали та музею головної 
будівлі Національного університету “Львівська політехніка” 

13.00–17.00 Пленарне засідання (ауд. 406, IV навчальний корпус) 
17.00 Товариська зустріч 

 
25 жовтня, п’ятниця 

10.00–13.00 Секційні засідання 
13.00–14.00 Перерва 
14.00–16.00 Секційні засідання 
16.00–18.00 Оглядова екскурсія Львовом 

 
26 жовтня, субота 

10.00–12.00 Підбиття підсумків роботи конференції, закриття конференції  
 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – 15 хв.   
Доповідь на секційному засіданні – 10 хв. 
Виступ у дискусії, повідомлення – 5 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
24 жовтня 2019 р. 

IV навчальний корпус Національного університету “Львівська політехніка” 

10.00 – Урочисте відкриття конференції 
Наталія Чухрай – професор, проректор з наукової роботи Національного 

університету “Львівська політехніка” 

10.10–17.00 – Доповіді 
1. Обліково-аналітичне забезпечення як чинник ефективного розвитку 

менеджменту 
Олег Кузьмін 
Національний університет “Львівська політехніка” 

2. Ступенева вища освіта з обліку і оподаткування 
Микола Бондар  
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана” 

3. Система підготовки фахівців з бухгалтерського обліку у східній Галичи-
ні (ХІХ – перша половина ХХ ст): академічна освіта і професійне шкіль-
ництво 
Ігор Яремко, Олеся Лемішовська 
Національний університет “Львівська політехніка” 

4. Direct financial and non-financial benefits of studying at the ACCA accredited 
programme 
Arleta Szadziewska, Ewa Spigarska 
University of Gdańsk, Poland 

5. Капіталізація земельного багатства України: завдання бухгалтерської 
професії 
Валерій Жук 
ННЦ “Інститут аграрної економіки” 

6. Обліковий фах завтра, або майбутні проблеми працедавців з фахівцями-
міленіалами 
Олександр Степовий 
Бізнес-консультант 

7. Вплив сучасних технологічних перетворень на розвиток бухгалтерсь-
кого обліку 
Сергій Легенчук 
Державний університет “Житомирська політехніка” 

8. Стратегічний облік – інформаційний інструментарій управління 
Петро Куцик 
Львівський торговельно-економічний університет 
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9. Дисципліна “Вступ до фаху “Облік і оподаткування” як чинник психо-
логічної адаптації першокурсника до майбутньої професії 
Галина Кіндрацька 
Національний університет “Львівська політехніка” 

10. Бухгалтерофобія й футуроманія в обліковій теорії 
Петро Хомин 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

11. Обліково-аналітичні документи армії УНР 
Володимир Швець 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

12. Формування облікового інформаційного продукту суб’єктом господарю-
вання щодо зобов’язань за місцевими податками 
Тетяна Плахтій  
Вінницький національний агарний університет 

13. Зміна вектору ролі бухгалтерського обліку в управлінні сталістю бізнесу 
Марія Шигун 
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана” 

14. Перспектива розвитку звіту про управління в Україні 
Олег Сокіл 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Мо-
торного 

15. Проблеми обліку витрат у процесі управління інноваційним розвитком 
підприємства 
Вячеслав Довбенко 
Національний університет “Львівська політехніка” 

16. Сучасні трансформації обліково-аналітичного забезпечення системи 
менеджменту 
Наталія Позняковська 
Національний університет водного господарства та природокористування 

17. Managing Accountability and Labor Market Policy in the Romanian economy 
Ghenadie Ciobanu 
INCSMPS – National Research Institute for Labour and Social Protection, Bucharest, 
Romania 

18. Специфічні активи як об’єкти бухгалтерського обліку 
Ірина Жиглей 
Державний університет “Житомирська політехніка” 

19. Bilans jako źródło danych w analizie ryzyka działalności przedsiębiorstwa 
Janusz Narkiewicz 
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Polska 
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20. Теоретико-методичні аспекти застосування Міжнародних стандартів 
аудиту в Україні 
Неля Проскуріна 
Запорізький національний університет 

21. Структурований план рахунків як елемент підсистеми стратегічного 
фінансового обліку 
Руслан Бруханський 
Тернопільський національний економічний університет 

22. Облікова інформація про інвестиційну діяльність для системи менедж-
менту підприємства 
Йосип Даньків 
ДВНЗ “Ужгородський національний університет” 

23. Передумови раціональної організації процесу внутрішнього аудиту та 
його принципи 
Василь Рудницький, Олена Рудницька 
Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи” 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

