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Секція 1 

Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва: вітчизняний 

та зарубіжний досвід 

1. Гладій І.О. Економічна сутність калькулювання собівартості продукції  

2. Дзюба О.М. Публічні закупівлі: аналіз впровадження стратегії 
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3. Гнатюк В.А. Інформаційна система аналізу операційних витрат 

підприємства 

4. Дубініна К.В. Теоретичні основи формування фінансових ресурсів 
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7. Фурман А.С. Капітал як складова частина фінансових ресурсів 
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8. Чуба К.В. Облік і аналіз ефективності використання виробничих запасів 

9. Щербанюк Я.Г. Сутність витрат на маркетингові комунікації 

підприємства в процесі отримання доходу 

 

Секція 2 

Фінансово-аналітичне забезпечення розвитку діяльності суб’єктів 

господарювання 
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Секція 3 

Міжнародний та національний досвід розвитку обліку і оподаткування в 
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1. В'язкова Т.В. Облік адміністративних витрат підприємства 

2. Галицька Ю.О. Методика аудиту розрахунків з оплати праці 

3. Гаращук Н.О. Організація обліку розрахунків підприємства з бюджетом 

за податками 

4. Гладій М.В. Класифікація витрат на техногенну та пожежну безпеку 

підприємства 

5. Кируха М.В. Екологічні витрати підприємства: обліково-економічний 

аспект 
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8. Козак М.В. Розрахунки з постачальниками та підрядниками: методика 
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9. Копчикова І.В. Персонал торговельного підприємства як джерело 

спричинення втрат 

10. Костюк О.П. Особливості розрахунків з підзвітними особами в 

установах державного сектору 

11. Кройтор А.О. Аспекти обліку доходів від операційної діяльності на 

підприємствах 

12. Майстер Л.А. Особливості обліку податкових різниць 



13. Маткобожик М.Р. Теоретичні аспекти аудиту запасів підприємства 

14. Олійник Т.Ю. Еволюція теоретичних засад щодо основних компонент 

організації виплат працівникам 

15. Откаленко О.М. аналіз ринку аутсорсингу в Україні 

16. Слободян Б.К. Облік лікарських засобів в закладах охорони здоров’я 

17. Смашнюк О.В. Особливості обліку основних засобів на підприємстві 
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ефективного використання 

 

 

Секція 4 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансового контролю в 

системі управління діяльністю суб’єкта господарювання 
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забезпечення аудиту формування і розміщення капіталу підприємства 

2. Даценко Г.В. Окремі аспекти щодо інформаційного забезпечення 

проведення внутрішнього фінансового контролю 

3. Денисюк О.М. Державний фінансовий аудит як різновид державного 

фінансового контролю 

4. Китайчук Т.Г. Внутрішньогосподарський контроль готової продукції 

сільськогосподарських підприємств 

5. Ковальський О.А. Організаційно-методичні аспекти аудиту фінансового 

стану підприємств 

6. Кришталевич В.І. Організаційно-методичні аспекти внутрішнього 

контролю матеріальних витрат сільськогосподарського підприємства 
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контролю та аналізу фінансування бюджетної установи 
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підприємства та фактів їх зміни 
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Секція 5 

Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: стан та 

перспективи розвитку 

1. Бевз Я.Ю. Розкриття економічної сутності категорії «оборотні активи» та 

їх  типологія 

2. Бондар Т.Л. Організаційно-методичні аспекти аналізу витрат на 

забезпечення якості продукції 

3. Гулько М.Ю. Теоретичні аспекти аналізу грошових активів підприємства 

4. Котлінський Д.Ю. Аналіз фінансування видатків на охорону здоров’я в 

Україні 



5. Коцеруба Н.В. Процедури та прийоми аналізу в процесі аудиту реалізації 

продукції підприємства 

6. Кравценюк О.А. Теоретичні аспекти аналізу діяльності будівельних 

підприємств 

7. Крупельницька І. Г. Підходи  оцінки ефективності науково-технічного 

потенціалу 

8. Лобачева І.Ф. Аналіз податкового навантаження 
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сутність 
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діяльності підприємства 
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засобами підприємства 
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14. Удовенко Д.О. Економічний аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016-2018 рр. 

15. Фіщенко В.І.  Економічна сутність фінансової стійкості та 

платоспроможності підприємства 

 

 

Секція 6 

Інформаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення 

прийняття рішення 

- 

 

Секція 7 

Організаційно-методичні аспекти та інноваційні технології підготовки 

майбутніх фахівців 

- 

 


