
 

Публікації 

 

Євгенія Петрівна Морозова є автором понад 20 наукових праць, зокрема: 

1. Використання аутсорсингу в будівельній галузі в сучасних умовах / Є.П. Морозова 

// Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Вип. 1, 

Т. 3.-С.111-114. 

2. The usage of outsourcing inrestructuring enterprises in the conditions of the global crisis / 

Yevheniia Morozova, Anna Duginets // Europen  Applied  Sciences  №1/2. – 2013. – рр. 120-

122. 

3. Впровадження аутсорсингу в інноваційну діяльність підприємств будівельної 

галузі / Є.П. Морозова, М.В. Лаже // Економічний простір: зб. наук. праць. – 

Дніпропетровськ:  ПДАБА. – 2014. – С. 178–186.  

4. Оцінка ефективності впровадження  аутсорсингу в інноваційній діяльності 

підприємства будівельної галузі / Є.П. Морозова, Г.В. Дугінець / Проблемы развития 

внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный 

аспект. –  2014. – С.114-119. 

5. Шляхи оптимізації обліку та внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості / 

Є.П.Морозова // Національні особливості та світові тенденції управління та 

адміністрування на макро-, мезо- і мікро рівнях економіки: Матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2016. – С.74-76. 

6. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці та шляхи їх вирішення 

[Електронний ресурс] / Є.П. Морозова, К.А. Павленко // Економіка та суспільство: 

електронне наукове фахове видання. – Мукачівський державний університет. – 2016. – 

№3. – Режим доступу до ресурсу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-3. 

7. Трансформація корпоративної структури  світового ринку  будівельних послуг в 

умовах глобалізації / Є.П. Морозова, Г.В. Дугінець // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Економічні науки:збірник наукових праць. –2016. –Вип.19.Ч.1. 

– С.25–28. 

8. Принципи організації проведення аудиту основних засобів / Д.Л. Левчинський, 

Є.П. Морозова // Економіка і регіон: науковий вісник Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава. – 2017. – №5(66). – С.50-56. 

9. Основні засади аудиту кредиторської заборгованості згідно з міжнародними 

стандартами / Д.Л. Левчинський, Є.П. Морозова // Інтелект XXI: науковий економічний 

журнал. – 2016. – №5. – С.17-19. 

10. Основні аспекти бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів підприємства 

будівельної галузі / Є.П. Морозова, Ю.С. Примуш, О.Ю. Хідько  // Науковий вісник 

Одеського національного університету. Економіка: збірник наукових праць. – Одеса. – 

2017. –  Т.22 №11(64). – С.242-245. 

 

 


