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СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Міністерство освіти і науки України 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
31 березня 2016 року 

08.30-9.55 – Заїзд та реєстрація учасників, хол корпусу А 

10.00-12.00 – Відкриття конференції. Пленарне засідання, НВО, 2 

поверх 

12.00-12.45 – Кава-брейк 

12.45-15.30 – Пленарне засідання  

15.30-16.00 – Кава-брейк 

16.00- 17.30 – Пленарне засідання  

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Імплементація принципів виконання завдань з надання упевненості 

 Модифікація та оцінювання функціонування облікових систем 

 Організаційне та методичне забезпечення внутрішнього аудиту 

 Державний фінансовий аудит: механізми та перспективи 

реформування 

 Інформаційні технології в аудиті фінансової інформації 

 Удосконалення підготовки фахівців з обліку і аудиту 

 

1 квітня 2016 року 

9.30-12.00 – Круглий стіл на тему «Роль особистості у розвитку науки, 

практики та освітньої діяльності», присвячений науково-дослідній 

діяльності Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора 

економічних наук, професора Білухи Миколи Тимофійовича,  

(Зала засідань Д-221) 

 
12.00-13.00 – Підбиття підсумків конференції. Завершення конференції. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин 

Виступи в обговоренні – до 5 хвилин 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Вступне слово голови оргкомітету, ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету, доктора 

економічних наук, професора, академіка Національної академії 
педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки 

України МАЗАРАКІ А.А. 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (10.00-12.00) 

 

1. Унгурян Павло Якимович, народний депутат України, голова 

підкомітету з питань доходів державного бюджету Комітету 
Верховної Ради України з питань бюджету 

Парламентський контроль державних фінансових ресурсів 

 

2. Гаврилова Лідія Володимирівна, голова Державної аудиторської 

служби України 

Державний фінансовий аудит: механізми та перспективи 

реформування 

 

3. Мунджишвілі Теа, PhD of Economics, асоційований професор 

Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі 

Романенко Ольга Анатоліївна, к.е.н., доц., доцент кафедри 

фінансового аудиту КНТЕУ 

The impact of behavior factors on the quality of audit 

 

4. Бардаш Сергій Володимирович, д.е.н., проф., завідувач кафедри 
фінансового аудиту КНТЕУ 

Оцінка контрольної функції бухгалтерського обліку 
 

5. Голов Сергій Федорович, д.е.н., проф., професор кафедри 

менеджменту та економіки  ПВНЗ «Міжнародний інститут 

менеджменту (МІМ-Київ)», м. Київ 

Підготовка фахівців з обліку і аудиту в контексті IV промислової 

революції 

 

6. Головач Володимир Володимирович, к.ю.н., Голова правління 

Аудиторської фірми «Аналітик» 

Актуальні проблеми аудиторської діяльності та шляхи їх 

вирішення 
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7. Василенко Андрій Петрович, директор ДП "Zeeland" (Голландія) 

Побудова ефективної системи контролю підприємством на основі 

фундаментальних цінностей та довіри 

 

8. Шерстюк Олександр Леонідович, к.е.н., доц., докторант кафедри 
фінансового аудиту КНТЕУ 

Аспекти оцінювання рівня упевненості користувачів фінансової 

інформації  

 

9. Швець Володимир Євгенович, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і 

аудиту Львівського національного університету імені І.Франка.  

Досвід формування вимог до аудитора в Україні 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (12.45-15.30) 

 

1. Редько Олександр Юрійович, д.е.н., проф., перший проректор 

НАСОА  

Проблеми формування сучасної бази знань аудитора 

 

2. Роздобудько Валерій Васильович, к.е.н., доц., доцент кафедри 

обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРЛ «Україна», 

директор ПП Аудиторська фірма «Альта». 

Проект системи допуску до професії аудитора в Україні 

 

3. Костюченко Валентина Миколаївна, д.е.н., проф., професор 
кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ 

Внутрішній аудит у системі управління ризиками підприємства 

 

4. Калюга Євгенія Василівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку і аудиту Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Внутрішній аудит оцінки поточних біологічних активів 

тваринництва 

 

5. Мельниченко Олександр Віталійович, голова правління  Consilium 

Sp. z o.o. (Варшава, Польща).  

