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ВСТУП 

 

Наука – це поняття латинського походження і перекладається з цієї мови 

як знання. Наука є системою понять про дійсність і має за мету дослідження на 

основі певних методів пізнання об’єктивних законів розвитку природи, суспіль-

ства і мислення, для передбачення і перетворення дійсності в інтересах суспільс-

тва, людини. Наука – це водночас і система знань, і їхнє духове виробництво, і 

практична діяльність на їхній основі. Вона є складовою частиною культури 

людства, її питома вага постійно зростає.  

Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища (процесу) без проміжної ар-

гументації, без усвідомлення всієї сукупності зв'язків, на основі яких робиться 

висновок. Вона базується на наявних знаннях, але виявляє раніше не помічені 

закономірності. Наука передбачає два види ідей: конструктивні й деструктивні» 

тобто ті, що мають чи не мають значущості для науки і практики. Свою специ-

фічну матеріалізацію ідея знаходить у гіпотезі. 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

здобуття і використання нових знань. Вона існує в різних видах: 

1) науково-дослідницька діяльність; 

2) науково-організаційна діяльність; 

3) науково-інформаційна діяльність; 

4) науково-педагогічна діяльність; 

5) науково-допоміжна діяльність та ін. 

Кожен із зазначених видів наукової діяльності має свої специфічні функ-

ції, завдання, результати роботи. 

У межах науково-дослідницької діяльності здійснюються наукові дослі-

дження. Наукові дослідження на кафедрі – цілеспрямоване пізнання, результа-

ти якого виступають як система понять, законів і теорій. 
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1. Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету (назва, 

керівник) 

2. Перелік сертифікованих (акредитованих) лабораторій кафедри (на-

зва, керівник) 

3. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими 

установами та навчальними закладами – таблиця 1 

№ 

Назва 

 установи 

 (закладу) 

Тема 

договору 

Дата 

укладення 

договору 

Обсяг фінан-

сування цих 

договорів, 

тис. грн. 

Що зроблено в 

рамках спів-

праці 

      

 

4. Участь у виконанні госпдоговірних НДР – таблиця 2 

 

5. Участь у виконанні держбюджетних НДР 1)
  – таблиця 3 

1) фінансування МОН 

№ 

Тема, шифр,  

замовник, 

обсяг (тис. грн.),  

керівник 

Основні 

 результати 

Обсяг фінан-

сових надхо-

джень до 

університету 

від наукової 

діяльності, 

тис. грн. 

П.І.Б. 

співробітників кафе-

дри, які брали участь 

у виконанні роботи 

Закінчені  НДР 

     

Перехідні НДР 

     

№ 

Тема,  державний 

реєстраційний но-

мер,  

замовник, 

обсяг (тис. грн.),  

керівник 

Основні 

 результати 

Обсяг фінан-

сових надхо-

джень до 

університету 

від наукової 

діяльності, 

тис. грн. 

П.І.Б. 

співробітників кафе-

дри, які брали участь 

у виконанні роботи 

Закінчені  НДР 

     

Перехідні НДР 
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6. Співробітники кафедри, які брали участь у НДР, що виконується в 

межах робочого часу викладачів – таблиця 4 

№ П.І.Б. 

Тема НДР (загальна) 1)
, 

державний реєстраційний 

номер, керівник 

Тема (підтема, розділ) 

НДР
1)

 

1 Сокіл О.Г. 

  

Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фі-

нансово-інвестиційного  

забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання  

Обліково-аналітичного забез-

печення сталого розвитку сіль-

ськогосподарських підпри-

ємств 

2 Голуб Н.О. Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фі-

нансово-інвестиційного  

забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання  

Обліково-аналітичного забез-

печення сталого розвитку сіль-

ськогосподарських підпри-

ємств 

3 Костякова А.А. Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фі-

нансово-інвестиційного  

забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання  

Обліково-аналітичного забез-

печення сталого розвитку сіль-

ськогосподарських підпри-

ємств 

4 Кучеркова С.О.  Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фі-

нансово-інвестиційного  

забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання  

Обліково-аналітичного забез-

печення сталого розвитку сіль-

ськогосподарських підпри-

ємств 

5 Трачова Д.М. Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фі-

нансово-інвестиційного  

забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання  

Обліково-аналітичного забез-

печення амортизаційної полі-

тики та аудиту аграрних підп-

риємств 

6 Демчук О.М.  Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фі-

нансово-інвестиційного  

забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання  

Обліково-аналітичного забез-

печення амортизаційної полі-

тики та аудиту аграрних підп-

риємств 

7 Левченко О.П. 

 

Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фі-

нансово-інвестиційного  

забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання  

Обліково-аналітичного забез-

печення амортизаційної полі-

тики та аудиту аграрних підп-

риємств 

8 Сахно Л.А. Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фі-

нансово-інвестиційного  

забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання  

Обліково-аналітичного забез-

печення амортизаційної полі-

тики та аудиту аграрних підп-

риємств 

9 Безверхня Ю.В. 

 

Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фі-

нансово-інвестиційного  

забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання  

Фінансово-інвестиційне забез-

печення потенціалу стабільно-

го розвитку суб’єктів господа-

рювання 

10 Ілляшенко К.В. Науково-методологічні засади Фінансово-інвестиційне забез-
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обліково-аналітичного та фі-

нансово-інвестиційного  

забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання  

печення потенціалу стабільно-

го розвитку суб’єктів господа-

рювання 

11 Воронянська О.В. Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фі-

нансово-інвестиційного  

забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання  

Фінансово-інвестиційне забез-

печення потенціалу стабільно-

го розвитку суб’єктів господа-

рювання 

1)відмітити закінчені НДР 

 

7. Основні результати
1)

 НДР, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів 
1)змістовні результати (розроблено, запропоновано та ін.) 
 

1. Проведене дослідження дало змогу сформулювати висновки та надати 

рекомендації, які відображають досягнення визначеної мети і вирішення поста-

влених завдань. В ході дослідження були узагальнені різні методики оцінки 

сталого розвитку аграрного сектора на мікро- та макрорівні. В результаті нами 

запропонована їх систематизація за наступними класифікаційними ознаками: 

виокремлення аспектів сталого розвитку (екологічного, економічного, соціаль-

ного); мету та цілі методики; види екологічної дії, що приймаються до обліку; 

об'єкт вивчення (продукція або організація); рівень вивчення (локальний або 

глобальний); підхід, що застосовується; спосіб агрегації (грошова оцінка, пока-

зники, бали, поверхні, дерево відповідей, тощо). 

Виявлено, що різноманітні поєднання досліджуваних аспектів сталого роз-

витку, типів показників, екологічних ризиків здійснюється за рахунок система-

тизації методів оцінки сталого розвитку сільськогосподарських підприємств на 

основі названих класифікаційних ознак. Деякі з них розглядають сталий розви-

ток тільки з позиції екології, інші дають оцінку еколого-економічному напряму. 

Також, виділяються комплексні методики оцінки еколого-економічного й соці-

ального розвитку. За типом використовуваних показників серед методик біль-

шість характеризується комплексними показниками, що поєднує різні критерії 

(як правило, залежно від даних екологічних ризиків), а також бальною оцінкою. 

На наш погляд, найбільш доцільним є використання універсальної мето-

дики оцінки сталого розвитку сільськогосподарських підприємств та регіонів, 

що розглядає усі три аспекти розвитку та застосовує систему комплексних по-

казників, що можуть бути одночасно застосовані на підприємницькому та регі-

ональному рівні і, головне, не буде високо економічно- та годино-витратним 

процесом. 

2. Результати проведеного аналізу дозволяють з’ясувати переваги засто-

сування методу ізотропної стандартизації показників для обчислення інтегра-

льного показника сталого розвитку сільського господарства. Звертаємо увагу, 
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що вагові коефіцієнти не використовувалися на підставі твердження, що скла-

дові сталого розвитку є рівноцінними. 

Вибір та обґрунтування показників для характеристики окремих частин 

триєдиної системи сталого розвитку – економічного, соціального, екологічного 

є базою для інтегральної оцінки рівня сталого розвитку сільського господарства 

України. Безперечна важливість даного методу полягає у його простоті, уніфі-

кованості, гармонізації та універсальності, що досягається поєднанням можли-

востей використання за двома абсолютно різними рівнями та об’єктами дослі-

дження: а саме для локального рівня – рівня сільськогосподарського підприєм-

ства, та для глобального рівня – рівня району, області чи країни в цілому. При-

значення розробленої методики зводиться до визначення інтегрального показ-

ника сталого розвитку для сільського господарства без залучення додаткових 

знань та навичок від дослідника при наявності необхідних первинних даних. 

Обґрунтовано, що інтегральна оцінка є центральним компонентом облі-

ково-аналітичного забезпечення та базисом для прийняття виважених операти-

вних і стратегічних управлінських рішень, формування стратегій сталого роз-

витку сільського господарства на рівні підприємства чи регіону. 

Доведено, що питання діагностики рівня сталого розвитку об’єкту дослі-

дження, інтегральна оцінка показників обліково-аналітичного забезпечення 

сталого розвитку сільськогосподарських підприємств є основою та відправним 

пунктом для формування методологічних та методичних основ складання нефі-

нансових або розширених фінансових звітів, які доповнюються соціально-

екологічними даними зовнішньої та внутрішньої діяльності аграрних підпри-

ємств. 

3. Запропоновано з метою моніторингу ефективності амортизаційної по-

літики здійснювати групування вартісних показників не тільки за видами не-

оборотних активів, а більш детально по галузях економіки, що дозволить забез-

печити єдиний підхід до концепції амортизаційної політики всієї галузі, врахо-

вувати напрями НТП при здійсненні державного регулювання, оптимальні 

строки експлуатації та норми амортизації, для чого удосконалено перелік облі-

кових і технічних даних, необхідних для здійснення і контролю амортизаційної 

політики, що дозволило скорегувати зміст статистичної звітності підприємств і 

сформувати систему вільного обміну інформацією.  

4. Наголошено, що аналіз інвестиційного ризику є частиною комплексно-

го аналізу інвестиційного бізнес-проекту. Він є важливою  складовою  для при-

йняття  рішень щодо вибору найбільш прийнятного з ряду альтернативних ін-

вестиційних бізнес-проектів та рішень щодо уникнення, зниження чи компен-

сації ризику (можливих втрат від впливу чинників ризику) окремого проекту. 

Тому для побудови ефективної системи дій з нейтралізації або зниження ризи-
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ків необхідно виявляти об`єктивні та суб`єктивні чинники окремого ризику, 

ступінь їх впливу на рівень ризику. Вартість системи дії з зменшення або уник-

нення ризику повинна зіставлятись з коректною оцінкою можливих втрат, зу-

мовлених дією ризику. 

Доведено, що оскільки  усі  учасники  інвестиційного бізнес-проекту за-

цікавлені в тому, щоб виключити можливість повного його провалу, то в зага-

льному випадку вибір  інвестиційного бізнес-проекту є компромісом між нама-

ганням отримати прибуток і врахуванням його реалістичності. Умови економі-

чної невизначеності, в яких змушені діяти інвестори, спричиняють вплив тих чи 

інших чинників ризику на їх  майбутні прибутки. Під час прийняття рішень з 

питань щодо інвестиційної діяльності запропоновано обов’язково враховувати 

вплив усіх видів ризиків інвестиційних бізнес-проектів, оскільки доходи чи 

збитки від проекту є величинами випадковими, тобто невідомими на момент 

прийняття рішення про інвестування. Тому однією з вагомих причин, яка стри-

мує збільшення зовнішніх джерел фінансування для здійснення інвестиційних 

бізнес-проектів є високі ризики вкладання інвестиційних ресурсів, що можуть 

призвести до недоотримання запланованого прибутку чи втрати вкладених ко-

штів. 

5. Обґрунтовано, що інвестиційний бізнес-проект має вносити систем-

ність та організованість у процес інвестування. Він потрібний всім учасникам 

інвестиційного процесу, оскільки тільки при його наявності існує предмет пере-

говорів та ухвалення домовленостей між інвестором, його партнерами та май-

бутніми кредиторами, він забезпечує можливість ефективної координації зу-

силь учасників проекту. Координуюча роль проекту, звичайно, поступово замі-

нюється реальними укладеними договорами між учасниками, проте як план до-

вгострокового характеру бізнес-проект має значення аж до повної реалізації 

намірів інвестора. Таким чином, його наявність дозволяє досягти вищих ре-

зультатів, ніж спонтанне необґрунтоване рішення та істотно впливати на якість 

інвестування. 