24. Окремі аспекти підготовки і працевлаштування випускників закладів 
вищої освіти 
Григорій Журавель, Микола Шинкарик 
Тернопільський національний економічний університет 

25. Про консолідацію капіталів у звітності підприємств 
Ярослав Крупка, Ірина Назарова 
Тернопільський національний економічний університет 

26. Контекстуальний аналіз підходів до визначення “професійної компе-
тентності” майбутніх фахівців економічної галузі у закладах вищої 
освіти 
Марія Теловата 
Національна академія статистики, обліку та аудиту 

27. Побудова системи внутрішнього контролю якості аудиту в аудиторських 
фірмах – реалії та перспективи 
Наталія Лоханова 
Одеський національний економічний університет 

28. Діагностика стану підприємства за МСФЗ задля підвищення міжна-
родної конкурентоспроможності 
Наталія Чебанова, Вікторія Орлова 
Український державний університет залізничного транспорту 

29. Роль облікової професії в умовах глобалізації економічних процесів 
Вікторія Рожелюк, Павло Денчук 
Тернопільський національний економічний університет 

30. Відпустка: історія виникнення та нормативне регулювання 
Марина Дубініна, Юлія Чебан, Василь Галкін  
Миколаївський національний аграрний університет 
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31. Користувачі інформації Звіту в розрізі країн 
Анжеліка Крутова, Оксана Нестеренко 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

32. Становлення інноваційної економіки України та системні зміни подат-
кового стимулювання інноваційного розвитку підприємств стратегіч-
ного значення 
Світлана Філиппова 
Одеський національний політехнічний університет 

33. Досягнення ефективності обліку через призму професійного судження 
бухгалтера 
Ірина Садовська, Катерина Нагірська 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 
Луцький національний технічний університет 

34. Комунікаційна цінність аудиту 
Людмила Чижевська 
Державний університет “Житомирська політехніка” 

35. Визнання та оцінка витрат за міжнародними стандартами 
Валерія Сопко, Ольга Ромашко 
Київський національний торговельно-економічний університет 

36. План рахунків підприємств Німеччини і Польщі на тлі української 
практики 
Олександр Малишкін 
Державний університет інфраструктури і технологій 

37. Роль обліку в загальнодержавній комунікаційній мережі В. М. Глушкова 
Володимир Муравський 
Тернопільський національний економічний університет 

38. Problematyka ujęcia zasobów ludzkich w sprawozdaniach finansowych w 
Polsce 
Аdam Bujak 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska 

39. Програма цифрових трансформацій у розвитку обліково-аналітичного 
забезпечення сучасного бізнесу 
Тетяна Бочуля 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

40. Облікова система – невід’ємна складова ефективного управління 
Любов Гуцаленко 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

41. Моральні ризики при розрахунках з покупцями та замовниками 
Тетяна Болгар 
Університет імені Альфреда Нобеля 

42. Історико-еволюційний розвиток систем бухгалтерського обліку і контро-
лю у кредитних спілках 
Василь Бачинський, Володимир Мохняк 
Львівський торговельно-економічний університет 
Національний університет “Львівська політехніка” 



IV МНПК “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” 
 

12 

43. Sprawozdawczość zadaniowa w kontekście pomiaru dokonań – wyzwania i 
problemy 
Olga Szołno 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska 

44. Моделі діагностики банкрутства в аналітичному забезпеченні фінансової 
безпеки підприємств: проблеми практичного застосування 
Лідія Волощук 
Одеський національний політехнічний університет 

45. Удосконалення обліку операційних доходів на підприємствах лісового 
господарства 
Петро Гарасим, Надія Клим 
Національний лісотехнічний університет України 

46. Проблеми оцінки інтелектуального капіталу для потреб обліку 
Володимир Воськало 
Національний університет “Львівська політехніка” 

47. Менеджмент у забезпеченні сталого розвитку (соціально-економічні 
аспекти) 
Олена Гаращук, Віра Куценко 
Державна служба якості освіти України 
Державна установа “Інститут економіки природокористування та 
сталого розвитку Національної академії наук України” 

48. Процес формування професійного судження в бухгалтерському обліку 
Алла Озеран 
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана” 

49. Роль обліку і аналізу у запобіганні фінансових правопорушень у під-
приємницьких структурах 
Євген Романів, Світлана Приймак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

50. Системноінженерний підхід в організації обліково-аналітичного забезпе-
чення менеджменту підприємств 
Андрій Пилипенко 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

