
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. Сокіл О.Г. Biodiversity and 

Natural Capital 

Accounting: 23rd 

EMAN Conference. 

The Czech 

University of Life 

Sciences, Prague, 

7-8 листопада 

2019 р. 

The development 

perspectives of 

sustainability accounting 

and integrated reporting in 

Ukraine. 

2. Сокіл О.Г. Обліково-аналітичне 

забезпечення системи 

менеджменту 

підприємства 

Львів, Львівська 

політехніка, 24-

26 жовтня 2019 р. 

Перспектива розвитку 

звіту про управління в 

Україні. 

3. Сокіл О.Г. Бухгалтерський облік, 

оподаткування та 

контроль в умовах 

міжнародної 

економічної інтеграції 

Київ, НУБіП 

України, 10 

жовтня 2019 р. 

Прогноз розвитку 

звітності про сталий 

розвиток в Україні. 

4. 

Сокіл О.Г. Розвиток інтегрованої 

звітності підприємств 

Житомир: 

Житомирська 

політехніка, 4-5 

жовтня 2019 р. 

Передумови розвитку 

звітності про сталий 

розвиток в Україні. 

5. 

Сахно Л.А.  Міжнародна науково-

практична конфе- 

ренції «Сучасні 

тренди та 

перспективи 

логістики, 

маркетингу, 

збутової діяльності 

плодоовочівництва в 

епоху цифрових 

технологій» 

м. Херсон, 20-21 

вересня 2019 р. 

Ребрендинг 

аудиторських фірм. 

6. 

Сахно Л.А.  . Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

«Соціально-

економічні проблеми 

розвитку бізнесу та 

місцевого 

самоврядування» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ. - 

14.06.2019 

Правовий аудит 

7. 

Сахно Л.А.  ХI Международная 

научно-практическая 

конференция – 

«Трансформация 

опыта менеджмента 

агробизнеса 

Европейского Союза 

в Казахстан и страны 

Центральной Азии» 

Казахстан  

г. Костанай,  

25 января 2019 г. 

Перспективы развития 

аграрного аудита  в 

условиях глобализации 

экономики 

8. Сахно Л.А.  ХI Международная Казахстан  Перспективы развития 



научно-практическая 

конференция – 

«Трансформация 

опыта менеджмента 

агробизнеса 

Европейского Союза 

в Казахстан и страны 

Центральной Азии» 

г. Костанай,  

25 января 2019 г. 

аграрного аудита  в 

условиях глобализации 

экономики 

9. 

Трачова Д.М. Міжнародна науково-

практична 

конференція «Сучасні 

тренди та 

перспективи 

логістики, 

маркетингу, збутової 

діяльності 

плодоовочівництва в 

епоху цифрових 

технологій»: 

м. Херсон, 20-21 

вересня 2019 р. 

Обліково-інформаційне 

забезпечення 

амортизаційної політики 

аграрних підприємств 

10. 

Голуб Н.О. Бухгалтерський облік, 

оподаткування та 

контроль в умовах 

міжнародної 

інтеграції. 

всеукр.наук. –практ. 

Конф..: НУБіП 

України 

м. Киъв10 жовтня 

2019 р. 

Перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку 

11. 

Воронянська 

О.В. 

Актуальні питання 

економіки, обліку, 

фінансів та права в 

Україні та світі. 

Збірник тез доповідей 

міжнародної науково-

практичної 

конференції:  

м. Полтава, 30 

березня 2019 р. 

Сучасні підходи до 

аналізу поводження 

споживачів в епоху 

персоналізованих 

комунікацій.  

12. 

Костякова 

А.А. 

Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Теория и практика 

управления развитием 

экономики» 

г. Киев ,10 

октября 2019 г. 

 

Застосування 

бенчмаркінгу для 

визначення 

конкурентоспроможності 

підприємства 

13. 

Костякова 

А.А. 

V Міжнародна 

науково-практична 

конференція молодих 

вчених, аспірантів, 

здобувачів і студентів 

«Облік, аналіз і 

контроль в стратегії 

розвитку економіки 

України».  

м. Луцьк, 27 

квітня 2019. 

Теоретичні аспекти 

управління ризиками та 

невизначеністю  

діяльності в обліку. 

14. 
Ілляшенко 

К.В. 

Міжнародна науково-

практична 

м. Київ, 10 

жовтня 2019 р.  

Вплив діджиталізації на 

реформування 



конференція «Теорія 

та практика 

управління розвитком 

економіки»  

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1. Сокіл О.Г. Сталий розвиток 

країни в рамках 

Європейської 

інтеграції 

м. Житомир, 

«Житомирська 

політехніка», 7 

листопада 2019 р. 

Звіт про управління як 

гарантія соціальної 

відповідальності бізнесу 

2. Сахно Л.А.   

