
                                            СПИСОК  
наукових та навчально-методичних праць 

ШАПОВАЛОВОЇ Алли Павлівни 

 за 2014 -2019 роки 
 

 

Монографії, підручники, навчальні та практичні посібники 

  
1. Шаповалова А.П., Стаття «Трансфертне ціноутворення та його вплив на облік з 

метою оподаткування»// колективна монографія «Соціально-економічні аспекти 

розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / Під 

ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: СПД Сочінський, 2015, с.273-

280. 

 

Статті у наукових фахових виданнях: 

 

2. Шаповалова А.П., Ромашко О.М. Особливості оподаткування роздрібного 

продажу підакцизних товарів// Вчені записки університету "КРОК", № 42, 2016 

р. – журнал входить  

 

Праці у інших наукових виданнях: 

 

 

3. Шаповалова А.П., Скульбуденко Т. До питання впровадження єдиної звітності 

з ПДФО та ЄСВ// Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні 

питання економіки, фінансів, управління та права”: Полтава, Центр фінансово-

економічних наукових досліджень, 14 травня 2018 р.,  

4. Шаповалова А.П. Деякі питання розвитку трансфертного ціноутворення// ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція "Економічне зростання: стратегія, 

напрями і пріоритети": Східноукраїнський інститут економіки та управління, м. 

Запоріжжя 12 травня 2018 року 

5. Шаповалова А.П. Оплата праці в контексті законодавчих змін// Перспективи 

розвитку національної економіки: збірник матеріалів V Міжнародної науково- 

практичної конференції (м. Запоріжжя, 17-18 лютого 2017 року) / 

Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 

2017 р. 

6. Шаповалова А.П. Нові вимоги до статусу неприбуткових організацій//. 

Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт VIII 

Міжнародної науково-практичної конференції (Київ– Прага–Відень, «28» 

лютого 2017 р. 



7. Шаповалова А.П. Сучасний підхід до визначення бази оподаткування податком 

на прибуток// II Міжнародна науково-практична конференція «Національні 

особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- 

і мікрорівнях економіки»: Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури, Ун-т Франція, Опольський державний університет (Польща) 

м.Дніпро, 17-18 березня 2017 р. 

8. Шаповалова А.П., Матейчук Ю. Методи оцінки виробничих запасів у 

вітчизняній та міжнародній практиці// ХХІХ Міжнародна наукова інтернет-

конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації», Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" , 31 жовтня 

2017 р. 

9. Шаповалова А.П., Матейчук Ю. Проблемні питання організації обліку 

виробничих запасів// Матеріали XXVII Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» - 2016 р. - ТОВ «Колібрі 2011», 

м. Переяслав-Хмельницький: 

10. Шаповалова А.П. Сучасні аспекти обліку податку на прибуток// Наукові 

економічні дослідження теорії та пропозиції: II міжнародна науково-практична 

конференція: Східноукраїнський інститут економіки та управління,, Запоріжжя, 

1-2 липня 2016 р. 

11. Сопко В.В., Ромашко О.М., Шаповалова А.П. Організація обліку та 

оподаткування неприбуткових організацій// Збірник статей за матеріалами 

Міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізаційні виклики 

розвитку національних економік», КНТЕУ, 19-20 жовтня 2016 р 

12. Шаповалова А.П., Матейчук Ю. Сучасний стан електронної торгівлі в Україні// 

збірник наукових праць за матеріалами ХХVІІІ Всеукраїнської наукової 

інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку», Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

16 грудня 2016 р. 

13. Шаповалова А.П. Аналіз змін оподаткування прибутку

 підприємств/Східноукраїнський інститут економіки та управління, Запоріжжя,  

13-14 лютого 2015 р. 

14. Шаповалова А.П., Проноза Т. Розвиток нормативно-правового регулювання 

обліку податку на прибуток // ХІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція "Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього 

тисячоліття в країнах Європи та Азії", ДВНЗ "Пер.-ХМ. Педагогічний ун-т", 

грудень 2015 р. 

 



15. Шаповалова А.П., Баранюк Ю. Інформаційне забезпечення аналізу фінансових 

результатів// Научное пространство Европы номер тома 5, травень 2014, 

Болгарія. 

16. Шаповалова А.П. Подання податкової звітності: сучасні підходи// Міжн. наук.-

практ. конф. «Перспективные разработки науки и техники – 2014», збірник 

статей, 07-15 листопада 2014 р. (Przemysl, Польша). 

 

Крім вищенаведених публікацій є низка методичних розробок на кафедрі, у т.ч. 

програми,робочі програм, методичні рекомендації, опорні конспекти лекцій з 

дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік в торгівлі», «Облік і 

звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств». 

 

Здійснюється керівництво науковими роботами студентів та підготовка їх до 

участі у конкурсах, конференціях, круглих столах та олімпіадах, серед яких є 

призери. 

 

1. Здійснювалось керівництво 3-ма науковими роботами студентів на І тур 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; підготовка студентів 

до участі у внутрішньовузівській студентській науковій конференції 

(підготовлено 4 доповіді, з яких одна доповідь посіла 1 місце по секції; 1 

доповідь - 2 місце по секції; 2 доповіді - 3 місце по секції); підготовка 2-х 

доповідей на студентський круглий стіл кафедри; підготовка 10 студентів до І 

туру олімпіади з фаху. (2018р) 

2. Здійснювалось керівництво випускними кваліфікаційними роботами, дві з яких 

посіли відповідно 1 та 2 місце за результатами 1 туру конкурсу випускних 

кваліфікаційних робіт по спеціальності.(2018р) 

3. Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів 

вищих навчальних закладів за напрямом "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" 

- Матейчук Ю. (2017 р.) 

4. І місце у конкурсі випускних кваліфікаційних робіт (І тур) зі спеціальності 

«Облік і аудит» - Проноза Т. (2016 р.) 

5. Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів вищих 

навчальних закладів за напрямом "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" - 

Проноза Т. (2015 р.)  
6. Диплом за кращу доповідь на пленарному засіданні студентської наукової 

конференції «Інформаційні технології, облік, аналіз і контроль в управлінні 

економічними процесами»: КНТЕУ, 2015 р. 

 

 

 

 

Доцент А.П. Шаповалова 

 


