
Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри 

№ П.І.Б.
1)

 Назва заходу
2)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
3) 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1. Трусова Н.В.,  

Костякова 

А.А. 

ІIІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Стратегічні напрями 

соціально-

економічного 

розвитку держави в 

умовах глобалізації» 

Хмельницький, 

22–23 вересня 

2017 р 

Удосконалення 

бухгалтерської 

звітності з обліку 

кредиторської 

заборгованості 

2. Трусова Н.В.,  

Костякова 

А.А. 

ІIІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Стратегічні напрями 

соціально-

економічного 

розвитку держави в 

умовах глобалізації» 

Хмельницький, 

22–23 вересня 

2017 р.). 

Фінансовий механізм 

регулювання 

інноваційно-

інвестиційного 

розвитку економіки 

України 

3. Трусова Н.В.,  

Загореєва 

О.Ю. 

ІIІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Стратегічні напрями 

соціально-

економічного 

розвитку держави в 

умовах глобалізації» 

Хмельницький, 

22–23 вересня 

2017 р. 

Сутність поняття 

пенсійного 

забезпечення в системі 

соціального захисту 

населення 

4. Трачова Д.М. 

Європейська 

інтеграція: історичний 

досвід та економічні 

перспективи: 

матеріали 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

м.Одеса, 3-4 

березня 2017р. 

Облікове забезпечення 

формування 

амортизаційної 

політики підприємств 

5. Трачова Д.М. 

Економічний розвиток 

держави, регіонів, 

підприємстві 

підприємництва: 

проблеми та 

перспективи: 

матеріали 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

м. Запоріжжя, 6 

травня 2017 р. 

Удосконалення 

показників звітності 

підприємств в частині 

відображення 

результатів 

амортизаційної 

політики 

6. Трачова Д.М. 

Соціально-

економічний 

потенціал сталого 

розвитку країни: 

сучасний стан, 

Львів, 28-29 

квітня 2017 року 

Участь держави в 

процесі формування 

амортизаційного 

фонду підприємства 



тенденції та проблеми 

відтворення: матеріали 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

7. Трачова Д.М. 

Становлення нової 

економіки в сучасних 

умовах: особливості та 

напрями: збірник тез 

наукових робіт 

учасників 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції для 

студентів, аспірантів 

та молодих учених  

м. Київ, 28-29 

квітня 2017 р. 

Місце амортизаційної 

політики в обліковій 

політиці підприємства 

8. Трачова Д.М. 

Сучасні наукові 

підходи до 

вдосконалення 

політики економічного 

зростання: матеріали 

доповідей 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

м. Ужгород, 5-6 

травня 2017 року 

Роль амортизаційної 

політики в досягненні 

мети бухгалтерського 

обліку 

9. Трачова Д.М. 

Стратегія 

інноваційного 

розвитку економіки: 

бізнес, наука,освіта: 

Праці VІII   науково-

практичної 

конференції  

м. Харків, 16 – 20 

травня - 2017 р. 

Роль ефективної 

амортизаційної 

політики в 

інноваційному 

розвитку економіки 

країни 

10. Трачова Д.М. 

Сучасна глобальна 

регіоналістика і 

суб’єкти економіки: 

напрями впливу : 

матеріали 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції  

м. Одеса, 16 

травня 2017 

Формування 

інформації про якісний 

стан необоротних 

активів 

11. Трачова Д.М. 

Економічні і соціальні 

аспекти розвитку 

України на початку 

ХХІ століття. 

Матеріали V 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

Одеса: Одеська 

національна 

академія харчових 

технологій, 12-13 

жовтня  2017 р. 

Облікова складова 

процесу формування 

амортизаційної 

політики підприємства 

12. Сокіл О.Г.  

 

Облік, аналіз, аудит і 

оподаткування в 

умовах глобалізації 

економіки: тези 

м. Ужгород, 21 

квітня 2017 р. 