 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Сучасні 

проблеми обліку, 

аналізу, аудиту й 

оподаткування 

суб’єктів 

господарської 

діяльності: 

теоретичні, практичні 

та освітянські 

аспекти» 

м. Дніпро, 28-29 

березня 

Професійний імідж 

аудиторської компанії 

3. Sakhno L.A.   

 

Всеукраїнська 

науково-практична 

Інтернет конференція 

«Актуальні проблеми 

та перспективи 

розвитку обліку, 

аналізу та контролю в 

соціально-

орієнтованій системі 

управління 

підприємством» 

м. Полтава, 23 

квітня 2019 р. 

International standards on 

auditing: concept of 

changes 

4. Ілляшенко 

К.В. 

ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Сталий 

розвиток соціально-

економічних систем» 

м. Київ, 14 травня 

2019 р. 

Сучасні аспекти обліку 

інформаційної 

діяльності. 

5. Ілляшенко 

К.В. 

ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

конференції «Сучасні 

проблеми обліку, 

аналізу, аудиту й 

оподаткування 

суб’єктів 

господарської 

діяльності: 

теоретичні, практичні 

та освітянські 

аспекти» 

м. Дніпро, 28-29 

березня 2019 р.  

Інформаційно-аналітичні 

системи в обліку 

сільськогосподарських 

підприємств. 

6. Кучеркова 

С.О. 

ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

м. Дніпро, 28-29 

березня 2019 р. 

Надання позики: 

оподаткування, облік 



конференція 

конференції «Сучасні 

проблеми обліку, 

аналізу, аудиту й 

оподаткування 

суб’єктів 

господарської 

діяльності: 

теоретичні, практичні 

та освітянські 

аспекти» 

7. Безверхня 

Ю.В. 

ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

конференції «Сучасні 

проблеми обліку, 

аналізу, аудиту й 

оподаткування 

суб’єктів 

господарської 

діяльності: 

теоретичні, практичні 

та освітянські 

аспекти»  

м. Дніпро, 28-29 

березня 2019 р. 

Бюджетування у системі 

обліку: управлінський 

аспект 

8. Кучеркова 

С.О. 

ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

конференції 

«Актуальні питання 

сучасної економічної 

науки: зб. матеріалів» 

м.Полтава, 4 

грудня 2019 р. 

Стан та тенденціїї 

розвитку податку на 

нерухомість  

 

9. Трачова Д.М. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

конференції 

«Бухгалтерський 

облік, оподаткування 

та контроль в умовах 

міжнародної 

економічної 

інтеграції» 

м. Київ, 10 

жовтня 2019 р. 

Концептуальні напрями 

розвитку амортизаційної 

політики в інформаційну 

епоху 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1 Безверхня 

Ю.В. 

Міжнародний 

науково-практичний 

форум  

«Сучасні наукові 

дослідження на шляху 

до євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Управлінський облік в 

умовах євроінтеграції  

2 Воронянська 

О.В. 

Міжнародний 

науково-практичний 

форум  

«Сучасні наукові 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Аналіз інновацій у 

виробництві зерна  



 

дослідження на шляху 

до євроінтеграції» 

3. Голуб Н.О.  Міжнародний 

науково-практичний 

форум  

«Сучасні наукові 

дослідження на шляху 

до євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Бухгалтерський облік 

для прийняття 

соціальних рішень 

4. Ілляшенко 

К.В. 

Міжнародний 

науково-практичний 

форум  

«Сучасні наукові 

дослідження на шляху 

до євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Трансформація 

бухгалтерського обліку в 

умовах євроінтеграції  

5. Костякова 

А.А. 

Міжнародний 

науково-практичний 

форум  

«Сучасні наукові 

дослідження на шляху 

до євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Роль збалансованої 

системи показників в 

стратегічному управлінні  

6. Кучеркова 

С.О. 

Міжнародний 

науково-практичний 

форум  

«Сучасні наукові 

дослідження на шляху 

до євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Імпорт товарів: 

обкладення ПДВ та 

бухгалтерський облік  

7. Левченко 

О.П. 

Міжнародний 

науково-практичний 

форум  

«Сучасні наукові 

дослідження на шляху 

до євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Організації обліку в 

торговельному 

підприємстві 

8. Сахно Л.А. Міжнародний 

науково-практичний 

форум  

«Сучасні наукові 

дослідження на шляху 

до євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Правовий аудит  

9. Сокіл О.Г. Міжнародний 

науково-практичний 

форум  

«Сучасні наукові 

дослідження на шляху 

до євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Перспективи розвитку 

інтегрованої та 

нефінансової звітності  

10. Трачова 

Д.М., Демчук 

О.М. 

Міжнародний 

науково-практичний 

форум  

«Сучасні наукові 

дослідження на шляху 

до євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Концепція обліково-

інформаційного 

забезпечення 

амортизаційної політики 