Підготовка фахівців з обліку і аудиту в умовах переходу бізнесу у 

цифрове середовище 
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6. Антонюк Олена Ростиславівна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і 

аудиту Національного університету водного господарства та 

природокористування,  м. Рівне  

Принцип компетентності у виконанні завдань з надання 

впевненості 

 

7. Лубенченко Ольга Едуардівна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і 

аудиту Державного економіко-технологічного університету 

транспорту, м. Київ 

Внутрішньофірмовий стандарт аудиторської фірми  «Надання 

консалтингових послуг» 

 

8. Кочут Ірина Ігорівна, аспірант кафедри обліку і аудиту 
Львівського національного університету імені І.Франка 

Інформаційне забезпечення аудиту витрат на відновлювані види 

енергії 

 

9. Солодовнік Олеся Олександрівна, к.е.н., доц., професор кафедри 

фінансів та кредиту Харківського національного університету 

будівництва та архітектури 
Докуніна Катерина Ігорівна, аспірант кафедри фінансів та кредиту 

Харківського національного університету будівництва та 

архітектури  

Енергоаудит на підприємствах ЖКГ: необхідність проведення та 

економічна доцільність 

 

10. Макогон Валентина Дмитрівна, к.е.н., с.н.с., доцент кафедри 

фінансів КНТЕУ 

Аудит ефективності управління державними фінансами 

 

11. Оліярник Тетяна Юріївна, аспірант кафедри обліку і аудиту 

Львівського національного університету імені І.Франка 

Інформаційне забезпечення аудиту діяльності готельних 

комплексів 

 

12. Селіщев Сергій Вячеславович, асистент Національного центру 
обліку та аудиту НАСОА. 

Внутрішній аудит інформаційно–технічного забезпечення 

підприємств 
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13. Бардаш Сергій Володимирович, д.е.н., проф., завідувач кафедри 

фінансового аудиту КНТЕУ,  

Баранюк Юрій Романович, студент ФОАІС КНТЕУ 

Ідентифікація об’єктів державного аудиту  

 

14. Назарова Каріна Олександрівна, к.е.н., доц., доцент кафедри 
фінансового аудиту КНТЕУ 

Особливості формування концепції аудиторської синергії 

 

15. Барабаш Наталія Степанівна, к.е.н., доц., доцент кафедри 

фінансового аудиту КНТЕУ 

Аналітичне забезпечення внутрішнього контролю фінансових 

ризиків 

 
16. Катрич Оксана Володимирівна, к.е.н., доц., доцент кафедри 

фінансового аудиту КНТЕУ 

Внутрішній аудит в системі управління проектними ризиками 

підприємства 

 

17. Лещій Леся Анатоліївна, к.е.н., доц., доцент кафедри фінансового 

аудиту КНТЕУ 

Переваги впровадження внутрішнього аудиту 

 

18. Несходовський Ілля Сергійович, к.е.н., доцент кафедри 

фінансового аудиту КНТЕУ 

Верифікація електронних первинних документів в аудиті 

 

19. Гордополов Володимир Юрійович, к.е.н., доц., доцент кафедри 

фінансового аудиту КНТЕУ  

Методика викладання аналітичних дисциплін при підготовці 

фахівців з обліку і аудиту 

 

20. Міщенко Анна Олександрівна, к.е.н., старший викладач кафедри 

фінансового аудиту КНТЕУ 

Аналітичні процедури оцінки конкурентоспроможності 

підприємства 
 
21. Пилипчук Наталія Миколаївна, асистент кафедри фінансового 

аудиту КНТЕУ 

Контроль якості внутрішнього аудиту підприємств  
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22. Макогон Іван Іванович, здобувач кафедри фінансів КНТЕУ 

Фінансовий механізм управління державним сектором економіки 

 

23. Ріпа Тетяна Вікторівна, аспірант кафедри фінансового аудиту 

КНТЕУ 

Оцінка конкурентоспроможності підприємств торгівлі 

 

24. Ємець Валентина Вікторівна, лаборант кафедри фінансового 

контролю та аналізу ВТЕІ КНТЕУ 

Важливість принципу безперервності в процесі аудиторської 

перевірки підприємств 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (16.00-17.30) 

 

1. Камінська Тетяна Григорівна, д.е.н., проф., ректор  Київського 

кооперативного інституту бізнесу і права  

Підвищення надійності фінансової звітності: вимоги міжнародних 

стандартів  

 

2. Чопляк Євгенія Ігорівна, аудитор ТОВ Аудиторська фірма 
«Надійність» 

Суттєвість на етапі планування завдань з надання впевненості 

 

3. Шпак Валентин Аркадійович, д.е.н., проф., в.о. зав. кафедри теорії 

бухгалтерського обліку НАСОА 

Аудит: проблеми становлення та розвитку 

 