51. Обліково-інформаційне забезпечення внутрішнього контролю витрат 
підприємств 
Олена Фоміна, Олена Августова 
Київський національний торговельно-економічний університет 

52. Побудова інформаційних систем обліково-аналітичного забезпечення 
менеджменту підприємства 
Олександр Брадул, Віра Шепелюк 
ДВНЗ “Криворізький національний університет” 
ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК” 
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53. Підходи до оцінювання системи контролю і трудомісткості контрольних 
процедур 
Роман Воронко, Оксана Воронко 
Львівський торговельно-економічний університет 

54. Діджиталізація обліку: тренди чи перспективи розвитку? 
Ольга Павликівська, Леся Марущак, Олександра Кіляр 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

55. Облікові нюанси діяльності гаражних кооперативів 
Олег Височан, Ольга Височан  
Національний університет “Львівська політехніка” 

56. Концептуальний фреймворк єдиного обліково-інформаційного простору 
амортизаційної політики 
Дар’я Трачова 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Мо-
торного 

57. Аудиторський контроль збереження та використання державних коштів 
і майна 
Михайло Яструбський, Роман Хом’як 
Національний університет “Львівська політехніка” 

58. Implementation of reporting on water-use efficiency in the context of SDG’s 
attainment (Запровадження звітності з ефективності водокористування в 
контексті досягнення цілей сталого розвитку) 
Yana Oliinyk / Яна Олійник, Maria Kucheriava / Мар’я Кучерява  
НДФІ ДННУ “Академія фінансового управління” 

59. Концептуально-теоретичні передумови розвитку нової парадигми 
бухгалтерського обліку у контексті сталого розвитку 
Любомир Пилипенко, Олена Тивончук 
Національний університет “Львівська політехніка” 

60. Інформаційне забезпечення оцінки ефективності використання оборот-
них активів 
Валентина Орлова, Софія Кафка, Ольга Степанюк 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

61. Облік витрат і формування собівартості автотранспортних перевезень 
Олег Скаско, Тетяна Недзельська 
Національний університет “Львівська політехніка” 

62. Сучасна наукова картина світу як світоглядна основа становлення 
новітньої еколого-економічної парадигми обліку 
Володимир Шевчук 
Національна академія статистики, обліку та аудиту 

63. Стратегічне управління витратами підприємства та його інформаційне 
забезпечення 
Галина Партин, Анатолій Загородній 
Національний університет “Львівська політехніка” 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ∗ 
25 жовтня 2019 р. 

IV навчальний корпус Національного університету “Львівська політехніка” 
 

СЕКЦІЯ I. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Керівник: 
Любомир Пилипенко, д. е. н., професор кафедри обліку та аналізу Національ-

ного університету “Львівська політехніка” 
Секретар: 

Ірина Луцюк, асистент кафедри обліку та аналізу Національного університету 
“Львівська політехніка” 

 
25 жовтня, п’ятниця, 10.00–16.00 

1. Бухгалтерський облік як інформаційна основа управління науково-
технологічною безпекою України 
Юлія Вашай, Олена Дорошенко  
Національний університет водного господарства та природокористування 

2. Вплив політики фінансування діяльності на вартісно-орієнтовані показ-
ники підприємства 
Тетяна Конєва 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

3. Предикативний аналіз як інструмент цифрової трансформації: готов-
ність суб’єктів господарювання України 
Олеся Міклуха, Алла Сиротинська 
Національний університет водного господарства та природокористування 

4. Електронний підпис як об’єкт оподаткування та бухгалтерського обліку 
в умовах його автоматизації 
Юлія Попівняк 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

5. Місце облікової інформації у формуванні вартості підприємства 
Ірина Адамська 
Тернопільський національний економічний університет 

6. Ефективність інформаційного забезпечення інноваційних проектів 
Соломія Бабінська 
Національний університет “Львівська політехніка” 

                                                             
∗ Місце проведення секційних засідань будуть оголошені на пленарному засіданні 

конференції 
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7. Проблеми посилення соціальної відповідальності бізнесу 
Ірина Бабіч 
Луцький національний технічний університет 

8. Суттєвість інформації у звіті про управління 
Микола Бондар, Тетяна Бондар 
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана” 

9. Облікові номенклатури: аспекти організації в сучасних умовах 
Василь Бачинський, Альбіна Кондрич 
Львівський торговельно-економічний університет 

10. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємств 
транспортування природного газу щодо основних засобів 
Софія Кафка 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

