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ПРОГРАМА 

проведення Всеукраїнського круглого столу на тему 

 «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»,  

м. Київ, зал засідань КНТЕУ (Д-221) 

 

Термін проведення: 21 квітня 2016 р. 

 

Мета круглого столу – обговорення новітніх тенденцій, проблематики 

та перспектив розвитку вітчизняної системи обліку, аудиту та економічного 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання 

 

Теми для обговорення: 

1. Бухгалтерський облік  в контексті сучасних тенденцій розвитку 

суспільства та економіки. 

2. Перспективи формування інтегрованої моделі звітності підприємства. 

3.   Конвергенція національних облікових моделей в умовах європейської 

інтеграції України. 

4. Розвиток наукових досліджень з обліку, аналізу і аудиту. 

5. Використання сучасного обліково-аналітичного інструментарію 

антикризового управління підприємством. 

 

9.30-10.00  РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

10.00-10.20 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ТА ПРИВІТАННЯ  

учасників Круглого столу від КНТЕУ 

10.20-13.00 ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

1.  ЛЕГКА Валентина Григорівна, 

виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів 

України (м. Київ) 

Європейські тенденції підготовки і оприлюднення фінансової 

звітності з метою підвищення її якості 

2.  СТЕПОВИЙ Олександр Георгійович, 

шеф-редактор Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все 

про бухгалтерський облік» (м. Київ) 

Вимоги до підготовки фахівців з обліку з урахуванням сучасних 

трендів розвитку економіки та суспільства 



 

3.  КАМІНСЬКА Тетяна Григорівна,  

д-р екон. наук, професор, Ректор Київського кооперативного 

інституту бізнесу і права (м. Київ) 

сертифікований професійний бухгалтер АПВ (САРА), 

член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 

Концептуальні підходи до обліково-аналітичного відображення 

капітальних інвестицій 

4.  ГОЛОВ Сергій Федорович, 

д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту та економіки 

ПВНЗ "Міжнародний інститут менеджменту МІМ-Київ" (м. Київ) 

Роль обліку в управлінні змінами на підприємстві 

5.  КУЧЕРЕНКО Тамара Євгеніївна, 

д-р екон. наук, професор кафедри обліку і аудиту Уманського 

національного  університету садівництва (м. Умань) 

Зміна пріоритетів фінансової звітності в постіндустріальний 

період розвитку економіки 

6.  ЛУЧИК Світлана Дмитрівна,  

д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту 

Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

(м. Чернівці) 

Перспективи розвитку інтегрованих інформаційних систем обліку 

7.  МАЛИШКІН Олександр Іванович, 

д-р екон. наук, професор, в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту 

Київської державної академії водного транспорту (м. Київ), 

сертифікований аудитор 

Російський дискурс: вплив на практику і дослідження в галузі 

бухгалтерського обліку в Україні 

12.00-12.30 

12.30-13.30 

ПЕРЕРВА 

ПРОДОВЖЕННЯ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

8.  КОРОЛЬ Світлана Яківна,  

канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку 

Київського національного торговельно-економічного університету 

(м. Київ) 

Інтегрована модель звітності підприємства або на межі 

балансування фінансової і нефінансової інформації  

9.  МОШКОВСЬКА Олена Анатоліївна, 

канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку 

Київського національного торговельно-економічного університету 



 

(м. Київ) 

Проблеми функціонування та шляхи впровадження системи 

управлінського обліку на підприємствах молокопереробної 

промисловості України 

10.  ФОМІНА Олена Володимирівна, 

канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку 

Київського національного торговельно-економічного університету 

(м. Київ) 

Концептуальна модель управлінської звітності підприємств 

торгівлі 

11.  КОЦУПАТРИЙ Михайло Миколайович, 

канд. екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту 

в АПК Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана (м. Київ) 

Стан і шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення 

підприємств АПК 

12.  ШАРА Євгенія Юріївна, 

канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

Університету Державної фіскальної служби (м. Ірпінь) 

Бухгалтерський облік в контексті сучасних тенденцій розвитку 

суспільства та економіки 

13.  МЕЛЬНИЧЕНКО Ірина Віталіївна, 

фінансовий директор "Астра Девелопмент"  

Сучасні проблеми розвитку та узгодженості теорії і практики 

обліку 

13.30-14.00 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

Робочий регламент круглого столу: 

Доповідь – до 7 хв. 

Виступ в обговоренні  – до 5 хв. 
 

 

 



 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ: 

БЕЗВЕРХИЙ Костянтин Вікторович, канд. екон. наук, доцент кафедри 

обліку і аудиту Київського національного університету технології та 

дизайну (м. Київ); ДЕНИСЮК Олександр Миколайович, д-р екон. наук, 

професор, завідувач кафедри фінансового контролю і аналізу ВТЕІ КНТЕУ 

(м. Вінниця); ДРИГА Ірина Арутюнівна аудитор Аудиторської фірми 

«БізнесЕкспертАудит», співвласник і директор ТОВ «Мозаїка»; 

ДРОЗДОВА Олена Генадіївна, канд екон. наук, доцент, завідувач кафедри 

обліку, аудиту і статистики ОТЕІ  КНТЕУ (м. Одеса); КОЛУПАЄВА Ірина 

Володимирівна, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, 

обліку і аудиту ХТЕІ КНТЕУ (м. Харків); МОРОЗ Юлія Юзефівна, д-р 

екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

Житомирського національного агроекологічного університету, 

сільськогосподарський дорадник, член ЖОО ГО «Спілка економістів 

України», член громадської ради при ГУ ДФС у Житомирській області 

(м. Житомир); СУСІДЕНКО Валентин Трохимович, д-р екон. наук, 

професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку УТЕІ КНТЕУ 

(м. Ужгород); РУЖИЦЬКА Тетяна Олегівна канд. екон. наук, головний 

бухгалтер підприємства ресторанного господарства ТОВ "НЕВА" (м. Київ); 

ТЕЛОВАТА Марія Теодозіївна, д-р педаг. наук, професор, завідувач 

кафедри бухгалтерського обліку Національної академії статистики обліку та 

аудиту (м. Київ); ШПАК Валентин Аркадієвич, д-р екон. наук, професор, 

завідувач кафедри теорії бухгалтерського обліку Національної академії 

статистики обліку та аудиту (м. Київ); ШУМ Михайло Анатолійович, 

канд. екон. наук,. доцент, завідувач кафедри обліку, аудиту та економічного 

аналізу Харківського інституту фінансів КНТЕУ(м. Харків); 

ЯКОВИШИНА Надія Андріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку ВТЕІ КНТЕУ (м. Вінниця); викладачі, докторанти 

й аспіранти кафедр бухгалтерського обліку та фінансового аудиту 

КНТЕУ, інші присутні. 


