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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обговорення результатів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації 

соціально-економічних систем». 

 

Слухали: Секретаря оргкомітету конференції, доцента кафедри Пугаченко О.Б., 

яка доповіла, що 25 листопада 2020 року на базі кафедри аудиту, обліку та оподаткування 

ЦНТУ відбулась VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток обліку, 

аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних 

систем». Робота конференції відбувалась за 6 секціями – Проблеми інноваційної 

трансформації соціально-економічних систем; Політика в сфері обліку, оподаткування та 

аудиту як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку; Оподаткування 

підприємницької діяльності та сучасні системи корпоративного податкового 

менеджменту; Сучасні імперативи розвитку теорії, методології та організації обліку в 

умовах функціонування інформаційної економіки; Трансформація ролі та завдань 

державного, незалежного та внутрішнього аудиту в умовах поглиблення глобалізаційних 

процесів та інноваційних трансформацій; Інформаційно-аналітичне забезпечення та 

сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами. 

По даному питанню виступили: 
 

1) Магопець О.А. відзначила, що дана конференція проводилась увосьме, кількість 

учасників зросла та міжнародні горизонти розширились за рахунок науковців із Польщі, 

Грузії та Білорусі. Всього у конференції прийняли участь 202 учасника, в т.ч. 34 – 

іноземці, які представили 146 матеріалів тез. 

2) Шалімова Н.С. зазначила, що на початку роботи учасників привітав проректор 

ЦНТУ із наукової роботи, д.е.н., професор Олександр Левченко, який підкреслив 

важливість науково-практичних конференцій у контексті обміну науковими досягненнями 

між університетами, кафедрами, підприємствами. На пленарному засіданні конференції 

виступили Теймураз Бабунашвілі, доктор економічних наук, професор, Президент 

Грузинської Академія наук бізнесу (Georgian Business Academy of Science); Анзор 

Абралава, доктор економічних наук, професор Грузинського технічного університету; 

Бадрі Гечбаіа, доктор економіки, асоційований професор, Академік Наукової академії 

бізнесу Грузії, завідувач кафедри бізнес-адміністрування, менеджменту та маркетингу 

Батумського державного університету імені Шота Руставелі, керівник Науково-дослідного 

центру Батумського учбового університету навігації; Ана Оганесіані, професійний 

викладач Грузинської Бізнес Академії Тбіліського державного університету. Від 



роботодавців поділились своїм досвідом Вячеслав Биковець, генеральний директор 

Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України із доповіддю 

«Бізнес-асоціації як елемент інфраструктури підтримки і розвитку малого та середнього 

підприємництва в Україні»; Лариса Цандекова, начальник Управління Східного офісу 

Держаудитслужби в Кіровоградській області із доповіддю «Ефективність управління 

бюджетними коштами: проблеми та виклики в роботі Державної аудиторської служби 

України»; Марина Ускова, Директор Приватної аудиторської фірми «АС Аудит» із 

доповіддю «Проблеми розширення застосування аудиту в середовищі малого та 

середнього бізнесу». Роботодавці наголосили на необхідності продовження плідної 

співпраці з університетом для забезпечення їх підприємств висококваліфікованими 

кадрами, підготовка яких відбувається на кафедрі аудиту, обліку та оподаткування. Від 

ЦНТУ на пленарному засіданні виступили декан факультету обліку та фінансів Наталія 

Шалімова, заслужений економіст України, заступник декана факультету обліку та 

фінансів з міжнародних зв’язків Галина Кузьменко та в.о. завідувача кафедри аудиту, 

обліку та оподаткування Олена Магопець. 

3) Кузьменко Г.І. наголосила, що всі матеріали конференції було надіслано 

учасникам, підтягнуто їх платформою Google Scholar в особистий профіль авторів та 

розміщено на офіційному сайті ЦНТУ 

 

За результатами конференції всебічно було обговорено такі питання та проблемні 

напрямки: 

1) Оцінка сучасного стану розвитку інновацій та інноваційної діяльності в Україні 

(Очікувані результати – запровадження комплексних заходів, які будуть пов‘язані із 

посиленням впливу соціально-економічних важелів на активізацію інноваційної 

діяльності ). 