 

8. Створення науково-технічної продукції – таблиця 5 

Створено НТП, в тому числі: 
Назва та коротка  

характеристика НТП
1) 

– нової техніки, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових технологій, з них:  



 8 

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових матеріалів, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– сортів рослин та порід тварин, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– методів, теорій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– інше*(із зазначенням позицій), з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  
1) вказуються всі створені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3) госпрозрахункові НДР 

 

 

9. Впровадження науково-технічної продукції у виробництво – табли-

ця 6 

Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових технологій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  
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– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових матеріалів, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– сортів рослин та порід тварин, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– методів, теорій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– інше*(із зазначенням позицій), з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  
1) вказуються всі впроваджені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3) госпрозрахункові НДР 

 

10. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний процес – 

таблиця 7 

Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки  

– нових технологій  

– нових матеріалів  

– сортів рослин та порід тварин  

– методів, теорій  

– інше*(із зазначенням позицій)  
1) вказуються всі впроваджені види науково-технічної продукції незалежно від джерел фінансування  

 

11. Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду – таб-

лиця 8 
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№ 
Назва 

розробки
1) 

П.І.Б. 

автора(ів) 

Важливі по-

казники, які 

характеризу-

ють рівень 

отриманого 

наукового ре-

зультату
2)

 

Місце впрова-

дження (назва 

організації, ві-

домча належність, 

адреса)  

Докумен-

тальне 

підтвер-

дження 

впрова-

дження
3) 

Практич-

ні 

результа-

ти, які 

отримано 

від впро-

ваджен-

ня
4)

 
 

  У навчальний процес 

       

У виробництво в ННДЦ ТДАТУ 

       

У виробництво за межами ТДАТУ 

1.       

2.       

3.       
1)відмітити патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторські свідоцтва 
2) при можливості обчислення економічного ефекту – надати розрахунки 
3) вид документу, реєстраційний номер та дата його затвердження 
3) прийнято заводом для промислового виробництва, розроблено практичні рекомендації, отримано кошти та ін. 
 

12. Винахідницька та раціоналізаторська робота – таблиця 9 

№ 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Вид  

охоронного  

документу
1)

  

Номер  

охоронного  

документу 

Назва 

винаходу, 

наукового 

твору 

Дата публі-

кації відо-

мостей про 

видачу охо-

ронного до-

кументу 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

1 
Левченко 

О.П. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

х 

Організація обліку. Ме-

тодичні матеріали вико-

нання практичних робіт 

для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» 

19.11.2019 

2 
Левченко 

О.П. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

х 

Організація обліку. 

Посібник для самос-

тійного вивчення дис-

ципліни 

19.11.2019 

Отримано охоронних документів 
1 Воронянська 

О.В.,  

Ілляшенко 

К.В. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

№84357  Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір «Мето-

дичні вказівки з дис-

ципліни «Аналіз гос-

подарської діяльності» 

для студентів спеціа-

льності 076 «Підприє-

мництво, торгівля та 

біржева діяльність» 

14.01.2019. 

2. Костякова 

А.А. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

№84228 Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на твір «Бухгал-

09.01.2019. 
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права на твір терський облік накла-

дних витрат рослин-

ництва: управлінський 

аспект»  

3. Костякова 

А.А. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

№ 88329 Свідоцтво про реєст-

рацію авторського 

права на Науковий 

твір «Методичні реко-

мендації до проведен-

ня практичних занять з 

дисципліни «Стратегі-

чний управлінський 

облік і аналіз» 

08.05.2019 

4. Левченко 

О.П., 

Кучеркова 

С.О. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

№ 84166 

Методичні рекоменда-

ції до змісту і складу 

виробничої практики 

«Організація обліку. 

Облік і звітність в опо-

даткуванні» для здобу-

вачів ОС «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Об-

лік і оподаткування» 

08.01.2019 

 

 

5. 

Левченко 

О.П. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

№ 85463 Облік в галузях. Кон-

спект лекцій 

06.02.2019 

6. Левченко 

О.П. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

№ 85464 Облік в галузях. Ме-

тодичні рекомендації 

до практичних занять 

06.02.2019 

7. Кучеркова 

С.О. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

№ 85722 «Міжнародне оподат-

кування» методичні 

рекомендації для ви-

конання практичних 

занять для здобувачів 

ОС «Магістр» зі спе-

ціальності 071 «Облік 

і оподаткування» 

11.05.2019 

8. Сахно Л.А.  

 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

№ 86416 Науковий твір    «Мі-

жнародні стандарти 

аудиту.  Конспект ле-

кцій.» 

26.02.2019 

9. Сахно Л.А.  

 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

№ 86415 Науковий твір «Між-

народні стандарти ау-

диту. Методичні ре-

комендації до практи-

чних занять.» 

26.02.2019 

10. Сахно Л.А.  

 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

№ 86414 Науковий твір «Ау-

дит. Конспект лекцій.»   

26.02.2019 

1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 
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13. Публікації (монографії, підручники,навчальні посібники, статті, тези та 

ін. наукові роботи, надруковані у закордонних виданнях та виданнях 

України). (Додаток А). 

 

14.  Кількість цитувань та h- індекс співробітників у виданнях, що вхо-

дять до науково-метричних баз даних – таблиця 10 

1)  відмітити молодих вчених (співробітники та аспіранти віком до 35 років) 

 

15. Пропаганда НДР (співробітники кафедри, які виступили з доповідями 

на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах: всього, в 

т.ч. – міжнародних, державних, обласних, районних). 

15.1 Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри – таблиця 

11 

№ П.І.Б.1)
   

Scopus
 
  

Web of 

science 
Copernicus

 Google 

Scholar 
… 

цит. h цит. h цит. h цит. h цит. h 

1. Кучеркова С.О.       107 6   

2. Сахно Л.А.       89 5   

3. Костякова А.А.       65 5   

4. Сокіл О.Г.       77 4   

5. Ілляшенко К.В.       63 4   

6. Левченко О.П.       49 4   

7. Голуб Н.О.       45 4   

8. Безверхня Ю.В.       42 4   

9.  Трачова Д.М.       43 3   

10. Демчук О.М.       30 2   

11. Воронянська О.В.       11 2   

Всього        621    

в т.ч. 

молоді 

вчені 

 

          

№ 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 Confe-

?ence. 

The Czech 

University of Life 

Sciences, Prague, 7-

8 листопада 2019 

р. 

The development 

perspectives of susta-

?nability accounting and 

integrated reporting in 

Ukraine. 

2. Сокіл О.Г. Обліково-аналітичне 

забезпечення системи 

менеджменту підпри-

ємства 

Львів, Львівська 

політехніка, 24-26 

жовтня 2019 р. 

Перспектива розвитку 

звіту про управління в 

Україні. 

3. Сокіл О.Г. Бухгалтерський облік, 

оподаткування та кон-

троль в умовах міжна-

родної економічної ін-

теграції 

Київ, НУБіП 

України, 10 жовт-

ня 2019 р. 

Прогноз розвитку звіт-

ності про сталий розви-

ток в Україні. 

javascript:void(0)
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4. 

Сокіл О.Г. Розвиток інтегрованої 

звітності підприємств 

Житомир: Жито-

мирська політех-

ніка, 4-5 жовтня 

2019 р. 

Передумови розвитку 

звітності про сталий роз-

виток в Україні. 

5. 

Сахно Л.А.  Міжнародна науково-

практична конфе- 

ренції «Сучасні тренди 

та перспективи логіс-

тики, маркетингу, 

збутової діяльності 

плодоовочівництва в 

епоху цифрових 

технологій» 

м. Херсон, 20-21 

вересня 2019 р. 

Ребрендинг аудиторсь-

ких фірм. 

6. 

Сахно Л.А.  . Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Соціаль-

но-економічні пробле-

ми розвитку бізнесу та 

місцевого самовряду-

вання» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ. - 

14.06.2019 

Правовий аудит 

7. 

Сахно Л.А.  ХI Международная на-

учно-практическая 

конференция – «Тран-

сформация опыта ме-

неджмента агробизне-

са Европейского Сою-

за в Казахстан и стра-

ны Центральной Азии» 

Казахстан  

г. Костанай,  

25 января 2019 г. 

Перспективы развития 

аграрного аудита  в 

условиях глобализации 

экономики 

8. 

Сахно Л.А.  ХI Международная на-

учно-практическая 

конференция – «Тран-

сформация опыта ме-

неджмента агробизне-

са Европейского Сою-

за в Казахстан и стра-

ны Центральной Азии» 

Казахстан  

г. Костанай,  

25 января 2019 г. 

Перспективы развития 

аграрного аудита  в 

условиях глобализации 

экономики 

9. 

Трачова Д.М. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні тренди та пе-

рспективи логістики, 

маркетингу, збутової 

діяльності плодоовочі-

вництва в епоху циф-

рових технологій»: 

м. Херсон, 20-21 

вересня 2019 р. 

Обліково-інформаційне 

забезпечення амортиза-

ційної політики аграрних 

підприємств 

10. 

Голуб Н.О. Бухгалтерський облік, 

оподаткування та кон-

троль в умовах міжна-

родної інтеграції. все-

укр.наук. –практ. 

Конф..: НУБіП Украї-

ни 

м. Киъв10 жовтня 

2019 р. 

Перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку 

11. Воронянська Актуальні питання м. Полтава, 30 бе- Сучасні підходи до ана-
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О.В. економіки, обліку, фі-

нансів та права в Укра-

їні та світі. Збірник тез 

доповідей міжнародної 

науково-практичної 

конференції:  

резня 2019 р. лізу поводження спожи-

вачів в епоху персоналі-

зованих комунікацій.  

12. 

Костякова 

А.А. 

Международная науч-

но-практическая кон-

ференция  «Теория и 

практика управления 

развитием экономики» 

г. Киев ,10 октября 

2019 г. 

 

Застосування 

бенчмаркінгу для визна-

чення 

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  діяльно-

сті в обліку. 

14. 

Ілляшенко 

К.В. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Теорія та практика 

управління розвитком 

економіки»  

м. Київ, 10 жовтня 

2019 р.  

Вплив діджиталізації на 

реформування бухгал-

терського 

обліку та звітності 

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

ни в рамках Європей-

ської інтеграції 

м. Житомир, «Жи-

томирська політе-

хніка», 7 листопа-

да 2019 р. 

Звіт про управління як 

гарантія соціальної від-

повідальності бізнесу 

2. Сахно Л.А.   

 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція «Сучасні про-

блеми обліку, аналізу, 

аудиту й оподаткуван-

ня суб’єктів господар-

ської діяльності: тео-

ретичні, практичні та 

освітянські аспекти» 

м. Дніпро, 28-29 

березня 

Професійний імідж ау-

диторської компанії 

3. Sakhno L.A.   

 

Всеукраїнська науко-

во-практична Інтернет 

конференція «Актуа-

льні проблеми та перс-

пективи розвитку облі-

ку, аналізу та контро-

лю в соціально-

орієнтованій системі 

управління підприємс-

твом» 

м. Полтава, 23 кві-

тня 2019 р. 

International standards on 

auditing: concept of 

changes 

4. Ілляшенко 

К.В. 

ІІІ Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція «Сталий ро-

м. Київ, 14 травня 

2019 р. 

Сучасні аспекти обліку 

інформаційної діяльнос-

ті. 
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звиток соціально-

економічних систем» 

5. Ілляшенко 

К.В. 

ІІІ Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція конференції 

«Сучасні проблеми об-

ліку, аналізу, аудиту й 

оподаткування 

суб’єктів господарсь-

кої діяльності: теоре-

тичні, практичні та 

освітянські аспекти» 

м. Дніпро, 28-29 

березня 2019 р.  

Інформаційно-аналітичні 

системи в обліку сільсь-

когосподарських підпри-

ємств. 

6. Кучеркова 

С.О. 

ІІІ Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція конференції 

«Сучасні проблеми об-

ліку, аналізу, аудиту й 

оподаткування 

суб’єктів господарсь-

кої діяльності: теоре-

тичні, практичні та 

освітянські аспекти» 

м. Дніпро, 28-29 

березня 2019 р. 

Надання позики: оподат-

кування, облік 

7. Безверхня 

Ю.В. 

ІІІ Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція конференції 

«Сучасні проблеми об-

ліку, аналізу, аудиту й 

оподаткування 

суб’єктів господарсь-

кої діяльності: теоре-

тичні, практичні та 

освітянські аспекти»  

м. Дніпро, 28-29 

березня 2019 р. 