4. Слободяник Юлія Борисівна, д.е.н., доц., професор кафедри 
бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного 

економічного університету 

Державний фінансовий аудит: проблема конвенційності понять 

 

5. Гедз Михайло Йосипович, д.е.н., проф., професор кафедри обліку і 

аудиту Черкаського навчально-наукового інституту Університету 

банківської справи 

Забезпечення принципу об’єктивності виконання завдань з 

надання впевненості 
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6. Чайка Василь Володимирович, к.е.н., помічник Секректаря 

Рахункової палати України  

Умови забезпечення ефективності системи державного 

фінансового контролю 

 

7. Манько Надія Федорівна, директор ТОВ Аудиторська фірма  
«Надійність» 

Загрози незалежності аудиторського судження при виконанні 

завдань з надання впевненості 

 

8. Никонович Марина Олексіївна, к.е.н., доц., доцент кафедри 

фінансового аудиту КНТЕУ 

Реалізація принципу суттєвості при проведенні аудиту 

 
9. Бондарчук Віталій Вікторович, к.е.н., доцент кафедри міжнародної 

економіки Житомирського державного технологічного університету 

Назаренко Тетяна Петрівна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і 

аудиту Житомирського державного технологічного університету  

Організація внутрішнього аудиту в транснаціональних 

корпораціях 

 
10. Іванченко Віталій Євгенович, головний аудитор НБУ 

Організаційне забезпечення внутрішнього аудиту в НБУ 

 

11. Блакита Ганна Владиславівна, д.е.н., проф., професор кафедри 

бухгалтерського обліку КНТЕУ 

Карпенко Інна Вікторівна, аспірант кафедри бухгалтерського обліку 

КНТЕУ  

Аудит трансфертного ціноутворення 

 

12. Шевчук Євгенія Олександрівна, завідувач лабораторії 

«Навчально-виробнича туристична фірма» Київського технікуму 

готельного господарства 

Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств 

туристичної мережі  

 

13. Барановська Вікторія Григорівна, к.е.н., доц., доцент кафедри 
фінансового аудиту КНТЕУ 

Праксеологічні аспекти державного фінансового аудиту 
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14. Залєтов Олександр Миколайович, к.е.н., доц., член Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг 

Державне регулювання аудиту страхових компаній 

 

15. Бардаш Сергій Сергійович, аспірант кафедри фінансового аудиту 
КНТЕУ 

Причини банкрутства підприємства торгівлі та способи їх 

уникнення 

 

16. Демків Христина Святославівна, аспірант кафедри обліку і 

аудиту Львівського національного університету імені І.Франка 

Використання економічного аналізу в аудиті підприємств на 

ринку антикваріату  

 

17. Задніпровський Олександр Григорович, к.е.н., доц., доцент 

кафедри бухгалтерського обліку  КНТЕУ 

Визначення справедливої вартості при проведенні внутрішнього 

аудиту необоротних активів 

 

18. Шевчук Олег Анатолійович, д.е.н., доц., проректор з науково-
педагогічної роботи, інновацій та міжнародних зв’язків НАСОА  

Перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні 

 

19. Откаленко Олена Миколаївна, головний бухгалтер ВТЕІ КНТЕУ 

Організація внутрішнього аудиту в ДВНЗ  

 

20. Міняйло Олександр Іванович, к.е.н., доц., доцент кафедри 

економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ 

Міняйло Вікторія Петрівна, к.е.н., старший викладач кафедри 

фінансового аудиту КНТЕУ  

Аудит державних закупівель  

 

21. Копотієнко Тетяна Юріївна, аспірант кафедри фінансового 

аудиту КНТЕУ 

Аудиторські процедури ідентифікації шахрайства у мережах 

підприємств ресторанного господарства 
 

22. Копчикова Інна Вікторівна, аспірант кафедри фінансового 

аудиту КНТЕУ 

Значення внутрішнього аудиту в управлінні товарними втратами 

на підприємствах роздрібної торгівлі 
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23. Комірна Ольга Володимирівна, к.е.н., доц., доцент кафедри 

фінансового аудиту КНТЕУ 

Якість аудиторської діяльності 

 

24. Мисюк Вікторія Олександрівна, аспірант кафедри фінансового 

аудиту КНТЕУ 

Соціальний аспект розвитку вітчизняного аудиту 

 

25. Жадан Олена Володимирівна, аспірант науково-дослідного 

фінансового інституту Державної навчально-наукової установи 
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