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Секція 1
Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва: вітчизняний
та зарубіжний досвід
1. Бондар Вікторія. Товарні операції підприємства торгівлі: економічна
сутність
2. Васьков Богдан. Класифікація та складові необоротних активів
підприємства: економічний та обліковий аспекти
3. Гладій Ірина. Сутність бюджетування як управлінської технології
4. Даценко Ганна. Місце механізму фінансового контролю у підвищенні
фінансової безпеки державних підприємств
5. Денисюк Олександр. Рівень достатності готівки для підприємства
6. Корнійчук Альона. Сутність конкурентоспроможності та ідентифікація
факторів впливу на її формування
7. Крупельницька Ірина. Біткоїн, як нематеріальний цифровий актив в
бухгалтерському обліку
8. Мельник Олена. Етапи процесу бюджетування торговельних
підприємств
Секція 2
Фінансово-аналітичне забезпечення розвитку діяльності суб’єктів
господарювання
1. Алексієвич Оксана. Особливості аудиту установчих документів
підприємства
2. Губанова Ірина. Теоретичні засади організації обліку формування і
використання власного капіталу підприємства
3. Дзюба Оксана . Публічні закупівлі: аналіз впровадження стратегії
реформування
4. Куранда Вероніка . Особливості обліку грошових коштів у закладах
професійно-технічної освіти
5. Сопільняк Марина . Економічна сутність та розвиток послуг
інформатизації в Україні
Секція 3
Міжнародний та національний досвід розвитку обліку і оподаткування в
умовах глобалізації економіки
1. Беженар Юлія. Характеристика методів аналізу та прогнозування
потенційного банкрутства підприємства
2. Бригида Ірина . Методичні аспекти контролю фінансової звітності
3. Завальнюк Юлія. Організація ведення бухгалтерського обліку суб’єктів
малого підприємництва
4. Капченко Єлизавета. Документообіг як основа ефективного обліку
запасів у ресторанному бізнесі
5. Китайчук Тетяна. Проблеми дисконтування довгострокової
дебіторської заборгованості
6. Майстер Людмила. Облік доходів та витрат у діяльності підприємства
7. Покиньчереда Віталій. Облікова інформація в управлінні основними
засобами підприємства

8. Полевська Аліна. Методика обліку прямих витрат на виробництво
продукції, товарів і послуг в україні та за кордоном
9. Рафальська Надія. Особливості обліково-аналітичного забезпечення
розрахунків з покупцями і замовниками
10.Стовпець Олена. Класифікація основних засобів як передумова їх
бухгалтерського і податкового обліку
11.Тарасишина Світлана. Економічна сутність виробничих запасів та їх
класифікація
12.Червінчук Марія. Економічна сутність поточної дебіторської
заборгованості
13.Чорноус Олена. Сутність власного капіталу в системі управління
підприємством
Секція 4
Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансового контролю в
системі управління діяльністю суб’єкта господарювання
1. Богач Світлана. Теоретичні основи і методичні аспекти аудиту
зобов’язань підприємства
2. Бридун Інна. Класифікація внутрішнього аудиту діяльності банку
3. Капрей Діана. Особливості аудиту операцій з оплати праці
4. Клименко Юлія. Аудит фінансових ресурсів підприємства
5. Копчикова Інна. Удосконалення організації та методики контролю
товарних втрат торговельних мереж
6. Коцеруба Наталія . Бухгалтерський облік фонду оплати праці бюджетної
установи
7. Малахова Ольга. Теоретичні основи аудиту зовнішньоекономічної
діяльності підприємства
8. Мельник Олександр. Аналіз ефективності діяльності закладів освіти
9. Остапенко Катерина. Методика аудиту операцій з основними засобами
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Секція 5
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: стан та
перспективи розвитку
Вдовик Євгенія. Економічна сутність діяльності закладів культури
Волинець Людмила. Методика проведення аналізу операційних витрат
підприємства
Волконська Олександра Поняття та сутність капітальних інвестицій як
об’єкта обліку та аналізу
Гуцалюк Вікторія Сутність та особливості організації аудиту
фінансових результатів
Жук Анастасія Теоретичні підходи до формування та використання
прибутку підприємства
Королюк Поліна Теоретичні основи фінансового аналізу доходів від
основної діяльності підприємства

7. Кудирко Олена Проблеми розвитку внутрішній аудит в Україні
8. Лобачева Ірина Теоретичні основи аналізу ефективного використання
оборотних активів в контексті впливу кризових явищ
9. Никончук Любов Економічна сутність амортизаційних відрахувань,
особливості їх нарахування на залізничному підприємстві
10.Откаленко Олена Аналіз фінансування потреб оборони
Секція 6
Інформаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення
прийняття рішення
Секція 7
Організаційно-методичні аспекти та інноваційні технології підготовки
майбутніх фахівців
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