2) Формування інтелектуального потенціалу суспільства як фактор інноваційного 

розвитку економіки (Очікувані результати – отримання впливових чинників розвитку та 

реалізації інтелектуального потенціалу Кіровоградського регіону).  

3) Інновації у розвитку соціального та людського капіталу (Очікувані результати – 

обґрунтування потреби інновацій у розвитку людського і соціального капіталу, розробка 

науково-методичних рекомендацій щодо впровадження інновацій у розвиток людського 

капіталу та нарощування соціального капіталу у суспільстві). 

4) Формування сучасної облікової парадигми в світлі концепції сталого розвитку 

(Очікувані результати – обґрунтування напрямів розвитку облікових теорій в сучасних 

умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем). 

5) Сучасні економічні теорії та їх взаємозв’язок з обліковими теоріями. (Очікувані 

результати – розробка пропозицій щодо формування та удосконалення освітньо-

професійних та освітньо-наукових програм зі спеціальності «Облік і оподаткування»). 

6) Трансформація базових категорій та розвиток об’єктів обліку в умовах 

глобалізації та інформатизації суспільства. (Очікувані результати – удосконалення 

понятійного апарату, що сприяє підвищенню статусу обліку як науки та гармонізації 

процесу спілкування у професійному науковому середовищі). 

7) Проблемні аспекти застосування МСФЗ та реалізації Стратегії модернізації 

системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 

2025 року (Очікувані результати – виявлення проблем облікової практики та 

обґрунтування рекомендацій з їх подолання). 

8) Інформаційне забезпечення управління в системі бухгалтерського обліку. 

(Очікувані результати – розробка рекомендацій з удосконалення інформаційного 

забезпечення управління на різних його рівнях).   

9) Організаційний, методичний та податковий аспекти формування облікової 

політики. (Очікувані результати – науково-методичні рекомендації з формування 

облікової політики з врахуванням специфіки видів та розмірів економічної діяльності). 

10) Проблемні аспекти застосування інтерактивних форм і методів навчання та 

викладання при підготовці фахівців з обліку та оподаткування. (Очікувані результати – 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzPWW6OLnAhWEzMQBHcRIDpQQFjACegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com%2F&usg=AOvVaw0EsBbxLkLeagBX_vue5ltw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzPWW6OLnAhWEzMQBHcRIDpQQFjACegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com%2F&usg=AOvVaw0EsBbxLkLeagBX_vue5ltw


впровадження прогресивного досвіду в навчальний процес). 

11) Стан і перспективи розвитку та регулювання аудиторської діяльності з 

урахуванням інтеграційного курсу країни у глобальний економічний простір. (Очікувані 

результати – розробка напрямів удосконалення механізму регулювання аудиторської 

діяльності, зовнішньої та внутрішньої системи забезпечення якості аудиту, організації та 

методики різних видів аудиторських послуг в умовах інноваційної трансформації 

соціально-економічних систем). 

12) Організація та методика внутрішнього (корпоративного) аудиту. (Очікувані 

результати – науково-методичне обґрунтування напрямів удосконалення організації та 

методики діяльності служб внутрішнього (корпоративного) аудиту з урахуванням вимог 

Міжнародних стандартів Інституту внутрішніх аудиторів (IIA)). 

13) Стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту. (Очікувані 

результати – обґрунтування напрямів удосконалення організації та методики виконання 

державного фінансового аудиту з урахуванням вимог Міжнародних стандартів вищих 

органів державного аудиту (ISSAI), організаційної структури системи державного аудиту 

з визначенням функціональних взаємозв’язків). 

14) Формування і реалізація податкової політики держави в умовах інтеграційних 

процесів. (Очікувані результати – визначення пріоритетних напрямів удосконалення 

податкової системи з метою забезпечення надійної фінансової основи функціонування 

держави і створення умов для зростання ВВП (як передумови підвищення зацікавленості в 

нашій державі як у новому члені ЄС); врахування вимог щодо приведення положень 

вітчизняного податкового законодавства у відповідність до директив ЄС, імплементація 

прогресивної закордонної практики та гармонізація механізмів оподаткування країн ЄС в 

Україні). 