11. Актуальність соціального обліку та його значення в розвитку сучасних 
сільськогосподарських підприємств 
Ірина Ксьонжик, Олена Усікова, Віталій Кузьома, Світлана Горбач 
Миколаївський національний аграрний університет 

12. Детінізація заробітної плати як чинник соціального розвитку 
Андрій Бойчук 
Національний університет “Львівська політехніка” 

13. Фінансовий облік в системі антикризового менеджменту підприємства 
Галина Воляник, Світлана Шутка 
Національний лісотехнічний університет України 

14. Особливості організації бухгалтерського обліку в об’єднаних терито-
ріальних громадах 
Тетяна Воскресенська 
Національний університет “Львівська політехніка” 

15. Аутсорсинг: сучасний стан та перспективи розвитку 
Ірина Бурденко 
Навчально-науковий інститут бізнес технологій “УАБС” Сумського 
державного університету 

16. Особливості формування та обліку доходів на підприємствах пасажирсь-
кого автотранспорту 
Олена Бурдик 
Львівський торговельно-економічний університет 

17. Вплив системи оподаткування на фінансування діяльності підприємств 
будівельної галузі 
Ольга Грицай 
Національний університет “Львівська політехніка” 
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18. Облікове забезпечення управління стартап-діяльністю: організаційні 
засади 
Оксана Грицак 
Національний лісотехнічний університет України 

19. Інституційні засади обліку в міжорганізаційному управлінні кластером 
Василь Гик 
Національний університет “Львівська політехніка” 

20. Теоретико-методичні основи стратегічного обліку витрат підприємства 
Світлана Головацька 
Львівський торговельно-економічний університет 

21. Реверсивна логістика в системі оцінювання якості логістичних послуг 
Ольга Костюк, Ольга Мних 
Національний університет “Львівська політехніка” 

22. Оцінка фінансового стану як обліково-аналітична процедура забезпе-
чення ефективного управління підприємством 
Ольга Євсєєва, Андрій Євсєєв 
Український державний університет залізничного транспорту 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

23. Інструменти оцінювання впливу стейкхолдерів на ефективність діяль-
ності підприємства 
Анатолій Загородній, Галина Партин 
Національний університет “Львівська політехніка” 

24. Складові людського капіталу 
Оксана Йолтуховська 
ДВНЗ "Ужгородський національний університет" 

25. Аналіз цілей удосконалення процедури банкрутства українських під-
приємств 
Галина Кіндрацька, Юрій Кулиняк 
Національний університет “Львівська політехніка” 

26. Вимоги до організаційних засад облікового забезпечення діяльності ке-
руючих компаній з  обслуговування житлового фонду 
Вікторія Кірсанова, Лідія Волощук 
Одеський національний політехнічний університет 

27. Обліковий інструментарій стратегічного управління витратами підпри-
ємства 
Петро Куцик, Світлана Головацька 
Львівський торговельно-економічний університет 

28. Правові традиції та конвергована модель стандартизації обліку: інститу-
ційний підхід 
Сергій Легенчук, Тетяна Остапчук 
Державний університет “Житомирська політехніка” 
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29. Стратегія аутсорсингу в системі організації бухгалтерського обліку 
Вікторія Макарович 
ДВНЗ “Ужгородський національний університет” 

30. Облік транспортно-експедиторських послуг: теоретичний аспект 
Роман Марценюк 
Львівський торговельно-економічний університет 

31. Облікова система грошових коштів в управлінні підприємством 
Ульяна Марчук 
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана” 

32. Фінансовий механізм реалізації медичної реформи у поліклінічних 
закладах 
Наталя Микитюк, Марія Нашкерська 
Національний університет “Львівська політехніка” 

33. Управління розвитком інноваційного підприємництва в інформаційно-
інноваційній економіці: ознаки надання податкових преференцій інно-
ваторам 
Володимир Філіппов 
Одеський національний політехнічний університет 

34. Особливості бухгалтерського обліку семплінгу лікарських засобів 
Олена Полянська 
Львівський торговельно-економічний університет 

35. Документування формалізованої частини обліково-аналітичної системи 
управління 
Людмила Правдівцева, Марина Соломка 
КЗ “Харківський вищий коледж мистецтв” 

36. Особливості облікового забезпечення управління додатковим капіталом 
підприємства 
Олена Примаченко 
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана 

37. Роль резервів капіталу в управлінні ризиками підприємства 
Юлія Демська 
Національний університет “Львівська політехніка” 