Бюджетування у системі 

обліку: управлінський 

аспект 

8. Кучеркова 

С.О. 

ІІ Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція конференції 

«Актуальні питання 

сучасної економічної 

науки: зб. матеріалів» 

м.Полтава, 4 груд-

ня 2019 р. 

Стан та тенденціїї розви-

тку податку на нерухо-

мість  

 

9. Трачова Д.М. Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція конференції 

«Бухгалтерський облік, 

оподаткування та кон-

троль в умовах міжна-

родної економічної ін-

теграції» 

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 дос-

лідження на шляху до 

євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Управлінський облік в 

умовах євроінтеграції  
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1) відмітити молодих вчених (співробітники та аспіранти віком до 35 років) 
2) відмітити Internet-конференції 
3) відмітити виступи іноземною мовою (крім російської) 
 

2 Воронянська 

О.В. 

Міжнародний науково-

практичний форум  

«Сучасні наукові дос-

лідження на шляху до 

євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Аналіз інновацій у виро-

бництві зерна  

3. Голуб Н.О.  Міжнародний науково-

практичний форум  

«Сучасні наукові дос-

лідження на шляху до 

євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Бухгалтерський облік 

для прийняття соціаль-

них рішень 

4. Ілляшенко 

К.В. 

Міжнародний науково-

практичний форум  

«Сучасні наукові дос-

лідження на шляху до 

євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Трансформація бухгал-

терського обліку в умо-

вах євроінтеграції  

5. Костякова 

А.А. 

Міжнародний науково-

практичний форум  

«Сучасні наукові дос-

лідження на шляху до 

євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Роль збалансованої сис-

теми показників в стра-

тегічному управлінні  

6. Кучеркова 

С.О. 

Міжнародний науково-

практичний форум  

«Сучасні наукові дос-

лідження на шляху до 

євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Імпорт товарів: обкла-

дення ПДВ та бухгалтер-

ський облік  

7. Левченко 

О.П. 

Міжнародний науково-

практичний форум  

«Сучасні наукові дос-

лідження на шляху до 

євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Організації обліку в тор-

говельному підприємстві 

8. Сахно Л.А. Міжнародний науково-

практичний форум  

«Сучасні наукові дос-

лідження на шляху до 

євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Правовий аудит  

9. Сокіл О.Г. Міжнародний науково-

практичний форум  

«Сучасні наукові дос-

лідження на шляху до 

євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Перспективи розвитку 

інтегрованої та нефінан-

сової звітності  

10. Трачова Д.М., 

Демчук О.М. 

Міжнародний науково-

практичний форум  

«Сучасні наукові дос-

лідження на шляху до 

євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ,  21-22 

червня 2019р. 

Концепція обліково-

інформаційного забезпе-

чення амортизаційної 

політики 

Науково-практичні семінари 
1.     

2.     
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15.2 Перелік конференцій та науково-практичних семінарів, організованих 

кафедрою – таблиця 12 

№ Назва заходу
1)

  Місце та дата проведення  
Кількість  

учасників
 

Міжнародні конференції 
    

Всеукраїнські конференції 
    

Науково-практичні семінари 
    

1) відмітити Internet- конференції 
 

 

16.  Перелік «Днів поля», організованих кафедрою – таблиця 13 

№ Назва заходу  Місце та дата проведення  
П.І.Б. 

учасників
 

    

 

17.  Перелік грантів та стипендій для виконання наукових досліджень, 

які отримали співробітники кафедри (П.І.Б., установи, що надали 

грант (стипендію), обсяг фінансування) 

 

18.  Наукові збірники, видані кафедрою – таблиця 14 

№ Назва збірника Вид збірника
1) 

Кількість 

 публікацій //обліково-

видавничі (авторські) 

аркуші 
1.    

1)збірник наукових праць, тези доповідей, тези доповідей іноземною мовою 

 

19.  Участь у виставках – таблиця 15 

№ 

Назва  

виставкових 

 заходів 

Місце та дата  

проведення 

Перелік виставлених  

експонатів 

1    

20.  Робота над дисертаціями, підготовка та складання іспитів канди-

датського мінімуму 

20.1 Складання іспитів кандидатського мінімуму аспірантами та здобува-

чами кафедри – таблиця 16 

№ П.І.Б Предмет 

   

 

20.2 Робота над дисертаціями – таблиця 17 

№ 

П.І.Б. 

дисерта-

нта 

Тема 

дисертації 

Науковий 

керівник 

(консуль-

тант) вчений 

ступень, 

Дата 

затвер-

дження 

теми ди-

сертації 

Дата 

предста-

влення 

дисер-

тації до 

Шифр спец-

ради подан-

ня дисерта-

ції до захис-

ту, назва 

Вид 

на-

вчання 
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20.3 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри 

– таблиця 18 
№ П.І.Б.  

дисерта-

нта 

Тема дисер-

тації 

Спеціаль-

ність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

дисертації 

Шифр спе-

ціалізованої 

вченої ради, 

назва уста-

нови, в 

якій захи-

щена  

дисертація 

Дата 

захис-

ту 

Дата при-

судження 

наукового 

ступеню 

1. Сокіл 

Олег  

Григоро-

вич 

Обліково-

аналітичне 

забезпечення 

сталого роз-

витку аграр-

ного підпри-

ємництва: 

теорія, мето-

дологія, 

практика 

08.00.09 – 

бухгалтерсь-

кий облік, 

аналіз та ау-

дит  (за ви-

дами еконо-

мічної діяль-

ності) 

докторсь-

ка 

Д 26.350.02 

Національ-

ний науко-

вий центр 

«Інститут 

аграрної 

економіки 

06.03.

19 

23.04.19 

2. Трачова 

Дар`я  

Миколаї-

вна 

Обліково-

інформацій-

не забезпе-

чення фор-

мування 

амортизацій-

ної політики: 

теорія, мето-

дологія, ор-

ганізація 

08.00.09 «Бу-

хгалтерський 

облік, аналіз і 

аудит (за ви-

дами еконо-

мічної діяль-

ності) 

дисерта-

ція на 

здобуття 

наукового 

ступеня 

доктора 

економіч-

них наук 

Д 26.350.02 

Національ-

ний науко-

вий центр 

«Інститут 

аграрної 

економіки» 

8.05.1

9 

20.06.19 

 

20.4 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – таблиця 

19 

 

21. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць, 

монографій, опонування дисертацій 

вчене звання Вченою 

радою 

захисту установи 

1.        

2.        

3.        

№

№ 

П.І.Б.  

керів-

ника 

Тема ди-

сертації 

П.І.Б.  

дисе-

ртан-

та 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

ди-

сер-

тації 

Шифр спеціалі-

зованої вченої 

ради, назва 

установи, в 

якій захищена  

дисертація 

Дата  

захис-

ту 
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21.1 Відгуки на дисертаційні роботи – таблиця 20 
№ П.І.Б. 

рецен-

зента 

дисер-

тації 

Тема 

дисертації 

П.І.Б. 

дисер-

танта 

Спеціальність 

(назва, шифр) 

Вид 

дисертації 

Шифр спец-

ради, назва 

установи, в 

якій захи-

щена 

дисертація 

Дата 

захис-

ту 

Підготовка експертного висновку по дисертації 
        
        

Опонування дисертацій 

1.        

Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 

1. Сокіл 

О.Г. 

Бухгалтерський 

облік і контроль 

витрат на  

забезпечення 

екологічної 

якості продук-

ції 

Сироїд 

Н.П. 

08.00.09 – бух-

галтерський 

облік, аналіз та 

аудит 

(за видами еко-

номічної діяль-

ності) 

на здобут-

тя науко-

вого сту-

пеня кан-

дидата 

економіч-

них наук 

Д 14.052.01  
Житомирсь-
кий держав-
ний техно-
логічний 
університет 

29.05.19 

2. Сокіл 

О.Г. 

Облікове за-

безпечення 

управління не-

матеріальними 

активами у на-

уково-

дослідних 

установах 

Чугрій 

Н.А. 

08.00.09 – бух-

галтерський 

облік, аналіз та 

аудит 

(за видами еко-

номічної діяль-

ності) 

на здобут-

тя науко-

вого сту-

пеня кан-

дидата 

економіч-

них наук 
 

Д 26.350.02 

Національ-

ний науко-

вий центр  

«Інститут 

аграрної 

економіки» 

18.09.19 

3. Сокіл 

О.Г. 

Система конт-

ролінгу в адап-

тивному 

управлінні під-

приємствами 

промисловості 

Цигано-

ва О.С. 

08.00.09 – бух-

галтерський 

облік, аналіз та 

аудит 

(за видами еко-

номічної діяль-

ності) 

на здобут-

тя науко-

вого сту-

пеня кан-

дидата 

економіч-

них наук 

Д 17.051.08 
у Запорізь-
кий націона-
льний уні-
верситет 

08.11.19 

 

21.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 

наукових праць – таблиця 21 

№№ П.І.Б. 

рецензента  

(редактора) 

Збірники наукових 

праць
1) Монографії

1) 

1.    
1) у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 

 

 

22.  Науково-технічна творчість молоді 

22.1 Робота наукових гуртків – таблиця 22 

№ 
П.І.Б. 

керівника 
Тема дослідження гуртка 

П.І.Б. та № групи 

учасника гуртка 

1. 
Сокіл О.Г.  

д.е.н., доцент 

Міжнародний облік та консолідація 

звітності 

Греченко Р. І. 11 МБОО, 

Мальченко М.Ю. 11 
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МБОО, Єльцова Ю. Ю. 11 

МБОО, Стоєва Т.С. 11 МБ 

ОО, Бас Д.П. 11 МБОО 

2. 

Голуб Н. О.  

к.е.н., доцент 

Актуальні питання обліку в умовах 

євроінтеграції 

Шутєєв С.С. 41 ОО, Шва-

рик О. 31 ОО, Стоєва Т.С. 

11 МБ ОО 

3. 

Демчук О.М. 

к.е.н., доцент 

Облік в бюджетних установах» Патяка Т.А. 41 ОО, Щерба-

ков К.С. 41 ОО, Авраменко 

С. 21 СОО,  

4. 

Костякова А.А. 

к.е.н., доцент 

Стратегічне управління витратами в 

обліку 

Тригубляк А. 31 ОО, Єги-

кян А.31 ОО, Кулінченко 

К. 31 ОО 

5. 

Ілляшенко К.В. 

к.е.н., доцент 

Інформаційне забезпечення й інте-

лектуальні системи обліку, аналізу 

та управління діяльністю підпри-

ємств 

Носаченко І.М. 41 ОО, 

Кравчук А.В. 41 ОО, Кор-

нієнко Н.Я. 21 СОО 

6. 

Сахно Л.А.  

к.е.н., доцент 

Аудит агропромислових підпри-

ємств 

Биковська А. 21 МБОО, 

Романенко Є. 21 МБОО, 

Ніколова О. 21 МБОО 

7. 

Кучеркова С.О. 

к.е.н., доцент 

Обліково-аналітичне забезпечення 

діяльності підприємства 

Терешкевич Г. 21 СОО, 

Солоха А. 11 СОО, Курган 

Л. 11 СОО  

8. 

Безверхня Ю.В. 

к.е.н., доцент 

Обґрунтування організації управ-

лінського обліку витрат 

Петрова Д. 21 ОО, Демидо-

ва А. 21 ОО, Павзло С. 21 

ОО 

9. 

Воронянська О.В. 

к.е.н., доцент 

Методичні підходи до аналізу гос-

подарської діяльності 

Самохвалова А. 41 ОО, Ра-

долова О. 41 ОО, Авалян К. 

41 ОО 

10. 

Левченко О.П. 

к.е.н., доцент 

Організація обліку в галузях вироб-

ництва 

Корець К. 31 ОО, Коробко 

Д. 11 СОО, Мамутова З. 11 

СОО  

 Всього, осіб х 31 

 

22.2  Студенти, які працювали у СКБ, ТТМК, СНВО й ін. колективах 

(П.І.Б., керівник) 

22.3 Студенти, які працювали на госпдоговірних темах (П.І.Б., група тема, 

шифр, керівник) 

22.4 Студенти, які працювали на держбюджетних темах (П.І.Б., група, те-

ма, державний реєстраційний номер, керівник) 

22.5 Студенти, які працювали на НДР, що виконується в межах робочого 

часу викладачів (П.І.Б., група, тема, державний реєстраційний номер, 

керівник) 

22.6 Дипломні проекти, виконані на кафедрі, з елементами НДР – таблиця 

23 

№ 

П.І.Б. та № 

групи 

виконавця 

Тема 

дипломного проекту (роботи) 

П.І.Б. 