Локалізація витрат по 

досягненню сталого 

розвитку 

сільськогосподарських 



доповідей I 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції 

підприємств 

13. Сокіл О. Г. Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції «Розвиток 

соціально-

економічних систем в 

геоекономічному 

просторі: теорія, 

методологія, 

організація обліку та 

оподаткування»  

11-12 травня 2017 

року 

Бухгалтерський облік, 

як основа 

інформаційного 

забезпечення 

управління сталим 

розвитком 

підприємства 

14. Сокіл О.Г.  

 

Розвиток 

бухгалтерського 

обліку, фінансів та 

оподаткування в 

аграрному секторі 

економіки в умовах 

євроінтеграції: Х 

Міжнар. наук.-практ. 

конф. 

м. Київ,  24 

листопада 2017 р. 

Техніко-інформаційні 

макросистеми 

обліково-аналітичного 

забезпечення сталого 

розвитку 

сільськогосподарських 

підприємств 

15. Сокіл О.Г.  

 

Статистичне та 

експертно-аналітичне 

забезпечення 

управління сталим 

розвитком економіки і 

соціальної сфери: 

збірник матеріалів ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

Чернігів, 5 грудня 

2017 року 

Показники обліково-

аналітичного 

забезпечення сталого 

розвитку 

16. Воронянська 

О.В.   

Економіка 

підприємства : сучасні 

проблеми теорії та 

практики. Матеріали 

VI міжнар. наук.-

практ. конф. 

м. Одеса,  22-23 

вересня 2017 р.  

Доцільність переходу 

на нові технології 

зернових культур 

 

17. Безверхня Ю. 

В. 

«Актуальні проблеми 

та перспективи 

розвитку обліку, 

аналізу та контролю в 

соціально-

орієнтованій системі 

управління 

підприємством» : 

Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції  

м. Полтава, 20 

квітня 2017 року 

Фінансові витрати в 

управлінському обліку 



18. Безверхня Ю. 

В. 

Актуальні проблеми 

соціально-

економічних систем в 

умовах 

трансформаційної 

економіки: Збірник 

наукових статей за 

матеріалами ІІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції  

м. Дніпро, 13–14 

квітня 2017 р. 

Контролінг в умовах 

глобалізації: 

управлінський аспект 

19. Ілляшенко 

К.В. 

Сучасні проблеми 

обліку, аналізу, аудиту 

й оподаткування 

суб’єктів 

господарської 

діяльності: теоретичні, 

практичні та 

освітянські аспекти: 

Збірник наукових 

праць за матеріалами 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

м. Дніпро, 30-31 

березня 2017 р. 

Проведення аудиту як 

один із шляхів 

залучення інвестицій 

20. Ілляшенко 

К.В. 

Актуальні проблеми 

соціально-

економічних систем в 

умовах 

трансформаційної 

економіки: Збірник 

наукових статей за 

матеріалами ІІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

м. Дніпро, 13–14 

квітня 2017 р. 

Проблеми складання 

статистичної звітності 

в бухгалтерському 

обліку  

21. Ілляшенко 

К.В. 

Актуальні проблеми 

та перспективи 

розвитку обліку, 

аналізу та контролю в 

соціально-

орієнтованій системі 

управління 

підприємством» : 

Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції  

м. Полтава, 20 

квітня 2017 року 

Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення обліку 

інвестиційної 

діяльності   

22. Ілляшенко 

К.В. 

Розвиток 

бухгалтерського 

обліку, фінансів та 

оподаткування 

в аграрному секторі 

м. Київ, 24 

листопада 2017 р. 

Удосконалення 

вітчизняного обліку в 

умовах світової 

глобалізації та 

інформатизації 



економіки в умовах 

євроінтеграції : 

збірник матеріалів Х 

Міжнар. наук.-практ. 

конф. 

23. Кучеркова 

С.О. 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференциия 

«Актуальные вопросы 

экономики и 

агробизнеса»  ФГБОУ 

ВО. 

Брянский ГАУ., 

март 2017 

Совершенствование 

классификации затрат 

для целей 

управленческого и 

бухгалтерского учета 

24. Кучеркова 

С.О. 

ІХ Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Сучасні 

проблеми і 

перспективи розвитку 

обліку, аналізу і 

контролю в умовах 

глобалізації 

економіки»  

м. Луцьк | 02 

грудня 2017 | 

Глобальні проблеми 

економіки України 

через призму 

інформаційних 

ресурсів 

25. Кучеркова 

С.О. 

III Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Економіка та 

управління: сучасний 

стан і перспективи 

розвитку» 

м. Одеса, 23-24 

листопада 2017 р.  

Роль інформаційних 

технологій у 

просуванні малого 

бізнесу: досвід Ізраїлю 

26. Sakhno L.A. Матеріали IІI 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

«Економіка та 

управління: сучасний 

стан і перспективи 

розвитку» 

м. Одеса, 23–24 

листопада 2017 р. 

Land audit 

27. Загорєєва 

О.Ю. 

Матеріали 

міжнародної наукової 

конференції «Сучасні 

тенденції формування 

соціальної 

відповідальності 

бізнесу» 

Лісабон, 

Португалія, 19 

травня 2017 року 

Аналіз сучасного 

стану показників 

Пенсійного 

забезпечення в Україні 

28. Голуб Н.О. Х Міжнар. наук.-

практ. конф. Розвиток 

бухгалтерського 

обліку, фінансів та 

оподаткування в 

аграрному секторі 

економіки в умовах 

євроінтеграції  

м. Київ, 24 

листопада 2017 р.  

Бухгалтерський облік в 

умовах євроінтеграції 

29. Голуб Н.О. III Міжнародна м. Одеса, 23-24 Документ та його 



науково-практична 

конференція 

«Економіка та 

управління сучасний : 

стан і перспективи 

розвитку» 

листопада 2017 

року  

значення в управлінні 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1. Безверхня Ю. 

В. 

Актуальні проблеми 

соціально-

економічних систем в 

умовах 

трансформаційної 

економіки: Збірник 

наукових статей за 

матеріалами ІІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції  

м. Дніпро, 13–14 

квітня 2017 р. 

Контролінг в умовах 

глобалізації: 

управлінський аспект 

2. Ілляшенко 

К.В. 

Сучасні проблеми 

обліку, аналізу, аудиту 

й оподаткування 

суб’єктів 

господарської 

діяльності: теоретичні, 

практичні та 

освітянські аспекти: 

Збірник наукових 

праць за матеріалами 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

м. Дніпро, 30-31 

березня 2017 р. 

Проведення аудиту як 

один із шляхів 

залучення інвестицій 

3. Ілляшенко 

К.В. 

Актуальні проблеми 

соціально-

економічних систем в 

умовах 

трансформаційної 

економіки: Збірник 

наукових статей за 

матеріалами ІІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

м. Дніпро, 13–14 

квітня 2017 р. 

Проблеми складання 

статистичної звітності 

в бухгалтерському 

обліку 

4. Терещенко 

М.А. 

Сучасні проблеми 

обліку, аналізу, аудиту 

й оподаткування 

суб’єктів 

господарської 

діяльності: теоретичні, 

практичні та 

освітянські аспекти: 

Збірник наукових 

праць за матеріалами 

м. Дніпро, 30-31 

березня 2017 р. 

Використання 

інформаційних 

ресурсів в процесі 

економічного аналізу 



 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1. Прус Ю.О. Проблеми та 

перспективи сталого 

розвитку АПК 

ТДАТУ Економічна 

ефективність зрошення 

в Запорізькій області 

2. Левченко 

О.П. 

Матеріали 

регіональної науково-

практичної 

конференції 

«Актуальні проблеми 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва» 

ТДАТУ, 12 грудня 

2017 р 

Стандартизація обліку 

витрат виробництва за 

вітчизняними і 

зарубіжними 

правилами та її вплив 

на окреслення меж 

управлінського обліку 

3. Сахно Л.А. Матеріали  

регіональної науково-

практичної 

конференції  

«Актуальні проблеми 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва» 

ТДАТУ, 12 грудня 

2017 р 

Обліково-аналітичне 

забезпечення розвитку 

підприємства 

4. Голуб Н.О. Матеріали  

регіональної науково-

практичної 

конференції  

«Актуальні проблеми 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва» 

ТДАТУ, 12 грудня 

2017 р 

Бухгалтерський облік в 

умовах євроінтеграції 


