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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

14 червня 2022 р. 

 

09.00-09.30 10.00-12.30 12.30-13.00 

Реєстрація Засідання круглого столу  Підведення підсумків 

Робочий регламент круглого столу: 

Доповідь – до 7 хв. 

Обговорення  – до 3 хв. 

 

Zoom  

Ідентифікатор конференції: 814 0901 8493 

Код доступу: 12345 

 

Вступне слово: 

Мазаракі Анатолій Антонович,  

ректор, д.е.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України 

Канєва Тетяна Володимирівна,  

декан ФФО, д.е.н., доцент 

Назарова Каріна Олександрівна, 

завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту, д.е.н., професор 

 

№ 

п/п 
Доповіді  

1.  
Аудиторська палата України та виклики воєнного стану 

Каменська Тетяна Олександрівна, 

д.е.н., проф., Голова Аудиторської палати України 

  

2.  

Практичні кейси аудиту в умовах  воєнного стану 

Олендій Остап Тарасович, 

к.е.н., сертифікований аудитор, дипломований спеціаліст з міжнародної фінансової 

звітності АССА, магістр бізнес адміністрування Шеффілдського Університету, 

керівник аудиторської практики і партнер аудиторської компанії «Grant Thornton 

Ukraine»  

  

3.  

Аудит як соціально-економічний інститут: оцінювання впливу на соціально-

економічний розвиток та врахування в міжнародних рейтингах 

Шалімова Наталія Станіславівна, 

д.е.н., проф., декан економічного факультету Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

  

4.  

Виклики і завдання для аудиту під час війни 

Несходовський Ілля Сергійович, 

к.е.н., доц., позаштатний радник Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики та Комітету Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку, Директор Інституту соціально-економічної трансформації 

  



5.  

Новації у регулюванні ринку фінансових послуг України та їх вплив на завдання 

аудиту 

Задніпровська Світлана Петрівна, 

к.е.н., начальник відділу аудиту банків та небанківських фінансових установ 

ТОВ «АДВО-АУДИТ», сертифікований аудитор 

  

6.  
Значення внутрішнього аудиту у діяльності підприємств 

Мамонтова Наталія Анатоліївна,  

д.е.н., проф., зав. каф. фінансів, обліку та аудиту Острозька академія 

  

7.  

Оцінка корупційних ризиків в процесі аудиту фінансової звітності 

Антонюк Олена Ростиславівна, 

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного 

господарства та природокористування  

  

8.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового аудиту в умовах цифрової 

економіки  

Іонін Євген Євгенович, 

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, заслужений економіст України 

  

9.  

Система інформаційного забезпечення управлінського контролю 

Матюха Микола Миколайович,  

к.е.н., доцент кафедри цифровізації та бізнес консалтингу Київського університету 

технологій та дизайну  

  

10.  

Аудит під час воєнного стану – реакції, виклики та дії бізнесу  

Заремба Ольга Олександрівна,  

к.е.н, доц., SE MBA, Phd, директор ТОВ «Мідланд Девелопмент Україна», партнер 

ТОВ «Аудиторська фірма «Стандарт» 

  

11.  
Вплив військової агресії на безперервність діяльності підприємства 

Роздобудько Валерій Васильович, 

к.е.н, доц., аудитор, сертифікат DipIFRS ACCA, сертифікат САР 

  

12.  

Проблеми підтвердження принципу неперервної діяльності компанії під час 

активних бойових дій 

Бондаренко Костянтин Сергійович, 

старший аудитор EY 

  

13.  
Комунікації з клієнтом під час проведення аудиту в умовах військового стану 

Зубаха Микола Васильович, 

експерт з аудиту EY 

  

 

Участь у дискусії 

1. Артюх-Пасюта Олена Василівна - к.е.н., доц., доцент кафедри бухгалтерського обліку 

і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі. 



2. Амбарчан Маргарита Самвелівна, к.е.н. доц., доцент кафедри податкового 

менеджменту та фінансового моніторингу, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет ім. В. Гетьмана». 

