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Мета науково-практичної конференції – обговорення новітніх 

тенденцій, проблематики та перспектив розвитку вітчизняної системи обліку в 

умовах євроінтеграції. 

 

ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ: 

1. Конвергенція національних моделей обліку в процесі європейської 

інтеграції України. 

2. Трансформація обліку в умовах наближення діяльності українських 

підприємств до світових стандартів ведення бізнесу. 

3. Удосконалення інструментарію обліку з метою підвищення 

ефективності реформування системи оподаткування. 

4. Інформаційні технології в удосконаленні обліку та оподаткування 

діяльності суб’єктів господарювання. 

5. Перспективи покращення професійної підготовки фахівців за 

спеціальністю «Облік і оподаткування». 

 

 

Робочий регламент науково-практичної конференції: 

Доповідь – до 7 хв. 

Виступ в обговоренні  – до 5 хв. 
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9.30-10.00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

10.00-10.20 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ТА ПРИВІТАННЯ  
учасників науково-практичної конференції від 

КНТЕУ 

 

Вступне слово – Мельниченко Світлана Володимирівна,  

проректор з наукової роботи, д-р екон. наук, професор. 

Вступне слово – ФОМІНА Олена Володимирівна,  

завідувач кафедри обліку та оподаткування, д-р екон. наук, доцент. 

10.20-13.00 ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА 

ДИСКУСІЯ 

1.  ЛЕГКА Валентина Григорівна, 

канд. екон. наук, виконавчий директор Федерації професійних 

бухгалтерів і аудиторів України (м. Київ) 

Сучасні виклики підготовки облікових кадрів. 

2.  ПОГОРЄЛОВ Юрій Сергійович, 

д-р екон. наук, професор, радник члена Рахункової палати України. 

(м. Київ) 

Підвищення професійної підготовки студентів-обліковців: погляд 

професійного середовища. 

3.  ДЕНИСОВА Ніна Миколаївна,  

заступник начальника Управління профорієнтації, профнавчання та 

навчальних закладів – начальник відділу організації профнавчання 

Державної служби занятості України (Центрального апарату) (м. Київ) 

Підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці. 

4.  ВОЛОТОВСЬКА Вікторія Юріївна,  

менеджер з  регіонального розвитку АССА (м. Київ) 

АССА – твій шлях до успіху! 

5.  ДРОГОВОЗ Юлія Сергіївна,  

віце-президент з питань податкової політики, Український союз 

підприємців та промисловців (м. Київ) 

Основні напрями вдосконалення податкового законодавства 

України. 
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6.  ЖУК Валерій Миколайович, 

д-р екон. наук, професор, академік Національної академії аграрних 

наук України, головний науковий співробітник відділу обліку та 

оподаткування, Національний науковий центр «Інститут аграрної 

економіки» Національної академії аграрних наук України (м. Київ) 

Система звітно-інформаційного забезпечення управління: минуле 

та майбутнє. 

7.  БОЧУЛЯ Тетяна Володимирівна,  
д-р екон. наук, професор, Академік АЕНУ, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування Харківського 

державного університету харчування та торгівлі (м. Харків) 

Технологічна компонента модернізації обліково-аналітичного 

забезпечення управління з огляду на інноваційні вектори змін. 

8.  ГОЛОВ Сергій Федорович, 

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

ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту МІМ-Київ», член Ради з 

МСФЗ при Міністерстві фінансів України, (м. Київ) 

Стан вітчизняного інституту бухгалтерського обліку: спроба 

діагностики. 

9.  ЛУЧИК Світлана Дмитрівна,  

д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування 

Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету (м. Чернівці) 

Інформаційні технології в обліку: сучасний стан в Україні та 

перспективи розвитку. 