38. Підходи до відображення соціального капіталу в інтегрованій звітності 
Дмитро Захаров 
Державний університет “Житомирська політехніка” 

39. Фінансування будівництва: обліково-податкові аспекти 
Павло Сороковий, Наталія Воськало 
Національний університет “Львівська політехніка” 
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40. Економічна сутність оборотного капіталу як об’єкта управління та 
оцінювання 
Ольга Степанюк 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

41. Особливості формування та реалізації облікової політики підприємства 
Олександра Тесак, Роман Хом’як, Софія Барановська 
Національний університет “Львівська політехніка” 

42. Основні завдання специфічних функцій управління трансакційними 
витратами 
Алла Ясінська 
Національний університет “Львівська політехніка” 

43. Характеристика понятійного апарату, використовуваного в бухгалтерсь-
кому обліку будівництва 
Тетяна Загорельська, Олександра Кононова, Ельміра Ляшенко 
ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” 

44. Ризик як об’єкт обліку 
Вероніка Шелько 
Львівський торговельно-економічний університет 

45. Облік операцій банку за безготівковими розрахунками 
Ілона Мамутова, Вікторія Онищенко 
ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” 

46. Альтернативність – фундаментальна умова реалізації податкового пла-
нування 
Анатолій Загородній, Галина Хомин, Наталія Слабик 
Національний університет “Львівська політехніка” 

47. Проблеми, що перешкоджають ефективному управлінню будівельним 
підприємством 
Олександра Кононова, Оксана Шпатакова, Аліна Мартинова 
ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” 

48. Вплив концепцій збереження капіталу на формування показників фінан-
сової звітності 
Тетяна Шепель, Дмитро Мосевич 
Національний університет “Львівська політехніка” 
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СЕКЦІЯ II. РОЗВИТОК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР: 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА 

 
Керівник: 

Олег Височан, д. е. н., професор кафедри обліку та аналізу Національного 
університету “Львівська політехніка” 

 
Секретар: 

Соломія Бабінська, к.е.н., асистент кафедри обліку та аналізу Національного 
університету “Львівська політехніка” 

 
25 жовтня, п’ятниця, 10.00–16.00 

1. Лізинг як фактор прискорення економічного зростання (квантитативно-
динамічний аспект) 
Наталія Лобода, Одарка Чабанюк 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
Львівський торговельно-економічний університет 

2. Концепція прозорої оцінки вартості підприємства 
Руслан Волчек  
Одеський національний економічний університет 

3. Взаємозв’язок між принципами корпоративного управління G20 / ОЕСР і 
бухгалтерським обліком 
Василь Царук 
Тернопільський національний економічний університет 

4. XBRL як спосіб уніфікації подання електронної звітності 
Наталія Гавронська  
Хмельницький політехнічний коледж Національного університету “Львівська 
політехніка” 

5. Об’єкти екологічного обліку на макро- та мікрорівні 
Вероніка Ганусич, Ярослав Шеверя  
ДВНЗ “Ужгородський національний університет” 

6. Аналіз фінансової неспроможності підприємства: актуальність і пробле-
ми його здійснення 
Галина Кіндрацька  
Національний університет “Львівська політехніка” 

7. Сучасні підходи до формування та обліку доходів на підприємствах 
пасажирського автотранспорту 
Володимир Озеран, Олена Бурдик 
Львівський торговельно-економічний університет 

8. Застосування методу сценаріїв у дослідженні стратегій підприємств 
Зоряна Коваль  
Національний університет “Львівська політехніка” 
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9. Особливості інформаційної діяльності українських підприємств 
Наталія Кузьо, Наталія Косар 
Національний університет “Львівська політехніка” 

10. Міжнародні стандарти фінансової звітності як основа формування 
міжнародної системи бухгалтерського обліку 
Ольга Лугова, Світлана Сирцева, Тетяна Пісоченко 
Миколаївський національний аграрний університет 

11. Характеристика експертних методів оцінки нематеріальних активів 
Валентина Ясишена, Віктор Пилявець 
Тернопільський національний економічний університет (м. Вінниця) 

12. Дивідендна політика підприємств з позицій стратегічного обліку і 
менеджменту 
Максим Фешук, Олег Цимбалістий 
Тернопільський національний економічний університет 

13. Звітність щодо податку з фізичних осіб в країнах з розвиненою 
економікою 
Євгеній Ломака, Ганна Федорова 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
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СЕКЦІЯ III. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ 
РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПІДГОТОВКИ  

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Керівник: 
Галина Кіндрацька, к. е. н., доцент кафедри обліку та аналізу Національного 