керівника 

Рекомендовані до впровадження 
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1.    

2.    

Запроваджені в ННДЦ університету 

    

 

22.7  Студенти, які прийняли участь у Всеукраїнських та міжнародних 

олімпіадах - таблиця 24 

№ Предмет 

Вид олімпіади,  

місце і дата її 

проведення 

П.І.Б., група 
Вид заохочення (дипломи, гра-

моти, зайняте місце тощо) 

1. 

Організація 

і методика 

аудиту 

ІІ етап Всеукраїнсь-

кої студентської 

олімпіади, Микола-

ївський національ-

ний аграрний уні-

верситет 

(МНАУ), 

м. Миколаїв 

8-10 квітня 2019р. 

Дерипаска 

Д.В. 

41 ОА 

Диплом за найкраще знання осо-

бливостей контролю якості ауди-

ту у ІІ етапі Всеукраїнської сту-

дентської олімпіади з дисципліни 

«Організація і методика аудиту». 

2. 

Фінансо-

вий облік, 

Управлін-

ський об-

лік, 

Аналіз го-

сподарсь-

кої діяль-

ності, 

Аудит 

ІІ етап Всеукраїнсь-

кої студентської 

олімпіади, Дніпро-

петровський універ-

ситет            

ім. Альфреда Нобеля 

17-19 квітня 

2019 р. 

Єльцова 

Ю.Ю. 

21сОО 

 

 

 

Диплом  за результатами ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Об-

лік і оподаткування» у номінації 

«Знавець аудиту». 

Сертифікат ІІ етапу Всеукраїнсь-

кої студентської олімпіади зі 

спеціальності «Облік і оподатку-

вання». 

3. 

Фінансо-

вий облік, 

Управлін-

ський об-

лік, 

Аналіз го-

сподарсь-

кої діяль-

ності, 

Аудит 

ІІ етап Всеукраїнсь-

кої студентської 

олімпіади, Дніпро-

петровський універ-

ситет            

ім. Альфреда Нобеля 

17-19 квітня 

2019 р. 

Галчанська 

В.О. 

21сОО 

 

Диплом  за результатами ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Об-

лік і оподаткування» у номінації 

«Знавець Управлінського облі-

ку». 

Сертифікат ІІ етапу Всеукраїнсь-

кої студентської олімпіади зі 

спеціальності «Облік і оподатку-

вання». 

4. 

Управлін-

ський облік 

ІІ етап Всеукраїнсь-

кої студентської 

олімпіади, Націона-

льний технічний 

Університет «Хар-

ківський політехніч-

ний інститут», 

м.Харків, 15-17 тра-

вня 2019 р. 

Бас Д.П. 

41ОА 

 

Диплом  за III місце у II етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Управ-

лінський облік». 

Почесна грамота переможця II 

етапу Всеукраїнської студентсь-

кої олімпіади з дисципліни 

«Управлінський облік». 

Грамота за ґрунтовну теоретичну 

підготовку та високі показники в 

ІІ турі Всеукраїнської студентсь-
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кої олімпіади з дисципліни 

«Управлінський облік». 

Сертифікат учасника ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Управ-

лінський облік». 

 

Управлін-

ський облік 

ІІ етап Всеукраїнсь-

кої студентської 

олімпіади, Націона-

льний технічний 

Університет «Хар-

ківський політехніч-

ний інститут», 

м.Харків, 15-17 тра-

вня 2019 р. 

Єльцова 

Ю.Ю. 

21сОО 

 

 

Грамота за волю до перемоги і 

наполегливість при вирішенні 

завдань та активну участь в ІІ 

турі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Управ-

лінський облік». 

Сертифікат учасника ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Управ-

лінський облік» 

 

Управлін-

ський облік 

ІІ етап Всеукраїнсь-

кої студентської 

олімпіади, Націона-

льний технічний 

Університет «Хар-

ківський політехніч-

ний інститут», 

м.Харків, 15-17 тра-

вня 2019 р. 

Галчанська 

В.О. 

21сОО 

 

Грамота за оперативність і кміт-

ливість при вирішенні завдань та 

активну участь у ІІ турі Всеукра-

їнської студентської олімпіади з 

дисципліни «Управлінський об-

лік». 

Сертифікат учасника ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Управ-

лінський облік». 

 

Облік в 

бюджетних 

установах ІІ етап Всеукраїнсь-

кої студентської 

олімпіади, Хмельни-

цький національний 

інститут, м. Хмель-

ницький, 20-22 трав-

ня 2019р. 

Дерипаска 

Д.В. 

41 ОА 

 

Диплом переможця II етапу Все-

української студентської олімпі-

ади з дисципліни «Облік в бю-

джетних установах» у номінації 

«За найкраще знання національ-

них положень бухгалтерському 

обліку в державному секторі». 

Сертифікат учасника ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Облік в 

бюджетних установах». 

 

Облік в 

бюджетних 

установах 

ІІ етап Всеукраїнсь-

кої студентської 

олімпіади, Хмельни-

цький національний 

інститут, м. Хмель-

ницький, 20-22 трав-

ня 2019р. 

Галчанська 

В.О. 

21сОО 

 

Сертифікат учасника ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Облік в 

бюджетних установах». 

 

22.8 Студенти, які виступили з доповідями на конференціях – таблиця 25 

№ П.І.Б. Назва заходу
1)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
2 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
     

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
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1. Греченко Р. І.  ІV Всеукраїнська нау-

ково-практична конфе-

ренція «Проблеми об-

ліково-аналітичного 

забезпечення управ-

ління підприємниць-

кою діяльністю» 

 м. Полтава, 24 

жовтня 2019 р. 

Організація обліково-

аналітичного забезпе-

чення процесу форму-

вання стратегії розви-

тку підприємства 

2. Мальченко 

М.Ю.  

ІV Всеукраїнська нау-

ково-практична конфе-

ренція «Проблеми об-

ліково-аналітичного 

забезпечення управ-

ління підприємниць-

кою діяльністю» 

 м. Полтава, 24 

жовтня 2019 р. 

Бухгалтерська звіт-

ність у системі інфор-

маційного забезпечен-

ня управління підпри-

ємством 

3 Єльцова Ю.Ю. ІV Всеукраїнська нау-

ково-практична конфе-

ренція «Проблеми об-

ліково-аналітичного 

забезпечення управ-

ління підприємниць-

кою діяльністю» 

 м. Полтава, 24 

жовтня 2019 р. 

Особливості обліку 

експортних операцій в 

Україні 

 

4 Стоєва Т.С. ІV Всеукраїнська нау-

ково-практична конфе-

ренція «Проблеми об-

ліково-аналітичного 

забезпечення управ-

ління підприємниць-

кою діяльністю» 

 м. Полтава, 24 

жовтня 2019 р. 
ПСБО або МСФЗ? 

 Бас Д.П. ІV Всеукраїнська нау-

ково-практична конфе-

ренція «Проблеми об-

ліково-аналітичного 

забезпечення управ-

ління підприємниць-

кою діяльністю» 

 м. Полтава, 24 

жовтня 2019 р. 
Сучасний бухгал-

терський облік ста-

лого розвитку 

 Терешкевич А. ІІ Всеукраїнська нау-

ково-практична інтер-

нет-конференція «Про-

блеми обліку, аудиту, 

аналізу та оподатку-

вання в умовах гло-

балізації економіки» 

м. Кривий Ріг, 25 

лютого 2019 ро-

ку 

Напрями вдоскона-

лення податкового 

навантаження на 

суб’єктів господа-

рювання 

 

 

Курган Л. 

 

Всеукраїнська студент-

ска науково-практична 

конференція «Теоре-

тичні та практичні ас-

пекти стійкого розвит-

ку економіки України» 

м. Чортків, 14–

15 лист. 2019 р. 

Теоретичні основи 

сутності малого бізне-

су 

 Солоха А.  Всеукраїнська студент-

ска науково-практична 

конференція «Теоре-

тичні та практичні ас-

м. Чортків, 14–

15 лист. 2019 р. 

Облік розрахунків і 

звітність за податком 

на додану вартість 
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пекти стійкого розвит-

ку економіки України» 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1.  Стоєва Т., 41 ОА Студентська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспекти-

ви економічного розвитку  

України» 

Мелітополь, 

02 квітня 

2019 р. 

 

Удосконалення мето-

дики аудиту витрат 

2.  Подопригора А., 

41 ОА 

Студентська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспекти-

ви економічного розвитку  

України» 

Мелітополь, 

02 квітня 

2019 р. 

 

Удосконалення аудиту 

амортизації основних 

засобів в Україні 

3.  Дерипаска Д., 41 

ОА. 

Студентська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспекти-

ви економічного розвитку  

України» 

Мелітополь, 

02 квітня 

2019 р. 

 

Організація обліку і 

аудит розрахунків з 

дебіторами підприєм-

ства 

4.  Галчанська В., 

21 СОО.   

Студентська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспекти-

ви економічного розвитку  

України» 

Мелітополь, 

02 квітня 

2019 р. 

 

Контроль якості ауди-

торських послуг 

5.  Биковська А., 21 

МБ ОО 

Студентська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспекти-

ви економічного розвитку  

України» 

Мелітополь, 

02 квітня 

2019 р. 

 

Організаційні аспекти 

внутрішнього контро-

лю використання ос-

новних засобів на під-

приємстві 

6.  Бас Д.,  41 ОА. Студентська науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспекти-

ви економічного розвитку  

України» 

Мелітополь, 

02 квітня 

2019 р. 

 

Проблеми та перспек-

тиви розвитку внутрі-

шнього аудиту 

7.   Бас Д.П. 11 МБ 

ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Нові тренди бухгал-

терського обліку.   

8.  Греченко Р.І., 11 

МБ ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Обліково-аналітичне 

забезпечення стратегії 

розвитку підприємст-

ва.   

9.   Мальченко 

М.Ю., 11 МБ ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Бухгалтерська звіт-

ність.   

10.   Тригубляк А.В. 

31 ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

Облікова сутність фі-

нансового результату 
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торного  

11.   Шварик О. М. 

31 ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Єдиний податок плат-

ників 3 групи: облік та 

звітність.   

12.   Носаченко І.М., 

41 ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Статистична звітність 

у транспорті.   

13.   Корнієнко Н.Я., 

21сОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Статистична звітність 

у сфері зв’язку.   

14.  Кравчук А.В., 41 

ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Управлінський облік в 

частині обліку витрат 

на виробництво про-

дукції рослинництва, 

його удосконалення.   

15.  Биковська А.А. 

21 МБ ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Розвиток аудиту в 

Україні у контексті 

євроінтеграції.   

16.   Зуєв В.С. 21 МБ 

ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Планування аудиту 

згідно МСА.   

17.  Зуєва Ю. Є. 21 

МБ ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Планування аудиту 

фінансової звітності 

кредитної спілки: 

практика застосування 

МСА.   

18.  Ніколова О.А., 

21 МБ ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Розвиток аудиторської 

діяльності в Україні із 

запровадженням між-

народних стандартів 

аудиту.   

19.  Романенко Є.Г., 

21 МБ ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Умови забезпечення 

керованого впливу 

міжнародних стандар-

тів аудиту на ефекти-

вність діяльності ма-

лого бізнесу в регіо-

нах України.   

20.  Михайличенко 

І.В. 21 МБ ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

Аудиторська діяль-

ність в Україні із за-

провадженням МСА 

500 "Аудиторські до-
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торного  кази".   

21.   Туляганов С.Б., 

21 МБ ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Професійна поведінка 

аудитора.   

22.   Шевченко О.І. 

21 МБ ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Міжнародний стан-

дарт аудиту 700.   

23.  Патяка Т.А. 41 

ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Особливості обліку в 

неприбуткових уста-

новах.   

24.  Щербаков К.С., 

41 ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Оподаткування та зві-

тність неприбуткових 

установ.   

25.  Бас Д.П., 11 МБ 

ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Внутрішнє бухгалтер-

ська звітність підпри-

ємств.   

26.  Греченко Р.І., 11 

МБ ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Обліково-аналітичне 

забезпеченні управ-

ління основними засо-

бами підприємства.   

27.  Мальченко 

М.Ю., 11 МБ ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Бухгалтерський облік 

як інформаційна сис-

тема для управління 

підприємством.   