3. Безверхий Костянтин Вікторович, к.е.н. доц., доцент кафедри фінансового аналізу та 

аудиту ДТЕУ. 

4. Гаєвая Інна Володимирівна, директор АФ «Професіонал». 

5. Гордополов Володимир Юрійович, д.е.н., професор кафедри фінансового аналізу та 

аудиту ДТЕУ. 

6. Гоцуляк Володимир Дмитрович, к.е.н. доц., доцент кафедри фінансового аналізу та 

аудиту ДТЕУ. 

7. Карпенко Євгенія Анатоліївна, к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів, банківського 

бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська Політехніка імені 

Юрія Кондратюка».   

8. Катрич Оксана Володимирівна, к.е.н.,доц., аудитор ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС». 

9. Коваль Віктор Васильович, д.е.н., проф., завідувач відділу інтеграції науки, освіти та 

бізнесу, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень 

НАНУ». 

10. Комірна Ольга Володимирівна, к.е.н.,доц., аудитор ТОВ «РСМ Україна». 

11. Копотієнко Тетяна Юріївна, к.е.н., доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту 

ДТЕУ. 

12. Корягін Максим Вікторович, вик. директор ТОВ АФ «УкрЗахідАудит», професор 

кафедри обліку та  аудиту Львівського національного університету ім. І.Франка.  

13. Лазаришина Інна Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедрою статистики та 

аналізу НУБІП. 

14. Ловінська Людмила Геннадіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедрою фінансового 

моніторингу та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет ім. В. Гетьмана». 

15. .Любимов Микола Олександрович,  к.е.н., доц., доцент кафедри бухгалтерського 

обліку і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі. 

16. Мазур Оксана Аркадіївна, заступник директора АФ «Аудит-стандарт». 

17. Мілька Алла Іванівна, к.е.н., доц., завідувач кафедрою бухгалтерського обліку і 

аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі. 

18. Міняйло Вікторія Петрівна, к.е.н. доц., доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту 

ДТЕУ. 

19. Мойсеєнко Олеся Миколаївна, аспірантка кафедри фінансового аналізу та аудиту 

ДТЕУ, заступник директора департаменту – начальник управління обліку та 

розрахунків Департаменту бухгалтерського обліку, Національний банк України. 

20. Негоденко Вікторія Степанівна, к.е.н., доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту 

ДТЕУ. 

21. Нежива Марія Олександрівна, к.е.н. доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту 

ДТЕУ. 

22. Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна, д.е.н., професор кафедри фінансового аналізу 

та аудиту ДТЕУ. 

23. Петрик Олена Анатолівна, д.е.н., професор, завідувач кафедрою аудиту ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». 

24. Пилипчук Наталія Миколаївна, к.е.н., аудитор «Grant Thornton International (UK)». 

25. Поддубна Наталія Миколаївна, к.е.н. доц., доцент кафедри фінансового аналізу та 

аудиту ДТЕУ, аудитор ТОВ «Емерджекс Аутсорсінг». 



26. Прохар Наталія Вікторівна, к.е.н., доц., доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі. 

27. Редько Катерина Олександрівна, к.е.н., доц., член Ради Аудиторської палати України, 

член Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України, член правління ГО 

«Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД». 

28. Роздобудько Анастасія Юріївна, партнер аудиторської фірми «Альта- аудит». 

29. Сисоєва Інна Миколаївна, д. е. н., доц., професор кафедри економіки, обліку та 

оподаткування Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Західноукраїнського національного університету. 

30. Тітаренко Валентина Микитівна, директор АФ «Аудит-стандарт». 

31. Чайка Василь Володимирович, к.е.н., начальник відділу забезпечення внутрішніх 

комунікацій Управління організаційного забезпечення Рахункової палати. 

32. Чік Марія Юріївна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування Львівського торговельно-економічного університету, аудитор ТОВ АФ 

«УкрЗахідАудит». 

33. Ясногор Лілія Ігорівна, директор ТОВ «КОМПЛАЄНС-АУДИТ». 