університету «Львівська політехніка» 
 

Секретар: 
Юрій Кулиняк, асистент кафедри обліку та аналізу Національного універ-

ситету «Львівська політехніка» 
 

 
25 жовтня, п’ятниця, 10.00–16.00 

1. Організаційні аспекти підготовки облікових працівників 
Тетяна Слєсар, Лідія Аврамчук 
Національний університет біоресурсів і природокористування 

2. Сучасні вимоги до фахівця з обліку у контексті поліфункціональності 
облікової системи 
Оксана Кундря-Висоцька 
Львівський ННІ ДВНЗ “Університет банківської справи” 

3. Історичні аспекти обліку нематеріальних активів в Галичині наприкінці 
XIX − початку XX ст. 
Олеся Лемішовська 
Національний університет “Львівська політехніка” 

4. Методичні витоки таксономії фінансової звітності в обліково-аналітич-
ному забезпеченні системи менеджменту підприємств 
Тетяна Єфіменко 
Український державний університет залізничного транспорту 

5. Обліково-аналітичні системи в управлінні сімейним бюджетом 
Володимир Швець 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
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СЕКЦІЯ IV. КОНТРОЛЬ, АУДИТ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ  
І ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Керівник: 

Володимир Шквір, к. е. н., доцент кафедри обліку та аналізу Національного 
університету “Львівська політехніка” 

 
Секретарі: 

Володимир Оліховський, к. е. н., асистент кафедри обліку та аналізу Націо-
нального університету “Львівська політехніка” 

 
25 жовтня, п’ятниця, 10.00–16.00 

1. Облікова складова методики інноваційно-орієнтованого оновлення ос-
новних засобів 
Дар`я Трачова, Олена Демчук 
Таврійський держаний агротехнологічний університет імені Дмитра Мотор-
ного 

2. Окремі питання організації внутрішнього контролю витрат підприємства 
Наталія Вовчик 
Львівський торговельно-економічний університет 

3. The concept of transfer pricing in the current economic conditions 
Юлія Гриненко 
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана” 

4. Евристичні аспекти системи стратегічного управління та її облікового 
забезпечення 
Вікторія Гринь 
Запорізький національний університет 

5. Аналіз в системі управління фінансовою безпекою підприємств 
Світлана Жукевич, Наталя Жук 
Тернопільський національний економічний університет 

6. Внутрішній контроль в системі обліково-аналітичного забезпечення ме-
неджменту сільськогосподарського підприємства  
Роман Сагайдак 
Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного універси-
тету  імені Івана Пулюя 

7. Діагностика комісійних операцій підприємства у системі контролю 
Христина Кузьма 
Львівський торговельно-економічний університет 
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8. Проблеми вибору бухгалтерського програмного забезпечення для подан-
ня звітності в Україні 
Микола Городиський, Ірина Грабчук 
Державний університет “Житомирська політехніка” 

9. Перевірка податкового зобов’язання з податку на додану вартість 
Наталія Литвиненко, Людмила Лучишин 
Національний університет “Львівська політехніка” 

10. Шляхи удосконалення організації внутрішнього контролю в кредитних 
спілках 
Володимир Мохняк, Світлана Мохняк 
Національний університет “Львівська політехніка” 
ТОВ “ОККО-Рітейл” 

11. Соціальний аудит як засіб оперативного менеджменту 
Інна Сисоєва 
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського 
національного економічного університету 

12. Сучасний стан автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах 
України 
Володимир Оліховський, Марта Оліховська 
Національний університет “Львівська політехніка” 
Львівський інститут ПрАТ “ВНЗ “МАУП” 

13. Спрощена фінансова звітність: аналіз змін до П(С)БО 25 
Галина Кіндрацька, Софія Гордієнко 
Національний університет “Львівська політехніка” 

14. Особливості аудиту публічних закупівель, проведених на інтернет-плат-
формі PROZORRO 
Мар’яна Михалик 
Національний університет “Львівська політехніка” 

15. Напрямки застосування блокчейн технології в сфері оподаткування 
Олена Чижикова 
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана” 

16. Етапи впровадження ERP-системи на підприємстві 
Мар’яна Редько 
Національний університет “Львівська політехніка” 

 



IV МНПК “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” 
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ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

26 жовтня, субота, 10.00–12.00 
 

1. Підсумкові доповіді керівників секцій 
2. Дискусія 
3. Прийняття ухвали конференції 
4. Закриття конференції 

 