28.  Єльцова Ю.Ю., 

11 МБ ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Роль облікової інфор-

мації в управлінні під-

приємством.   

29.  Шутєєв С.С., 41 

ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Удосконалення теорії 

бухгалтерського облі-

ку цінних паперів.   

30.  Стоєва Т.С., 11 

МБ ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Роль прогнозування у 

процесі прийняття 

управлінських рішень.   

31.  Шварик О.М., 31 VII Всеукраїнська науко- Мелітополь,  Бухгалтерський облік 
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ОО  во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

розрахунків з постача-

льниками і підрядни-

ками.   

32.  Єгикян А.Р., 31 

ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Бухгалтерський облік 

векселів.   

33.  Щербаков К.С., 

41 ОО  

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Аналіз ефективності 

використання трудо-

вих ресурсів.   

34.  Самохвалова 

А.Ю., 41 ОО 

VII Всеукраїнська науко-

во-технічна конференція 

студентів і магістрантів 

ТДАТУ імені Дмитра Мо-

торного 

Мелітополь,  

18-22 лис-

топада 2019 

року 

 

Сутність та оцінка фі-

нансового стану підп-

риємства.   

Науково-практичні семінари 
     

1) відмітити Internet- конференції  
2) відмітити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

22.9 Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу 

на кращу студентську наукову роботу – таблиця 26 

№ П.І.Б., група 
Назва  

роботи 

П.І.Б. 

керівника 

1 Биковська А.А.(21 

МБ ОО) 

Збалансована система показників 

у формуванні обліково-

аналітичного забезпечення 

управління підприємством 

к.е.н., доцент Костякова 

А.А. 

2 Овдієнко В.В. (21 

МБ ОО) 

Управління процесом забезпе-

чення конкурентоспроможності 

підприємства 

к.е.н., доцент Костякова 

А.А. 

3 Ніколова О.А. (21 

МБ ОО) 

 Організація обліку. Облік і звіт-

ність в оподаткуванні в ПП "Ас-

кон"  

к.е.н., доцент Кучеркова 

С.О. 

4 Романенко Е.Г. (21 

МБ ОО) 

 Організація обліку. Облік і звіт-

ність в оподаткуванні на ФГ 

"Любцов"  

к.е.н., доцент Кучеркова 

С.О. 

5 Шутєєв С.С. (41 ОО)  Облік цінних паперів  к.е.н., доцент Голуб Н.О. 

 

22.10 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні  та регіона-

льні конкурси – таблиця 27 

№ 
П.І.Б., 

 група 

Назва  

роботи 

Установа,  

яка проводила  

конкурс 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

1. 
Биковська 

А.А.(21 МБ 

Збалансована система по-

казників у формуванні 

ТДАТУ к.е.н., доцент 

Костякова 
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ОО) обліково-аналітичного 

забезпечення управління 

підприємством 

А.А. 

2. 

Овдієнко В.В. 

(21 МБ ОО) 

Управління процесом за-

безпечення конкурентос-

проможності підприємст-

ва 

ТДАТУ к.е.н., доцент 

Костякова 

А.А. 

3. 
Шутєєв С.С. 

(41 ОО) 

 Облік цінних паперів  ТДАТУ к.е.н., доцент 

Голуб Н.О. 

Інші конкурси 
     

 

22.11 Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональ-

них конкурсах – таблиця 28 

№№ 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва  

роботи 

Вид заохочення (ди-

пломи, грамоти, за-

йняте місце тощо) 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

     

Інші конкурси 

     

 

22.12 Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи, кори-

сні моделі, промислові зразки – таблиця 29 

№№ 

П.І.Б. та 

№ групи 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного 

докумен-

ту
1)

 

Номер 

охоронно-

го 

документу 

Назва 

винахо-

ду 

(твору) 

Дата публікації 

відомостей про 

видачу охорон-

ного документу 

П.І.Б. 

співав-

торів 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

   х    

Отримано охоронних документів 
       

1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 

 

22.13 Наукові публікації студентів (Додаток Б) 

22.14 Перелік впроваджених робіт (із табл. 5), у виконанні яких приймали 

участь студенти (П.І.Б., група, назва роботи, керівник) 

 

Висновки та пропозиції по вдосконаленню вузівської науки, пропози-

ції щодо заохочення співробітників 

1. Удосконалити зв'язок з науково-дослідною частиною університету і 

кафедрами. 

2. Розробити діючу прозору систему матеріального і морального заохо-

чення студентів з НДР. 

3. Вчасно інформувати кафедри факультету про наукові конференції за 

межами університету. 
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4. Зробити в університеті стенд за результатами наукової роботи студен-

тів. 

5. Постійно поповнювати бібліотечний фонд необхідними підручниками, 

періодичною літературою. 

 

 

 

Звіт розглянутий на засіданні кафедри:_20  «грудня» 2019 року 
                 (дата) 

        Протокол № 5  від  20 «грудня» 2019 року  
                       (дата) 

 

 

        До звіту додаються: перелік друкованих робіт викладачів (Додаток А) та 

студентів (Додаток Б). 

 

 

Відповідальний за інформаційний звіт ____________ Ілляшенко К.В. 
             (підпис) 
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Додаток А 

Публікації викладачів кафедри обліку і оподаткування 

 
№ П.І.Б. 

автора (ів)
1) 

Назва роботи
2) 

Видавництво, 

журнал 
(назва; рік; том; номер; 

випуск; кількість сторі-

нок монографії, підруч-

ника, посібника; 

перша-остання сторінки 

статі, тез)
3)

 

Тип 

видання 
(друковане – фахо-

ве / не фахове; 

електронне – фахо-

ве / не фахове) 

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 

(назва НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавничих 

(авторсь-

ких) арку-

шів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати ім-

пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Монографії, підручники, посібники:  

опубліковані за кордоном 

1. Кучеркова С.О. Налоговое администри-

рование и пути его улу-

чшения: зарубежный 

опыт 

Publisher: GlobeEdit is 

a trademark of Interna-

tional Book Market 

Service Ltd., member 

of OmniScriptum Pub-

lishing Group 17 Mel-

drum Street, Beau 

Bassin 71504, Mauri-

tius. – s. 48 

друковане –  

не  фахове 

х 3 х 

Всього х х х х х
 

3 х 

- опубліковані в Україні 
1. Сокіл О.Г. Балансовий метод облі-

ково-аналітичного за-

безпечення звітності про 

сталий розвиток аграр-

ного підприємництва 

Бухгалтерські науко-

ві дослідження в Жи-

томирській політех-

ніці. Том 6: Розвиток 

інтегрованої звітнос-

ті підприємств: кол. 

монографія / за заг. 

ред. [із передм.] С.Ф. 

друковане –  

не  фахове 

х 1,12 х 
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Легенчука. Житомир: 

Житомирська політе-

хніка, 2019. С. 209-

229. 

2. Ортіна Г.В., Сокіл 

О.Г., Прус Ю.О. та 

ін. 

Стан обліково-

аналітичного забезпе-

чення сталого розвитку 

аграрних підприємств 

України. Сталий розви-

ток місцевих громад в 

умовах децентралізації: 

колективна монографія 

Мелітополь : ФОП 

Однорог Т.В., 2019. 

С. 82-170. 

друковане –  

не  фахове 

х 5,15 х 

3. Трачова Д.М. Концептуальний фрейм-

ворк єдиного обліково-

інформаційного просто-

ру амортизаційної полі-

тики 

Розвиток обліково-

аналітичного забез-

печення системи ме-

неджменту підпри-

ємств: колективна 

монографія / за ред. 

проф. Куцика П.О. та 

Пилипенка Л.М. – 

Львів: Растр-7, 2019 

– 309с. (с.155-168) 

друковане –  

не  фахове 

х 0,8 х 

4. Костякова А.А. Облік, оцінка та аналіз 

діяльності  ПАТ «Мотор 

Січ» в умовах ризику та 

невизначеності 

Управління соціаль-

но-економічним ро-

звитком країни, 

регіону, підприєм-

ства в умовах кризи 

(виробнича, 

будівельна та транс-

портна галузі) : мо-

ногр. / за ред. Л.М. 

Савчук. – Дніпро : 

Видавець Біла К.О., 

друковане –  

не  фахове 

х 0,48 х 
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2019. С. 136-145 

5. Ілляшенко К.В.  

 

Обліково-аналітична 

складова інформаційної 

діяльності підприємств. 

Колективна моног-

рафія. Соціально-

економічні засади 

формування еконо-

мічної системи Укра-

їни / Під ред. д.е.н., 

професора О.О. Не-

початенко. – Умань: 

Видавець «Сочінсь-

кий М.М.», 2019. С. 

230-235. 

друковане –  

не  фахове 

х 0,5 х 

6. Безверхня Ю.В. Управлінський облік ви-

трат підприємств аграр-

ної галузі 

Колективна моног-

рафія. Соціально-

економічні засади 

формування еконо-

мічної системи Укра-

їни / Під ред. д.е.н., 

професора О.О. Не-

початенко. – Умань: 

Видавець «Сочінсь-

кий М.М.», 2019. С. 

225-230.  

друковане –  

не  фахове 

х 0,5 х 

7. Демчук О.М. Особливості управління 

логістичною системою 

молокопереробних під-

приємств 

Управління соціаль-

но-економічним роз-

витком країни, регіо-

ну, підприємства в 

умовах кризи (фінан-

сова, аграрна галузі 

та невиробнича сфе-

ра): моногр. / за ред. 

Л.М. Савчук. – Дніп-

друковане –  

не  фахове 

х 0,5 х 
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ро: Видавець Біла 

К.О., 2019.- 472с. 

Всього х х х х х
 

9,05 х 

Статті 

- опубліковані за кордоном 

1. Sokil O.,  

Zhuk V.,  

Holub N.,  

Levchenko L. 

Accounting and Analyti-

cal Methods for Identify-

ing Risks of Agricultural 

Enterprises’ Sustainable 

Development.  

Modern Development 

Paths of Agricultural 

Production: Trends 

and Innovations. 

Springer; 1st ed. 2019 

edition (July 2, 2019). 

P. 561-569. 

друковане –  

не  фахове 

 

0,56 

 

2. Zhuk Valeriy,  

Trachova Dar’ya, 

Sakhno Liudmula, 

Demchuc Olena 

Accounting essence of 

amortization policy 
Modern Development 

Paths of Agricultural 

Production: Trends 

and Innovations. 

Springer; 1st ed. 2019 

edition (July 2, 2019). 

P. 569-577. 

друковане –  

не  фахове 

 

0,56 

 

3 Prus Yu.O.,  

Yavorska T.I.,  

Voronianska O.V., 

Petryha O.M. 

Analysis of the use of 

personnel in agricultural 

enterprises. 

Modern Development 

Modern Development 

Paths of Agricultural 

Production: Trends 

and Innovations. 

Springer; 1st ed. 2019 

edition (July 2, 2019). 

P. 527-545. 

Друковане -  

не фахове  

 

0,28 

 

Всього  х х х х 
5)

 1,4 х 

- опубліковані в Україні 

1. Голуб Н.О.,  

Вольська А.О. 

Проблемні питання об-

ліку списаної кредитор-

ської заборгованості 

Науково-виробничий 

журнал «Бізнес-

навігатор». 2019. Ви-

пуск 2 (51). С. 158-

Друковане -  

фахове  

Index 

Copernicus 

0,25  
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161. 

2. Вольська А.О.,  

Будняк Д.М.,  

Голуб Н.О 

Аспекти зайнятості лю-

дей з інвалідністю 

Приазовський еко-

номічний вісник. 

2019. 2(13). С. 231-

235 

Електронне -

фахове  

Index 

Copernicus 

0,25  

3. Voronynska О.V..  Аnalysis of interaction 

between financial results 

of growing grain and 

technological costs. 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універ-

ситету (економічні 

науки). 2019. №1(39). 

С.34-38. 

Друковане -  

фахове  

Index 

Copernicus 
0,62  

4. Voronianska О.V . 

Arestenko T. V.  

Methodical approaches to 

defining marketing activi-

ty. 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універ-

ситету (економічні 

науки), 2019. №1(39). 

С.39-45. (50%) 

Друковане -  

фахове  

Index 

Copernicus 
0,3  

5. Левченко О.П. Галузеві особливості 

облікової політики в ор-

ганізації обліку сільсь-

когосподарських підп-

риємств України 

Збірник наукових 

праць Таврійського 

державного агротех-

нологічного універ-

ситету (економічні 

науки)м. Мелітополь, 

№ 1(39), 2019. С. 65-

74 

Друковане -  

фахове  

Index 

Copernicus 

0,8  

6. Костякова А.А. Стратегічний аналіз 

структури капіталу під-

приємства 

Регіональна економі-

ка та управління. 

