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12 травня 2016 року в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України у м. Києві на базі кафедр «Бухгалтерського 

обліку і аудиту», «Статистики та економічного аналізу» проведена 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бухгалтерський 

облік, контроль та аналіз в управлінні господарською діяльністю та 

оподаткуванням підприємств». 

Проведення науково-практичної студентської конференції було 

обумовлено необхідністю підвищення ефективності та якості наукових 

досліджень студентів, підготовки фахівців аграрного сектору економіки 

України, глибокого вивчення сучасних проблем бухгалтерського обліку, 

аналізу та контролю й визначення пріоритетних аспектів подальшого розвитку 

науки. 

В конференції прийняли участь всього 165 студентів, викладачів та 

молодих вчених. Зокрема, з Національного університету біоресурсів і 

природокористування України – 110 учасників та 55 студентів і викладачів з 

інших вузів України. 

Секційні тематики конференції:  

1. Бухгалтерський облік як основа інформаційного середовища розвитку 

підприємств (установ та організацій). 

2. Сучасний стан контролю та напрямки його реформування. 

3. Аналітично-прогнозне моделювання діяльності підприємств.  

4. Аудит ефективності використання активів. 

5. Система оподаткування та напрямки її вдосконалення.. 

Пленарне засідання конференції з привітанням відкрили декан 

економічного факультету, д.е.н., професор Діброва Анатолій Дмитрович та 

завідувачі кафедр бухгалтерського обліку і аудиту, статистики та економічного 

аналізу -  д.е.н.,  професор Калюга Євгенія Василівна і д.е.н.,  професор Савчук 

Василь Кирилович, відзначили важливість проведення подібних заходів для 

студентів, які сприяють їх активній участі у наукові роботі.  

Під час роботи конференції були заслухані та обговоренні доповіді та 

презентації студентів 2-4 курсів напряму підготовки «Облік і аудит», двох 

магістерських програм - «Облік і аудит» та «Менеджмент ЗЕД». 



За результатами конференції студенти з найкращими доповідями були 

відзначені нагородами в номінації «Найкращі доповіді»: І місце - Наталія -

Вікторія Лисенко (3 курс 7 група), ІІ місце - Ольга Вовк (3 курс, 6 група), 

Анжеліка Городенська (магістр 1-го року навчання, 3 група), ІІІ місце  -

Світлана Гараган (2 курс, 4 група), Юлія Шендерівська (3 курс, 7 група), 

Михайло Шубан (магістр 1-го року навчання, спеціальність «Менеджмент»).  

Решті учасників конференції (Я. Барановській, О. Бутенко, Л. Дуборез, Г. 

Кішко, В. Коваленко, Л. Лебізі, О. Мельниченко, О. Ольховик, А. Різник, А. 

Сиродію, О. Дердійчуку) була висловлена подяка за активну участь у її роботі. 

Всі учасники науково-практичної студентської конференції отримали 

інформаційні матеріали конференції. 

Звіт заслухано та обговорено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку 

і аудиту (Протокол № 7 від 16. 05. 2016 р.) та надано рекомендації. Зокрема, 

результати проведення Науково-практичної студентської конференції дають 

можливість відзначити необхідність проведення подібних заходів в 

подальшому з метою обговорення актуальних питань розвитку бухгалтерського 

обліку, аналізу, контролю та аудиту в сучасних соціально-економічних умовах 

розвитку України, набуття студентами навичок представлення та обговорення 

своїх наукових здобутків та пошуку нових напрямків власних наукових 

досліджень. 

 

 

 

 

Організаційний комітет конференції: 

 

співголова оргкомітету, декан  

економічного факультету, д.е.н., проф.                                         А.Д. Діброва 

 

член оргкомітету, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку і аудиту, д.е.н., проф.                              Є.В. Калюга 

 

член оргкомітету, завідувач кафедри  

статистики та економічного аналізу, д.е.н., проф.                         В.К. Савчук 

 

секретар оргкомітету, к.е.н., доц.                                          І.В. Мельниченко 