15) Організація, методологія та практика адміністрування податків в Україні. 

(Очікувані результати – збалансування інтересів платників податків та держави, 

забезпечення повного і своєчасного виконання бюджетів різних рівнів за податковими 

надходженнями при одночасному зниженні податкового навантаження на платників 

податків, підвищення рівня податкової культури у суспільстві). 

16) Економічний аналіз та обліково-аналітичне забезпечення управління 

діяльністю суб’єктів господарювання. (Очікувані результати – розробка та впровадження 

адаптивної обліково-аналітичної моделі у господарську діяльність підприємств, яка 

сприятиме ефективному прийняттю управлінських рішень). 

17) Дослідження можливості використання сучасних інформаційно-

телекомунікаційних технологій у дистанційному навчанні (Очікувані результати – 

виявлення та систематизація комплексу проблем, що заважають впровадженню 

дистанційного навчання, а також чинників, що впливають на якість дистанційної освіти). 

18) Інформаційне забезпечення формування податкової звітності в системі 

бухгалтерського обліку, сучасні інформаційні технології при формуванні та поданні 

податкової звітності (Очікувані результати – розробка рекомендацій з оптимізації 

інформаційного забезпечення формування податкової звітності, гармонізація та 

узгодження бухгалтерського і податкового законодавства в різних сферах діяльності з 

метою детінізації економіки). 

19) Фінансове регулювання інноваційної трансформації соціально-економічних 

систем. (Очікувані результати – розробка напрямів розвитку інституційних засад 

державного фінансового регулювання соціально-економічних систем, шляхів 

удосконалення бюджетного регулювання, в тому числі фінансово-бюджетного 

забезпечення соціальної сфери, механізму фінансового управління державно-приватним 

партнерством, державного регулювання ринку фінансових послуг) 

20) Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів формування та реалізації 

маркетингової політики. (Очікувані результати – розробка підходів щодо побудови 

комплексної системи інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингової діяльності 

суб’єктів господарювання, оптимальних стратегій та планів маркетингу, які б 

забезпечували задоволення суспільних потреб на ринку та підвищення прибутковості 



діяльності суб’єктів господарювання в умовах інноваційної трансформації соціально-

економічних систем) 

 

Ухвалили:  

Визнати роботу VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції VІІІ «Розвиток 

обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-

економічних систем» задовільною.  

Враховуючи позитивний досвід проведення конференцій протягом тривалого 

періоду, напрацьовані контакти, тісні зв’язки з вітчизняними та закордонними науковцями 

і закладами вищої освіти та можливості факультету, провести на базі кафедри аудиту, 

обліку та оподаткування ЦНТУ, 22 жовтня 2021 року ІХ Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної 

трансформації соціально-економічних систем» (ІХ International Scientific and Practical 

Conference «DEVELOPMENT OF ACCOUNTING, AUDIT, AND TAXATION IN THE 

CONDITIONS OF INNOVATIVE TRANSFORMATION OF SOCIO-ECONOMIC 

SYSTEMS»). Орієнтовна кількість учасників – 100, у т.ч. 15 представників іноземних 

країн, зокрема Польщі, Латвії, Азербайджану, Грузії, Білорусі. 

Мета проведення заходу – сприяти налагодженню співпраці між українськими та 

закордонними вченими, представниками наукового та виробничого середовища у сфері 

обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-

економічних систем; стимулювати обмін ідеями та тематичною інформацією; залучати до 

науково-практичної діяльності молодь; інформувати про сучасний рівень наукової роботи 

молодих науковців. 
 

  

 

Головуючий засідання:  

завідувач кафедри аудиту, обліку та 

оподаткування, к.е.н., доцент                                       О. Магопець 

 

Секретар: 

ст. лаборант кафедри аудиту, обліку 

та оподаткування                                                                    Н. Лук’янець  