2019. № 2 (24). С. 

141-146 

Друковане -  

фахове  

Index 

Copernicus 

0,6  

7. Костякова А.А. Стратегічний управлін-

ський облік: сутність та 

Причорноморські 

економічні студії. 

Друковане -  

фахове  

Index 

Copernicus 

0,6  
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поняття 2019. Випуск 39-2.  

С. 99-102 

8. Ілляшенко К.В.  Реформування обліку та 

звітності: інформаційно-

аналітичний аспект. 

Приазовський еконо-

мічний вісник. 2019. 

№ 3 (14). URL: 

pev.kpu.zp.ua/vypusk-

3-14  

Електронне -

фахове 

Index 

Copernicus 

0,6  

9. Ілляшенко К.В. Використання методів 

data mining в бухгалтер-

ському обліку 

Приазовський еконо-

мічний вісник. 2019. 

№ 6 (17). URL: 

pev.kpu.zp.ua/vypusk-

6-17  

Електронне -

фахове 

Index 

Copernicus 

0,6  

10. Ілляшенко К.В. Трансформація вітчиз-

няної економіки: облі-

ково-аналітичний аспект 

Науково-практичний 

журнал «Інфра-

структура ринку». 

№ 38. 2019.  

 С.433-439  

Електронне -

фахове 

Index 

Copernicus 

0,75  

11. Кучеркова С.О. Окремі аспекти щодо 

податкового наванта-

ження 

Науково-практичний 

журнал  «Інфра-

структура ринку». 

2019. №27 с. 297-300 

Електронне -

фахове 

Index 

Copernicus 

0,75  

12. Кучеркова С.О. Бухгалтерський і подат-

ковий аспекти визна-

чення прибутку: вітчиз-

няний і зарубіжний дос-

від 

Науково-практичний 

журнал «Інфра-

структура ринку». 

2019. №35 с. 459-465  

Електронне -

фахове 

Index 

Copernicus 

0,75  

13. Безверхня Ю.В. Перспективи розвитку 

управлінського обліку 

на вітчизняних підпри-

ємствах. 

Приазовський еконо-

мічний вісник. 2019. 

№ 1(12). с. 191–195. 

URL: 

pev.kpu.zp.ua/vypusk-

1-12 

Електронне -

фахове 

Index 

Copernicus 

0,6  

14. Безверхня Ю.В. Актуальність управлін- Приазовський еконо- Електронне - Index 0,6  
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ського обліку на сучас-

них підприємствах 

мічний вісник. 2019. 

№ 6 (17). URL: 

pev.kpu.zp.ua/vypusk-

6-17  

фахове Copernicus 

Всього  х х х х 
5)

 8,07 х 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

1. Сокіл О.Г., Сокіл 

Я.С. 

The development perspec-

tives of sustainability ac-

counting and integrated 

reporting in Ukraine 

Biodiversity and 

Natural Capital 

Accounting: 23rd 

EMAN Conference 

Prague: The Czech 

University of Life Sci-

ences Prague and the 

Environmental and 

Sustainability Man-

agement Accounting 

Network. November 7-

8, 2019. URL: 

https://www.fld.czu.cz

/dl/79751?lang=en 

Електронне -

не фахове 

 0,7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trachova Dar`ya Accounting and 

information support for 

the formation of depre-

?iation policy: theory, 

methodology, organ-

?zation 

International 

Symposium 

Experience. 

Knowledge. 

Contemporary 

Challenges „Necessity 

of new Economic-

Social Paradigms in 

the current globa-

?ization Context” May 

23rd - 24th, 2019 

(p.615-625) Buharest, 

Друковане – 

не фахове 

 0,63  

https://www.fld.czu.cz/dl/79751?lang=en
https://www.fld.czu.cz/dl/79751?lang=en
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Rumunia 

3. Сахно Л.А.   

 

Перспективы развития 

аграрного аудита  в 

условиях глобализации 

экономики 

Материалы ХI Меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции – «Транс-

формация опыта ме-

неджмента агробиз-

неса Европейского 

Союза в Казахстан 

и страны Централь-

ной Азии», «Дула-

товские чтеният – 

2019», с.176-180. 

Друковане – 

не фахове 

 0,2  

4. Кучеркова С.О. Сравнительный анализ 

налоговых систем 

Швейцарии и Испании //  

Материалы ХI Меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции – «Транс-

формация опыта ме-

неджмента агробиз-

неса Европейского 

Союза в Казахстан 

и страны Централь-

ной Азии», «Дула-

товские чтения – 

2019», С. 112-117 

Друковане – 

не фахове 

 0,2  

Всього  х х х х 
5)

 1,73 х 

- опубліковані в Україні 

1. Сокіл О.Г. Звіт про управління як 

гарантія соціальної від-

повідальності бізнесу. 

Сталий розвиток кра-

їни в рамках Євро-

пейської інтеграції: 

тези Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції здобува-

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 
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чів вищої освіти і 

молодих учених. 7 

листопада 2019 р. 

Житомир: «Жито-

мирська політехні-

ка», 2019. С. 173-174. 

2. Сокіл О.Г. Перспектива розвитку 

звіту про управління в 

Україні. 

Обліково-аналітичне 

забезпечення систе-

ми менеджменту під-

приємства: матеріали 

IV Міжнародної нау-

ково-практичної 

конференції. 24-26 

жовтня 2019 р. Львів: 

Видавництво Львів-

ської політехніки, 

2019. С. 189-190. 

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 

3. Сокіл О.Г. Прогноз розвитку звіт-

ності про сталий розви-

ток в Україні. 

Бухгалтерський об-

лік, оподаткування та 

контроль в умовах 

міжнародної еконо-

мічної інтеграції: збі-

рник тез доповідей 

всеукр. наук.-практ. 

конф. 10 жовтня 2019 

р. / відп. ред. Є.В. 

Калюга. Київ: НУБіП 

України, 2019. С. 

165-168. 

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 

4. Сокіл О.Г. Передумови розвитку 

звітності про сталий ро-

звиток в Україні. 

Розвиток інтегрова-

ної звітності підпри-

ємств: тези виступів 

Міжнар.наук. конф. 

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 
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4-5 жовтня 2019 р. 

Житомир: Житомир-

ська політехніка, 

2019. С. 246-247. 

5. Сокіл О.Г. Перспективи розвитку 

інтегрованої та нефінан-

сової 

звітності 

Сучасні наукові дос-

лідження на шляху 

до євроінтеграції: 

матеріали міжнарод-

ного науково-

практичного 

форуму (21-22 черв-

ня 2019р.) ТДАТУ ім. 

Дмитра Моторного; 

за загальною редак-

цією д.т.н. професора 

Надикто В.Т. – Мелі-

тополь: ФОП Одно-

рог Т.В. 2019. С. 256-

257. 

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 

6. Сокіл О.Г. Формування обліково-

аналітичного базису 

ефективного управління 

підприємством в умовах 

політики сталого розви-

тку 

Соціально-

економічні проблеми 

розвитку бізнесу та 

місцевого 

самоврядування: тези 

доповідей ІІ міжна-

родної науково-

практичної 

конференції (13-14 

червня 2019 р.) / відп. 

ред. Л. В. Синяєва. – 

Мелітополь: ФОП 

Однорог Т.В., 2019. 

С. 114-116. 

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 
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7. Трачова Д.М., 

Демчук О.М. 

Облікова складова ме-

тодики інноваційно-

орієнтованого оновлен-

ня основних засобів 

Матеріали 

IVМіжнародної нау-

ково-практичної 

конференції «Облі-

ково-аналітичне за-

безпечення системи 

менеджменту підп-

риємства». – Львів: 

Видавництво Львів-

ської політехні-

ки.2019. 248с. (с. 201-

203) 

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 

8. Трачова Д.М. Концептуальні напрями 

розвитку амортизаційної 

політики в інформаційну 

епоху 

Бухгалтерський об-

лік, оподаткування та 

контроль в умовах 

міжнародної еконо-

мічної інтеграції: збі-

рник тез доповідей 

всеукр. наук.-практ. 

конф. (10 жовтня 

2019 р.) / відп. ред. 

Є.В. Калюга. – К.: 

НУБіП України, 

2019. – 343 с. (с. 179-

179) 

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 

9. Трачова Д.М. Амортизаційна політика 

підприємства: інформа-

ційно-обліковий аспект 

Соціально-

економічні проблеми 

розвитку бізнесу та 

місцевого 

самоврядування: тези 

доповідей ІІ 

міжнародної 

науково-практичної 

друковане –  

не  фахове 

 0,25 х 
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конференції (13-14 

червня 2019 р.) / відп. 

ред. Л. В. Синяєва. – 

Мелітополь: ФОП 

Однорог Т.В., 2019. – 

135 с. (с. 116-120) 

10. Трачова Д.М., 

Демчук О.М. 

Концепція обліково-

інформаційного забез-

печення амортизаційної 

політики 

Сучасні наукові 

дослідження на 

шляху до 

євроінтеграції: 

матеріали 

міжнародного 

науково-практичного 

форуму (21-22 

червня 2019р.) 

Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет імені 

Дмитра Моторного; 

за загальною 

редакцією д.т.н. 

Професора Надикто 

В.Т. – Мелітополь: 

ФОП Однорог Т.В. 

2019. –Частина 2. – 

381 с. (267-270) 

друковане –  

не  фахове 

 0,2 х 

11. Трачова Д.М. Обліково-інформаційне 

забезпечення амортиза-

ційної політики аграр-

них підприємств 

Сучасні тренди та 

перспективи логісти-

ки, маркетингу, збу-

тової діяльності пло-

доовочівництва в 

епоху цифрових тех-

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 
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нологій : матеріали 

Міжнародної науко-

во-практичної кон-

ференції, м. Херсон, 

20-21 вересня 2019 р. 

/ За заг ред д. е. н., 

професора О. В. Аве-

рчева. – Херсон : Ви-

давничий дім 

«Гельветика», 2019. – 

336 с. (с. 182-184) 

12. Голуб Н.О. Бухгалтерський облік 

для прийняття соціаль-

них рішень.  

Сучасні наукові дос-

лідження на шляху 

до євроінтеграції: 

матеріали міжнарод-

ного науково-

практичного форуму 

(21-22 червня 2019р.) 

Таврійський держав-

ний агротехнологіч-

ний університет імені 

Дмитра Моторного; 

за загальною редак-

цією д.т.н. професора 

Надикто В.Т. – Мелі-

тополь: ФОП Одно-

рог Т.В. 2019. – Час-

тина 2. – 381 с. – с. 

145 – 148. 

друковане –  

не  фахове 

 0,25 х 

13. Голуб Н.О. Бухгалтерський облік 

екологічної діяльності  

Тези ІІ міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Соціа-

льно-економічні про-

друковане –  

не  фахове 

 0,12 х 
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блеми розвитку біз-

несу та місцевого са-

моврядування» 13-14 

червня 2019 року м. 

Мелітополь. - С. 376-

377 

14. Голуб Н.О. Перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку 

Бухгалтерський об-

лік, оподаткування та 

контроль в умовах 

міжнародної інтегра-

ції. Збірник тез допо-

віде всеукр.наук. –

практ. Конф. (10 жо-

втня 2019 р.) / відп. 

Ред. ЄВ, Калюга – К.: 

НУБіП України, 

2019. – 35-38 

друковане –  

не  фахове 

 0,2 х 

15. Сахно Л.А.   

 

Основні переваги між-

народних стандартів ау-

диту  

 

ХІ Міжнародна нау-

ково-практична кон-

ференція «Європей-

ський вектор розвит-

ку бухгалтерського 

обліку, фінансів та 

оподаткування в аг-

рарному секторі еко-

номіки».- ННЦ 

«ІАЕ».- с. 157-159.   

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 
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16. Сахно Л.А.   Професійний імідж ау-

диторської компанії 

Збірник наукових 

праць за матеріалами 

ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції Частина 

1. – Дніпро: НМе-

тАУ, 2019. – с. 626-

631. 