13.00-13.30 

13.30-15.30 

КАВА-БРЕЙК  

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА 

ДИСКУСІЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) 

10.  РОГОЗНИЙ Сергій Анатолійович,  
аудитор, DipIFR, IFA, консультант з питань МСФЗ, Член ФПБАУ, 

Керівник комітету ФПБАУ з фінансів та бюджету (м. Київ) 
Сучасні гроші та їх еквіваленти з позиції МСФЗ. 

11.  ШИГУН Марія Михайлівна, 

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

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»  (м. Київ) 

Глобальні зміни в системі нормативного регулювання форматів 

звітності організацій. 
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12.  САВЧЕНКО Олег Миколайович, 

Керівник відділу фінансової звітності та корпоративного контролінгу 

Фонду «Енергетичний стандарт» (м. Київ) 

Процес переходу на МСФЗ: практичні рекомендації. 

13.  МЕЛЬНИК Людмила Юріївна,  

д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Уманського національного університету садівництва (м. Умань) 

Концептуальна основа бухгалтерського обліку і звітності в руслі 

інституціональної теорії. 

14.  КОСТЮЧЕНКО Валентина Миколаївна,  

д.е.н., доцент, професор кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ, 

почесний член ФПБАУ, член Європейської Асоціації Бухгалтерів 

(м. Київ) 

Консолідована фінансова звітність: проблемні питання 

конвергенції з МСФЗ. 

15.  МАЛИШКІН Олександр Іванович, 

д-р екон. наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування 

Державного університету інфраструктури і технологій (м. Київ) 

Реалізація ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні: 

обліково-звітний аспект. 

16.  КОРОЛЬ Світлана Яківна,  
д-р екон. наук, доцент, професор кафедри обліку та оподаткування 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

(м. Київ) 

Дистанційна освіта у професійній підготовці бухгалтерів. 

17.  БЕЗВЕРХИЙ Костянтин Вікторович, 

канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та оподаткування 

Національної академія статистики, обліку та аудиту (м. Київ)  

Навчальна дисципліна «Інтегрована звітність» як новий 

інструмент розвитку знань спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». 

18.  ШЕРСТЮК Олександр Леонідович, 

д-р екон. наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу 

обліку та оподаткування Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України 

(м. Київ) 

Професійне судження бухгалтера: аспекти формування та 

застосування. 
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15.30-16.00 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ: 

 

АВГУСТОВА Олена Олександрівна, канд. екон. наук, старший 

викладач кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ (м. Київ); 

АНДРОСЕНКО Олена Олексіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри 

обліку і оподаткування Університету банківської справи Інституту 

банківських технологій та бізнесу (м. Київ); 

АРАФТЕНІЙ Анастасія Михайлівна, викладач циклової комісії 

облікових дисциплін Одеського фінансово-економічного коледжу 

КНТЕУ (м. Одеса); 

БАРАБАШ Наталія Степанівна, канд. екон. наук, доцент кафедри 

фінансового аналізу та аудиту КНТЕУ (м. Київ); 

БАРАНОВСЬКА Вікторія Григорівна, канд. екон. наук, доцент кафедри 

фінансового аналізу та аудиту КНТЕУ (м. Київ); 

БЕНЬКО Микола Миколайович, д-р екон. наук, професор, професор 

кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ (м. Київ); 

БОНДАРЬ Тетяна Леонідівна, канд. екон. наук, старший викладач 

кафедри обліку та оподаткування Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ (м. Вінниця); 

ВОЛИНЕЦЬ Оксана Олександрівна, канд. екон. наук, заступник 

директора з навчальної роботи, викладач циклової комісії з 

фінансово-економічних та облікових дисциплін, спеціаліст вищої 

категорії Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ 

(м. Вінниця); 

ГАВРИЛЕНКО Валентина Олександрівна, д-р екон. наук, доцент, 

завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту 

Черкаського державного технологічного  університету (м. Черкаси); 

ГЛАДІЙ Ірина Олександрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку 

та оподаткування Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ (м. Вінниця); 

