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Органiзацiйний комітет  

з підготовки та проведення студентської наукової конференції 

 

«Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку 

вітчизняної системи контролю, аудиту та аналізу» 
 

 

Даценко Г.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри  – голова комітету 
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ПРОГРАМА 

проведення студентської наукової конференції на тему: 

«СУЧАСНИЙ СТАН, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ, 

АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ» 

 

Термін проведення:  15 листопада 2019 року. 

 

Мета: Відповідно до зведеного плану проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, круглих столів ВТЕІ КНТЕУ на 2019 рік та з 

метою  обговорення науково-практичних пропозицій з удосконалення 

системи контролю, аудиту та аналізу 

 

 

І.  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Вступне слово 

- Бондаренко Валерій Михайлович – декан обліково-фінансового 

факультету, д.е.н., професор;  

- Даценко Ганна Василівна – завідувач кафедри обліку та 

оподаткування, к.е.н., доцент. 

 

Теми для обговорення на пленарному засіданні: 

 

1. Особливості застосування методичного інструментарію під час 

проведення судової економічної експертизи 

Остапенко Катерина – студентка 4 курсу групи  ФК-41д  

спеціальності «Облік і оподаткування» спеціалізація «Фінансовий контроль» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Покиньчереда В.В. 

 

2. Удосконалення бухгалтерського обліку на основі 

автоматизованої обробки  інформації 

Стецюра Вікторія, Яковенко Дарʼя – студентки 3 курсу групи             

ОБО-31д спеціальності «Облік і оподаткування» спеціалізація «Облік і 

оподаткування» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач Майстер Л.А. 

 

3. Облікова політика підприємства: сутність та напрями 

удосконалення  

Зеленюк Алла, Коротка Наталя – студентки 3 курсу групи ОБО-31д 

спеціальності «Облік і оподаткування» спеціалізація «Облік і оподаткування» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Дзюба О.М. 

 



4. Облік необоротних активів у системі фінансового менеджменту 

підприємств 

Козіцька Катерина, Ференець Інна  – студентки 3 курсу групи              

ОБО-31д спеціальності «Облік і оподаткування» спеціалізація «Облік і 

оподаткування» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Китайчук Т.Г. 

 

5. Облік витрат на поліпшення та модернізацію основних засобів  

Грубчак Діана, Луцишина Ганна –  студентки 3 курсу групи                

ОБО-31д спеціальності «Облік і оподаткування» спеціалізація «Облік і 

оподаткування» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Гладій І.О. 

 

ІІ. СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Вступне слово: 

- Покиньчереда Віталій Володимирович – Заступник декана 

обліково-фінансового факультету, к.е.н., доцент кафедри обліку та 

оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

- Крупельницька Ірина Геннадіївна – к.е.н., доцент кафедри 

обліку та оподаткування,  Вінницький торговельно-економічний інститут 

КНТЕУ 

 

Теми для обговорення на секційному засіданні: 

 

 

1. Облік фінансових інвестицій підприємства  

Гурко Ірина, Безкревна Олена – студентки 3 курсу групи ОБО-31д 

спеціальності «Облік і оподаткування»  спеціалізація «Облік і 

оподаткування»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Ковальчук С.П. 

 

2. Особливості класифікації оборотних активів в процесі 

оптимізації облікового процесу підприємства 

           Грицишена Тетяна – студентка 4 курсу групи ОБО-31д спеціальності  

«Облік і оподаткування»  спеціалізація «Облік і оподаткування»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач Крупельницька І.Г. 

 

 

 



3. Проблеми оцінки та особливості обліку виробничих запасів 

підприємства  

           Франтовська Дарина, Пушкар Тетяна – студентки 3 курсу групи 

ОБО-31д спеціальності «Облік і оподаткування»  спеціалізація «Облік і 

оподаткування»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач Коцеруба Н.В. 

 

4. Аналіз міграційних процесів: освіта в Польщі  

           Шеверножук Яна – студентка 4 курсу групи ОБО-41д спеціальності 

«Облік і оподаткування» спеціалізація «Облік і оподаткування» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач  Копчикова І.В. 

 

5. Фіскальна та регулююча роль акцизного податку  

           Приймук  Вікторія – студентка 4 курсу групи ФК-41д спеціальності 

«Облік і оподаткування» спеціалізація «Фінансовий контроль» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Кудирко О.М. 

 

6. Державна інспекція навчальних закладів України  

           Королюк Поліна – студентка 4 курсу групи ФК-41д спеціальності 

«Облік і оподаткування» спеціалізація «Фінансовий контроль» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Даценко Г.В. 

 

7. Аудит та інспектування організацій з охорони здоров’я   

        Сопільник Марина – студентка 4 курсу групи ФК-41д спеціальності 

«Облік і оподаткування» спеціалізація «Фінансовий контроль» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Даценко Г.В. 

 

8. Облік фінансових результатів   

        Дзюмак Тетяна, Бурдинська Яна – студентки 3 курсу групи ОБО-31д 

спеціальності «Облік і оподаткування» спеціалізація «Облік і оподаткування» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Коцеруба Н.В. 

 

9. Методи економічної  кібернетики в економічному аналізі 

        Гордій Віталій – студент 3 курсу групи ФК-31д спеціальності «Облік і 

оподаткування» спеціалізація «Фінансовий контроль» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Лобачева І.Ф. 

 

 



10. Використання кореляційно-регресійного методу аналізу в 

наукових дослідженнях 

       Юренко Аліна – студентка 2 курсу групи ФБСС-21д спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент  Сегеда С.А. 

 

11. Організація системи аналізу показників платоспроможності 

підприємства 

Беженар Юлія  – студентка 4 курсу групи ОБО-41д спеціальності 

«Облік і оподаткування» спеціалізація «Облік і оподаткування» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: д.е.н., професор Денисюк О.М. 

 

 

ІІІ.ОБГОВОРЕННЯ ТА ОБМІН ДОСВІДОМ З ТЕМИ НАУКОВОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА НАГОРОДЖЕННЯ  ПОЧЕСНИМИ  ГРАМОТАМИ 

СТУДЕНТІВ З НАЙКРАЩИМИ  ДОПОВІДЯМИ 

 

Заключне слово 

Даценко Ганна Василівна – к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку 

та оподаткування ВТЕІ КНТЕУ 

 

Підстава: наказ № 208 від 07.11.2019 р. 

Кількість учасників:  15 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

(Регламент доповідей – 5 хв.) 

13.10 – 13.30  Реєстрація учасників та гостей наукової конференції 

13.30 – 14.30  Пленарне засідання наукової конференції 

14.30 – 14.50 Підведення підсумків пленарного засідання наукової  

                               конференції 

14.50 – 15.00 Перерва 

15.00 – 16.00 Секційне засідання наукової конференції 

16.00 – 16.20 Підведення підсумків секційного засідання наукової  

                               конференції   



 