друковане –  

не  фахове 

 0,2 х 

17. Sakhno L.A. International standards on 

auditing: concept of 

changes 

IІ Всеукраїнська нау-

ково-практичній ін-

тернет конференція 

«Актуальні проблеми 

та перспективи роз-

витку обліку, аналізу 

та контролю в соціа-

льно-орієнтованій 

системі управління 

підприємством»: ма-

теріали ІІ Всеукраїн-

ської науково-

практичної конфере-

нції.  Частина 1. – 

Полтава, 2019. -  с. 

399-402. 

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 

18. Cахно Л.А.   Правовий аудит Соціально-

економічні проблеми 

розвитку бізнесу та 

місцевого самовря-

дування. Матеріали 

міжнар. наук.-практ. 

інтернет конф. м. 

Мелітополь, ТДАТУ. 

- 14.06.2019. 

друковане –  

не  фахове 

 0,6 х 
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19. Воронянська О.В. Аналіз інновацій у ви-

робництві зерна.  

Сучасні наукові дос-

лідження на шляху 

до євроінтеграції: 

матеріали міжнарод-

ного науково-

практичного форуму 

(21-22 червня 2019р.) 

Таврійський держав-

ний агротехнологіч-

ний університет імені 

Дмитра Моторного; 

за загальною редак-

цією д.т.н. професора 

Надикто В.Т. – Мелі-

тополь: ФОП Одно-

рог Т.В. 2019. – Час-

тина 2. – 381 с. 

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 

20. Воронянська О.В. Сучасні підходи до ана-

лізу поводження спожи-

вачів в епоху персоналі-

зованих комунікацій.  

Актуальні питання 

економіки, обліку, 

фінансів та права в 

Україні та світі. Збі-

рник тез доповідей 

міжнародної науко-

во-практичної кон-

ференції (Полтава, 30 

березня 2019 р.): у 5 

ч. – Полтава: 

ЦФЕНД, 2019. – Ч. 2. 

С.27-28. 

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 

21. Костякова А.А. Застосування 

бенчмаркінгу для визна-

чення 

конкурентоспромож-

Теория и практика 

управления развити-

ем экономики: 

материалы Между-

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 
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ності підприємства нар. науч.-практ. 

конф. (10 октября 

2019 г.; 

г. Киев) / Отв. за вып. 

С. Остапчук. К.: 

ООО «ВИПО», 2019. 

480 с. (с. 43-46) 

22. Костякова А.А. Теоретичні аспекти 

управління ризиками та 

невизначеністю  діяль-

ності в обліку. 

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. С.57-

59 

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 

23. Ілляшенко К.В. Інформаційно-

аналітичні системи в об-

ліку сільськогосподар-

ських підприємств. 

Сучасні проблеми 

обліку, аналізу, ауди-

ту й оподаткування 

суб’єктів господар-

ської діяльності: тео-

ретичні, практичні та 

освітянські аспекти: 

Збірник наукових 

праць за матеріалами 

ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (28-29 

березня 2019 р.). Ча-

стина 2. – Дніпро: 

НМетАУ, 2019. С. 

друковане –  

не  фахове 

 0,1 х 
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462-465 

24. Ілляшенко К.В. Сучасні аспекти обліку 

інформаційної діяльнос-

ті. 

Сталий розвиток 

соціально-

економічних систем: 

матеріали ІІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. 

(14 травня 2019 р.; м. 

Київ) / Відпов. За 

вип. С. Остапчук. К.: 

ТОВ «ВІПО», 2019. 

С. 118-121 

друковане –  

не  фахове 

 0,1  

25. Ілляшенко К.В. Звітність: інформаційно-

аналітичний аспект 

Тези доповідей ІІ 

міжнародної науко-

во-практичної інтер-

нет-конференції 

«СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНІ ПРО-

БЛЕМИ РОЗВИТКУ 

БІЗНЕСУ 

ТА МІСЦЕВОГО СА

МОВРЯДУВАННЯ» 

13−14 червня 2019 

р., м. Мелітополь, 

Україна 

друковане –  

не  фахове 

 0,1  

26. Ілляшенко К.В. Трансформація бухгал-

терського обліку в умо-

вах євроінтеграції. 

СУЧАСНІ НАУКОВІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА 

ШЛЯХУ ДО ЄВРО-

ІНТЕГРАЦІЇ: матері-

али міжнародного 

науково-практичного 

форуму (21-22 черв-

ня 2019р.) Таврійсь-

кий державний агро-

друковане –  

не  фахове 

 0,1  
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технологічний 

університет імені 

Дмитра Моторного; 

за загальною редак-

цією д.т.н. професора 

Надикто В.Т. – 

Мелітополь: ФОП 

Однорог Т.В. 2019. 

Частина 2. с. 171-174 

27. Ілляшенко К.В. Вплив діджиталізації на 

реформування бухгал-

терського 

обліку та звітності 

Теорія та практика 

управління розвит-

ком економіки: ма-

теріали 

Міжнар. наук.-практ. 

конф. (10 жовтня 

2019 р.; м. Київ) / 

Відпов. за 

вип. С. Остапчук. К.: 

ТОВ «ВІПО», 2019. 

С.36-39 

друковане –  

не  фахове 

 0,1  

28. Кучеркова С.О. Надання позики: опода-

ткування, облік 

Сучасні проблеми 

обліку, аналізу, ауди-

ту й оподаткування 

суб’єктів господар-

ської діяльності: тео-

ретичні, практичні та 

освітянські аспекти: 

Збірник наукових 

праць за матеріалами 

ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (28-29 

березня 2019 р.). Ча-

друковане –  

не  фахове 

 0,1  
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стина 2. – Дніпро: 

НМетАУ, 2019. – 545 

с. с.210-213 

29. Кучеркова С.О. Проблеми визначення 

бази оподаткування 

єдинниками четвертої 

групи  

 

Проблеми обліку, 

аудиту, аналізу та 

оподаткування в 

умовах глобалізації 

економіки: Матеріа-

ли ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

(25 лютого 2019року)  

–Кривий Ріг: Дон-

НУЕТ, 2019. –674с . 

друковане –  

не  фахове 

 0,1  

30. Кучеркова С.О. Стан та тенденціїї роз-

витку податку на неру-

хомість  

 

Актуальні питання 

сучасної економічної 

науки: зб. матеріалів 

ІІ Всеукр. наук.-

практ. конф. (4 груд-

ня 2019 р., Полтава). 

Полтава, 2019. 515 с. 

С.460-463 

друковане –  

не  фахове 

 0,1  

31. Безверхня Ю.В. Бюджетування у системі 

обліку: управлінський 

аспект 

Сучасні проблеми 

обліку, аналізу, ауди-

ту й оподаткування 

суб’єктів господар-

ської діяльності: тео-

ретичні, практичні та 

освітянські аспекти: 

Збірник наукових 

праць за матеріалами 

ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної 

друковане –  

не  фахове 

 0,1  
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конференції (28-29 

березня 2019 р.). Ча-

стина 1. Дніпро: 

НМетАУ, 2019. 652 

с. – с. 46-49 

32.  Безверхня Ю.В. Управлінський облік в 

умовах євроінтеграції. 

Сучасні наукові дос-

лідження на шляху 

до євроінтеграції: 

матеріали міжнарод-

ного науково-

практичного форуму 

(21-22 червня 2019р.) 

Таврійський держав-

ний агротехнологіч-

ний університет імені 

Дмитра Моторного; 

за загальною редак-

цією д.т.н. професора 

Надикто В.Т. – Мелі-

тополь: ФОП Одно-

рог Т.В. 2019. – Час-

тина 2. – с. 136-139 

друковане –  

не  фахове 

 0,1  

Всього  х х х х 
5)

 4,32 х 

 

Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

1.        

Всього  х х х х 
5)

  х 
1)  відмітити молодих вчених (спвіробітники та аспіранти віком до 35 років) 
2)  по монографіям, підручникам та посібникам – після  назви роботи вказати її вид 
3)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
4) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
5) загальна кількість міжнародних НМБД. 
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Додаток Б 

 

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі облік і оподаткування 

 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал 
(назва; рік; том; 

номер; випуск; кі-

лькість сторінок 

монографії, підруч-

ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 
 (друковане – 

фахове / не фа-

хове;  

електронне – 

фахове / не фа-

хове)  

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 

(назва НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавни-

чих (ав-

торських) 

аркушів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати імпакт-

фактор 

П.І.Б. 

керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Статті 

- опубліковані за кордоном 

…    х     

Всьо

го  

х х х х 
3)

 

 

х х 

- опубліковані в Україні 

1. Терешкевич А. 

 

Проблеми вихо-

ду України на 

зовнішні ринки  

 

Актуальні про-

блеми соціаль-

но-економічних 

систем в умовах 

трансформацій-

ної економіки: 

Збірник науко-

вих статей за 

матеріалами V 

Всеукраїнської 

науково-

практичної кон-

ференції за між-

х - 0,3 х 
Кучеркова 

С.О. 
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народною учас-

тю (11 – 12 кві-

тня 2019 р.). Ча-

стина 1. – Дніп-

ро: НМетАУ, 

2019. С.490-494 

Всьо

го  

х х х 

х 

3)
 0,3 х х 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 
1.         

Всьо

го  

х х х х 
3)

 

 

х х 

- опубліковані в Україні 
1. 1 Греченко Р. І.  Організація об-

ліково-

аналітичного за-

безпечення про-

цесу формуван-

ня стратегії роз-

витку підприєм-

ства 

Проблеми обліко-

во-аналітичного 

забезпечення 

управління підпри-

ємницькою діяль-

ністю : зб. матер. 

ІУ Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (м. 

Полтава, 24 жовтня 

2019 р.). Полтава : 

ПДАА, 2019. С. 29-

31. 

х - 0,1 х Сокіл О.Г. 

2. 2 Мальченко 

М.Ю.  

Бухгалтерська 

звітність у сис-

темі інформа-

ційного забезпе-

чення управлін-

Проблеми обліко-

во-аналітичного 

забезпечення 

управління підпри-

ємницькою діяль-

х - 0,1 х Сокіл О.Г. 
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ня підприємст-

вом 

ністю : зб. матер. 

ІУ Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (м. 

Полтава, 24 жовтня 

2019 р.). Полтава : 

ПДАА, 2019. С. 63-

65. 

3. 3 Єльцова Ю. Ю. Особливості об-

ліку експортних 

операцій в Укра-

їні 

Проблеми обліко-

во-аналітичного 

забезпечення 

управління підпри-

ємницькою діяль-

ністю : зб. матер. 

ІУ Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (м. 

Полтава, 24 жовтня 

2019 р.). Полтава : 

ПДАА, 2019. С. 

172-174. 

х - 0,1 х Сокіл О.Г. 

4. 4 Стоєва Т.С. ПСБО або 

МСФЗ? 

Проблеми обліко-

во-аналітичного 

забезпечення 

управління підп-

риємницькою дія-

льністю : зб. ма-

тер. ІУ Всеукра-

їнської науково-

практичної кон-

ференції (м. Пол-

тава, 24 жовтня 

х - 0,1 х Сокіл О.Г. 
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2019 р.). Полтава : 

ПДАА, 2019. С. 

29-31. 

5. 5 Бас Д.П. Сучасний бух-

галтерський 

облік сталого 

розвитку 

Проблеми обліко-

во-аналітичного 

забезпечення 

управління підп-

риємницькою дія-

льністю : зб. ма-

тер. ІУ Всеукра-

їнської науково-

практичної кон-

ференції (м. Пол-

тава, 24 жовтня 

2019 р.). Полтава : 

ПДАА, 2019. С. 

124-128. 

х - 0,1 х Сокіл О.Г. 

6. 6 Радолова О. Advantages and 

disadvantages of 

public funding 

Modern Technolo-

gies: Improving the 

Present and Impact-

ing the Future: Inter-

national Scientific 

Multidisciplinary 

Conference of Stu-

dents and Beginner 

Scientists (dedicated 

to the 90th anniver-

sary of the Universi-

ty) – Дніпро : 

Дніпровський нац. 

ун-т залізн. трансп. 

ім. В. Лазаряна, 

х - 0,1 х Голуб Н.О. 
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2019.- Р.53 

7. 7 Курган Л.  Role of intangible 

assets and their 

assessment in the 

modern economy 

of Ukraine 

Modern Technolo-

gies: Improving the 

Present and Impact-

ing the Future: Inter-

national Scientific 

Multidisciplinary 

Conference of Stu-

dents and Beginner 

Scientists (dedicated 

to the 90th anniver-

sary of the Universi-

ty) – Дніпро : 

Дніпровський нац. 

ун-т залізн. трансп. 