ГЛАДКИЙ Наталія Василівна, майстер виробничого навчання 

Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ 

(м. Ужгород); 
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ГОЛОВІНА Дар’я Вікторівна, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку 

та оподаткування КНТЕУ, заступник декана з наукової і методичної 

роботи (м. Київ);  

ГОЛУБЧУК Наталія Валеріївна, фінансовий директор ТОВ ТМ 

Садовий центр «Даллас» (М. Бровари); 

ГРИГОРЕНКО Ольга Сергіївна, канд. екон. наук, асистент кафедри 

обліку та оподаткування КНТЕУ (м. Київ); 

ГРИЦЕНКО Ольга Миколаївна, канд. екон. наук, голова циклової 

комісії фінансів, обліку і оподаткування Хмельницького 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ (м. Хмельницький); 

ДАЦЕНКО Ганна Василівна, канд. екон. наук, доцент, завідувач 

кафедри обліку та оподаткування Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ (м. Вінниця); 

ДЗЮБА Оксана Миколаївна, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та 

оподаткування Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ (м. Вінниця); 

ДЯДЕНКО Микола Сергійович, менеджер з фінансового консалтингу 

ТОВ «Грант Торнтон» (м. Київ); 

ЖАРНІКОВА Валерія Владиславівна, аспірант кафедри обліку та 

оподаткування КНТЕУ (м. Київ); 

ЖУРАВСЬКА Інна Миколаївна, заступник головного редактора 

журналу «БухгалтеріяUA», шеф-редактор електронного видання 

АгроUA (м. Київ); 

ЗАДНІПРОВСЬКИЙ Олександр Григорович, канд. екон. наук, доцент, 

доцент кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ (м. Київ); 

ЗЯБЧЕНКОВА Ганна Василівна, старший викладач кафедри обліку та 

оподаткування КНТЕУ (м. Київ); 

ІНДУКАЄВА Світлана Олександрівна, головний бухгалтер ТОВ «Фільм 

Ю Ей» (м. Київ); 

КИЯШКО Ольга Михайлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку 

та оподаткування КНТЕУ (м. Київ); 

КОВАЛЕНКО Ірина Петрівна, головний бухгалтер ТОВ «Агріматко 

Україна» (м. Вишневе, Київська обл.); 

КРАВЧЕНКО Анастасія В’ячеславівна, менеджер зі зв’язків з 

громадськістю редакції газети «Все про бухгалтерський облік» 

(м. Київ); 
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КРУПЕЛЬНИЦЬКА Ірина Геннадіївна, канд. екон. наук, доцент 

кафедри обліку Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ (м. Вінниця); 

КУЗНЕЦОВА Світлана Олександрівна, канд. екон. наук, доцент, 

завідувач кафедри обліку та інформаційних технологій у бізнесі 

Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

(м. Харків);  

КУЗУБ Михайло Віталійович, старший викладач кафедри обліку та 

оподаткування КНТЕУ, сертифікований аудитор (м. Київ); 

КУПРІЄНКО Анастасія Валеріївна, аспірант кафедри обліку та 

оподаткування КНТЕУ (м. Київ); 

КУЧЕРЕНКО Тамара Євгеніївна, д-р екон. наук, професор кафедри 

обліку і аудиту Уманського національного  університету садівництва 

(м. Умань); 

ЛАВРИНЕЦЬ Віталія Вікторівна, головний бухгалтер ДП «Чайка» 

(м. Київ); 

ЛЕГЕНЧУК Сергій Федорович, д-р екон. наук, професор, завідувач 

кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного 

університету (м. Житомир) 

ЛИСКО Оксана Володимирівна, канд. екон. наук, завідувач відділенням 

обліку та фінансів, спеціаліст вищої категорії Коломийського 

економіко-правового коледжу КНТЕУ (м. Коломия); 

ЛИТВИНЧУК Дмитро Петрович, головний бухгалтер ТОВ «Кратія» 

(м. Київ); 

