ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ
Прізвище, ім’я,
по-батькові
Плаксієнко
Валерій Якович

Посада, науковий
ступінь, вчене звання
Завідувач кафедри
бухгалтерського обліку
та економічного
контролю, д.е.н,
професор

Рудич Алла
Іванівна

Завідувач кафедри
економічної теорії та
економічних
досліджень Доцент,
кандидат економічних
наук, доцент

Пилипенко
Катерина
Анатоліївна

Професор кафедри
бухгалтерського обліку
та економічного
контролю, д.е.н.,
доцент

Левченко Зоя
Михайлівна

Професор кафедри
бухгалтерського обліку
та економічного
контролю, к.е.н.,
доцент

Професор кафедри
бухгалтерського обліку
Єрмолаєва Марина
та економічного
Валентинівна
контролю, к.е.н.,
доцент
Доцент кафедри
бухгалтерського обліку
та економічного
Дугар Тетяна
контролю, к.е.н.,
Євгеніївна
доцент

Напрям та опис послуг
(розгорнутий перелік
консультаційних питань)
Особливості побудови обліку у
виробничих та агросервісних
кооперативах.
Перелік консультативних
питань:
- особливості проведення
статистичного спостереження
та моніторинг соціальноекономічних явищ;
використання індексного та
графічного методів
дослідження; екстраполяція
(побудова прогнозу)
економічних явищ та процесів.
Організація обліку у
фермерських господарствах:
- з використанням простою
форми ведення обліку
- з використанням спрощеної
форми ведення обліку
Організація обліку у
фермерських господарствах:
- з використанням простою
форми ведення обліку
- з використанням спрощеної
форми ведення обліку
Особливості обліку
необоротних активів суб’єктів
підприємницької діяльності.
Організація обліку на
підприємствах малого бізнесу

Єгорова Олена
Володимирівна

Кончаковський
Євген Олегович

Песцова-Світалка
Оксана
Станіславівна

Подлєсна Ганна
Володимирівна

Романченко Юлія
Олександрівна

Тютюнник Юрій
Михайлович

Теоретичні засади економічного
аналізу; аналіз забезпеченості
трудовими ресурсами; аналіз
виробництва, собівартості та
реалізації продукції; аналіз
формування фінансових
результатів
Формування та використання
трудових ресурсів;
використання математикоДоцент кафедри
статистичних методів в
гуманітарних і
наукових дослідженнях
соціальних дисциплін,
(прогнозування, кореляційнокандидат економічних
регресійний аналіз,
наук, доцент
дисперсійний аналіз); методи
DATA MINING (кластер ний
аналіз, нейронні мережі).
Доцент кафедри
Попит і пропозиція, теорія
економічної теорії та
еластичності, конкуренція,
економічних
монопольний ринок;
досліджень, кандидат
мікроекономічна модель
економічних наук,
підприємства, ринок
доцент
праці;ринок землі
Доцент
кафедри Психологічне консультування.
гуманітарних
і Організація
та
проведення
соціальних дисциплін, психологічного дослідження
кандидат
психологічних наук
Доцент кафедри
Організація обліку суб’єктів
бухгалтерського обліку малого підприємництва
та економічного
контролю, к.е.н.,
доцент
Теоретичні засади фінансового
аналізу; аналіз майна
підприємства; аналіз оборотних
Професор кафедри
активів, джерел формування
економічної теорії та
капіталу, грошових потоків
економічних
підприємства; аналіз ліквідності
досліджень, кандидат
та платоспроможності,
економічних наук,
фінансової стійкості, лілової
доцент
активності та
кредитоспроможності
підприємства; аналіз
фінансових результатів та
Доцент кафедри
економічної теорії та
економічних
досліджень, кандидат
економічних наук,
доцент

рентабельності підприємства;
комплексне оцінювання
фінансового стану підприємств.
ШейкоСергій
Володимирович

Професор кафедри
гуманітарних і
соціальних дисциплін,
кандидат філософських
наук, доцент

Інформаційно-консультаційні
послуги з оцінки сучасних
політичних процесів в Україні
та за її межами