ім. В. Лазаряна, 

2019 – Р.51 

х - 0,1 х Голуб Н.О. 

8. 8 Єгикян А.Р. Історичне вини-

кнення та розви-

ток векселів  

Студентська науко-

во-технічна конфе-

ренція «проблеми 

та перспективи 

економічного роз-

витку України». 

Факультет еконо-

міки та бізнесу: 

студентська науко-

во-технічна конфе-

ренція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 2 квітня 

2019 року. – Мелі-

тополь: ТДАТУ, 

2019. – С. 24-27. 

х - 0,1 х Голуб Н.О. 
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9. 9 Шварик О.М. Ррозрахунки з 

постачальника-

ми та підрядчи-

ками 

Студентська науко-

во-технічна конфе-

ренція «проблеми 

та перспективи 

економічного роз-

витку України». 

Факультет еконо-

міки та бізнесу: 

студентська науко-

во-технічна конфе-

ренція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 2 квітня 

2019 року. – Мелі-

тополь: ТДАТУ, 

2019. – С. 70-72. 

х - 0,1 х Голуб Н.О. 

10. 1 Щербаков К.С. Проблеми обліку 

позикових ресу-

рсів  

Студентська науко-

во-технічна конфе-

ренція «проблеми 

та перспективи 

економічного роз-

витку України». 

Факультет еконо-

міки та бізнесу: 

студентська науко-

во-технічна конфе-

ренція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 2 квітня 

2019 року. – Мелі-

тополь: ТДАТУ, 

2019. – С. 123-126. 

х - 0,1 х Голуб Н.О. 

11. 1 Корець К.А. Сутність додат- Студентська науко- х - 0,1 х Голуб Н.О. 
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кової вартості та 

податку на до-

дану вартість  

во-технічна конфе-

ренція «проблеми 

та перспективи 

економічного роз-

витку України». 

Факультет еконо-

міки та бізнесу: 

студентська науко-

во-технічна конфе-

ренція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 2 квітня 

2019 року. – Мелі-

тополь: ТДАТУ, 

2019. – С. 84-87. 

12. 1 Терешкевич А. Напрями вдос-

коналення по-

даткового 

навантаження на 

суб’єктів госпо-

дарювання 

 

Проблеми обліку, 

аудиту, аналізу та 

оподаткування в 

умовах глобалізації 

економіки: Ма-

теріали ІІ Всеукра-

їнської науково-

практичної інтер-

нет-конференції (25 

лютого 2019року). 

Кривий Ріг: Дон-

НУЕТ, 2019. 674с . 

х - 0,1 х Кучеркова 

СО. 

13. 1 

Курган Л. 

 

Теоретичні ос-

нови сутності 

малого бізнесу 

Теоретичні та 

практичні аспекти 

стійкого розвитку 

економіки України 

: Зб. наук. праць за 

матер. Всеукр. 

х - 0,1 х Кучеркова 

СО. 
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студ. наук.-практ. 

конф., (м. Чортків, 

14–15 лист. 2019 

р.). – Чортків, 

ТНЕУ, 2019. С. 69-

71 

14. 1 Солоха А.  Облік ро-

зрахунків і 

звітність за по-

датком на дода-

ну вартість 

Теоретичні та 

практичні аспекти 

стійкого розвитку 

економіки України 

: Зб. наук. праць за 

матер. Всеукр. 

студ. наук.-практ. 

конф., (м. Чортків, 

14–15 лист. 2019 

р.). Чортків, ТНЕУ, 

2019. 177-179 

х - 0,1 х Кучеркова 

СО. 

15. 1 Биковська А.А. Збалансована 

система показ-

ників в системі 

стратегічного 

управлінського 

обліку. 

Проблеми обліку, 

аудиту, аналізу та 

оподаткування в 

умовах глобалізації 

економіки: Матері-

али ІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

практичної інтер-

нет- конференції 

(25 лютого 2019 

року). Кривий Ріг: 

ДонНУЕТ, 

2019.С.336-341 

х - 0,2 х Костякова 

А.А. 

16. 1 Романенко Є.Г. Стратегічний 

аналіз для при-

йняття управлін-

Проблеми обліку, 

аудиту, аналізу та 

оподаткування в 

х - 0,2 х Костякова 

А.А. 



 59 

ських рішень. умовах глобалізації 

економіки: Матері-

али ІІ Всеукраїнсь-

кої науково-

практичної інтер-

нет- конференції 

(25 лютого 2019 

року). Кривий Ріг: 

ДонНУЕТ, 2019. 

С.131-134 
17. 1 Носаченко І.М. Особливості 

складання стати-

стичної звітності 

з транспорту. 

Основні напрями 

удосконалення бу-

хгалтерського об-

ліку, аудиту та 

оподаткування в 

умовах євроінтег-

рації: Матеріали 

Всеукраїнської на-

уково-практичної 

інтернет-

конференції, 28 

травня 2019 р. / ре-

дкол.: Т.Г. Маре-

нич [та ін.]; Хар-

ківський націона-

льний технічний 

університет сільсь-

кого господарства 

імені Петра Васи-

ленка. – Х.: «Сти-

льна типографія», 

2019. С.312-314. 

х - 0,1 х Ілляшенко 

К.В 

18. 1 Носаченко І.М. Статистична зві- Актуальні пробле- х - 0,2 х Ілляшенко 
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тність транспор-

тної галузі. 
ми соціально-

економічних сис-

тем в умовах тран-

сформаційної еко-

номіки: Збірник 

наукових статей за 

матеріалами V 

Всеукраїнської на-

уково-практичної 

конференції за мі-

жнародною участю 

(11 – 12 квітня 2019 

р.). Частина 2.  

Дніпро: НМетАУ, 

2019. С.401-405 

К.В. 

19. 1 Бас Д.П. Внутрішня бух-

галтерська звіт-

ність підпри-

ємств  

  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 39 

х - 0,06 х Голуб Н.О. 

20. 2 Бас Д.П. Нові тренди бух- Всеукраїнська на- х - 0,06 х Сокіл О.Г. 
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галтерського об-

ліку  

  

  

  

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 40 
21. 2 Биковська А.А. Концепція «Ін-

тернет речей»

  

  

  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 41 

х - 0,06 х Трачова 

Д.М. 
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22. 2 Биковська А.А. Розвиток аудиту 

в Україні у кон-

тексті євроінтег-

рації  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 42 

х - 0,06 х Сахно Л.А, 

23. 2 Греченко Р.І. Обліково-

аналітичне за-

безпечення 

управління ос-

новними  

засобами підп-

риємства 

  

  

  

  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

х - 0,06 х Голуб Н.О. 
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С. 43 
24. 2 Греченко Р.І. Обліково-

аналітичне за-

безпечення стра-

тегії розвитку 

підприємства  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 44 

х - 0,06 х Сокіл О.Г. 

25.  Єгикян А.Р. Удосконалення 

обліку вексель-

них операцій 

  

   

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

х - 0,06 х Голуб Н.О. 
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Моторного, 2019. 

С. 45 
26.  Єльцова Ю.Ю. Роль облікової 

інформації в 

управлінні підп-

риємством 

   

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 46 

х - 0,06 х Голуб Н.О. 

27.  Зуєв В.С. Планування ау-

диту згідно 

МСА  

  

  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

х - 0,06 х Сахно Л.А. 
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ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 47 
28.  Зуєва Ю.Є. Планування ау-

диту фінансової 

звітності креди-

тної спілки: 

практика засто-

сування МСА

  

  

  

  

  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 48 

х - 0,06 х Сахно Л.А. 

29.  Корець К.А. Особливості об-

ліку доробки зе-

рнових культур

  

   

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

х - 0,06 х Левченко 

О.П. 
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Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 49 
30.  Кравчук А.В. Управлінський 

облік в частині 

обліку витрат на 

виробництво  

продукції рос-

линництва, його 

удосконалення

  

  

  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 50 

х - 0,06 х Безверхня 

Ю.В. 

31.  Кузьміна М.О. Основні вимоги 

до складання ау-

диторського зві-

ту згідно МСА 

700 «Формуван-

ня думки та 

складання звіту 

щодо фінансової 

звітності» 

  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

х - 0,06 х Сахно Л.А. 
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топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 51 
32.  Мальченко 

М.Ю. 

Бухгалтерський 

облік як інфор-

маційна система 

для управління 

підприємством

  

  

  

  

  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 52 

х - 0,06 х Голуб Н.О. 

33.  Мальченко 

М.Ю. 

Бухгалтерська 

звітність 

  

  

   

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

х - 0,06 х Сокіл О.Г. 
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тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 53 
34.  Михайличенко 

І.В. 

Аудиторська ді-

яльність в Укра-

їні із запрова-

дженням МСА 

500 "Аудиторсь-

кі докази" 

  

  

  

  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 54 

х - 0,06 х Сахно Л.А. 

35.  Ніколова О.А. Розвиток ауди-

торської діяль-

ності в Україні із 

запровадженням 

міжнародних 

стандартів ауди-

ту  

  

  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

х - 0,06 х Сахно Л.А. 
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доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 55 
36.  Ніколова О.А. Тенденції розви-

тку організації 

бухгалтерського 

обліку  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 56 

х - 0,06 х Трачова 

Д.М. 

37.  Носаченко І.М. Статистична зві-

тність у транс-

порті  

  

   

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

х - 0,06 х Ілляшенко 

К.В. 
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нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 57 
38.  Овдієнко В.В.  Аудиторські 

процедури як 

джерело одер-

жання доказів в 

аудиті   

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 58 

х - 0,06 х Сахно Л.А. 

39.  Патяка Т.А. Особливості об-

ліку в неприбут-

кових установах

  

   

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

х - 0,06 х Демчук 

О.М. 
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технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 59 
40.  Романенко Є.Г. Умови забезпе-

чення керовано-

го впливу між-

народних стан-

дартів  

аудиту на ефек-

тивність діяль-

ності малого бі-

знесу в регіонах 

України 

   

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 60 

х - 0,06 х Сахно Л.А. 

41.  Самохвалова 

А.Ю. 

Сутність та оці-

нка фінансового 

стану підприєм-

ства  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

х - 0,06 х Воронян-

ська О.В. 
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ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 61 
42.  Стоєва Т.С. Роль прогнозу-

вання в процесі 

прийняття 

управлінських 

рішень 

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 62 

х - 0,06 х Голуб Н.О. 

43. Тригубляк А.В. Облікова сут-

ність фінансово-

го результату 

  

   

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

х - 0,06 х Кучеркова 

С.О. 
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бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 63 

44. Туляганов С.Б. Професійна по-

ведінка аудитора

  

  

   

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 64 

х - 0,06 х Сахно Л.А. 

45. Шварик О.М. Вдосконалення 

обліку розраху-

нків з постача-

льниками та під-

рядниками  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

х - 0,06 х Голуб Н.О. 
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льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 65 

46. Шварик О.М. Єдиний податок 

платників 3 гру-

пи: облік та зві-

тність  

  

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 66 

х - 0,06 х Кучеркова 

С.О. 

47. Шварик О.М. Особливості об-

ліку паливо-

мастильних ма-

теріалів на авто-

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

х - 0,06 х Левченко 

О.П. 
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транспортних 

підприємствах

  

  

  

  

  

  

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 67 

48. Шевченко О.І. Міжнародний 

стандарт аудиту 

700  

  

   

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 68 

х - 0,06 х Сахно Л.А. 

49. Шутєєв С.С. Удосконалення 

теорії бухгал-

терського обліку 

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

х - 0,06 х Голуб Н.О. 
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цінних паперів

   
странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 69 

50. Щербаков К.С. Оподаткування 

та звітність не-

прибуткових 

установ 

   

Всеукраїнська на-

уково-технічна 

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 70 

х - 0,06 х Демчук 

О.М. 

51. Щербаков К.С. Аналіз ефектив-

ності викорис-
Всеукраїнська на-

уково-технічна 

х - 0,06 х Воронян-

ська О.В. 
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тання трудових 

ресурсів 

   

конференція магі-

странтів і студен-

тів ТДАТУ. Факу-

льтет економіки та 

бізнесу: всеукраїн-

ська науково-

технічна конфере-

нція, збірник тез 

доповідей. м. Мелі-

тополь, 18-22 лис-

топада 2019 року. – 

Мелітополь: ТДА-

ТУ імені Дмитра 

Моторного, 2019. 

С. 71 

Всьо

го 

х х х х 
3)

  4,08 х х 

1)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
2) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
3) загальна кількість міжнародних НМБД. 