ЛОБАЧЕВА Ірина Федорівна, канд. пед. наук, доцент кафедри обліку та 

оподаткування Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ (м. Вінниця); 

МАЙСТЕР Людмила Анатоліївна, канд. екон. наук, ст. викладач 

кафедри обліку та оподаткування Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ (м. Вінниця); 

МАЛІНОВСЬКА Катерина Олександрівна, канд. екон. наук, голова 

циклової комісії соціально-економічних дисциплін, спеціаліст вищої 

категорії Житомирського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ 

(м. Житомир); 

МИШАНИЧ Вікторія Володимирівна, викладач спеціальних дисциплін 

Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ 

(м. Ужгород); 
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МОШКОВСЬКА Олена Анатоліївна, д-р екон. наук, доцент, професор 

кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ (м. Київ);  

МУКОВІЗ Василь Степанович, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку 

та оподаткування КНТЕУ, заступник декана з виховної роботи 

(м. Київ); 

НАДІЛЬНЮК Олена Петрівна, головний бухгалтер ТОВ «Віжен ТБ» 

(м. Київ); 

НІКОЛЕНКО Наталія Володимирівна, канд. екон. наук, старший 

викладач кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ (м. Київ); 

ПАПИРІНА Ольга Григорівна, головний редактор журналу 

«БухгалтеріяUA», CAP (м. Київ); 

ПЕЧЕНЮК Наталія Миколаївна, директор ТОВ «Аутсорсингова 

компанія Міллім» (м. Київ); 

ПЕЧЕНЮК Станіслав Вікторович, генеральний директор 

ТОВ «Аутсорсингова компанія Міллім» (м. Київ); 

ПРИСЯЖНЮК Оксана Сергіївна, головний бухгалтер ТОВ «Індустрія 

води» (м. Київ); 

РОЖЕЛЮК Вікторія Миколаївна, д-р екон. наук, доцент, професор 

кафедри обліку та контролю у сфері публічного управління 

Тернопільського національного економічного університету 

(м. Тернопіль); 

РОМАШКО Ольга Миколаївна, канд. екон. наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування КНТЕУ (м. Київ); 

СЕЛІВЕСТРЕНКО Тетяна Вікторівна, заступник головного бухгалтера 

ДП «Чайка» (м. Київ); 

СЕМЕНЕЦЬ Aлiнa Oлексaндрiвнa, канд. екон. наук, доцент, доцент 

кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу, заступник 

директора з науково-педагогічної роботи Харківського інституту 

фінансів КНТЕУ (м. Харків); 

СМОЧКО Валерія Юріївна, канд. екон. наук, голова циклової комісії з 

фінансово-облікових дисциплін Ужгородського  торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ (м. Ужгород),  

СОПКО Валерія Василівна, д-р екон. наук, професор, професор кафедри 

обліку та оподаткування (м. Київ); 

СТОЛЯРЧУК Ірина Аркадіївна, канд. фіз.-мат. наук, начальник відділу 

Центру сертифікованого навчання ТОВ «Проком» (м. Київ); 
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ТОМІЛІНА Наталія Леонідівна, завідувач відділення фінансів, обліку та 

маркетингу Київського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ 

(м. Київ); 

УМАНЦІВ Галина Вікторівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри 

обліку та оподаткування КНТЕУ (м. Київ); 

ЦЕНКЛЕР Наталія Іванівна, канд. екон. наук, доцент, професор 

кафедри бухгалтерського обліку Ужгородського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ (м. Ужгород); 

ЧИЖ Віра Іванівна, д-р екон. наук, професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Черкаського державного 

технологічного  університету (м. Черкаси);  

ШАПОВАЛОВА Алла Павлівна, канд. екон. наук, доцент, доцент 

кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ (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, доцент 

кафедри обліку та оподаткування Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ (м. Вінниця) 

 

Викладачі й аспіранти кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ,  

інші присутні. 
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