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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 

Кудирко О.М., к.е.н., доцент  кафедри – заступник голови 
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Гладій І.О. – к.е.н, доцент кафедри 

Ковальчук С.П. – к.е.н, старший викладач кафедри 

Сінельникова Н.П., лаборант кафедри – секретар комітету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

проведення студентської наукової конференції на тему: 

«СУЧАСНИЙ СТАН, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ, 

АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ» 

 

Термін проведення:  24 листопада 2017 року. 

 

Мета: Відповідно до зведеного плану проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, круглих столів ВТЕІ КНТЕУ на 2017 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 обговоренняна пленарному засіданні: 

 

1. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства та 

напрями підвищення їх ефективності 

Войтенко О.О.  – студент 4 курсу групи ОАП-41д  напряму підготовки 

«Облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит в підприємництві» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

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

 

2. Методика та системи показників аналізу господарської 

діяльності підприємства 

Снігур К.Ю.  – студент 4 курсу групи ОАП-41д  напряму підготовки 

«Облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит в підприємництві» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

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

 

3. Перевірка електронних державних закупівель в системі 

фінансового контролю 



Сінельникова Н.П. – студент 4 курсу групи ДФК-42д  напряму 

підготовки «Облік і аудит» спеціалізація «Державний фінансовий контроль» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

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

4. Користування надрами: обліково-аналітичний аспект 

Цвігун Н.В. – студент 4 курсу групи ОАП-41д  напряму підготовки 

«Облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит в підприємництві» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

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

 

5. Вдосконалення фінансової звітності для потреб аналізу 

фінансового стану підприємства 

Чебанова А.Ю. – студент 4 курсу групи ОАП-41д  напряму підготовки 

«Облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит в підприємництві» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

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

 

6. Аналіз маркетингової діяльності 

Яблочнікова А.О. – студент 4 курсу групи ОАП-41д  напряму 

підготовки «Облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит в підприємництві» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

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

 

 

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 обговоренняна секційному засіданні: 

 

1. Контроль як функція державного управління 

Кривіцька О.О. – студент 4 курсу групи ДФК-42д  напряму підготовки 

«Облік і аудит» спеціалізація «Державний фінансовий контроль» 



Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Крупельницька І.Г. 

 

2. Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві 

Сай-Боднар Ю.А. – студент 4 курсу групи ДФК-42д  напряму 

підготовки «Облік і аудит» спеціалізація «Державний фінансовий контроль» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

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

 

3. Аналіз продуктивності праці на підприємстві 

Ліпешко Д. В. – студент 4 курсу групи ОАП-41д  напряму підготовки 

«Облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит в підприємництві» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

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

4. Аналіз основних засобів та ефективність їх використання 

Демида М.Р. – студент 4 курсу групи ДФК-42д  напряму підготовки 

«Облік і аудит» спеціалізація «Державний фінансовий контроль» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

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

 

5. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній 

системі управління 

Клименко І.Л. – студент 4 курсу групи ДФК-42д  напряму підготовки 

«Облік і аудит» спеціалізація «Державний фінансовий контроль» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

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

 

6. Етапи планування аудиторської перевірки 

Попович М.С. – студент 4 курсу групи ДФК-42д  напряму підготовки 

«Облік і аудит» спеціалізація «Державний фінансовий контроль» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

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

 

7. Особливості здійснення державного контролю за додержанням 

законодавства про працю 

Тихолаз О.В. – студент 4 курсу групи ДФК-41д  напряму підготовки 

«Облік і аудит» спеціалізація «Державний фінансовий контроль» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: асис., Патраманська Л.Ю. 



 

8. Сучасні проблеми використання міжнародних стандартів аудиту 

в аудиторській практиці 

Козак В.В. – студент 4 курсу групи ДФК-41д  напряму підготовки 

«Облік і аудит» спеціалізація «Державний фінансовий контроль» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Бондар Т.Л. 

 

9. Імітаційне моделювання за методом Монте-Карло у прийнятті 

управлінських рішень 

Якименко Л.Є. – студент 3 курсу групи ДФК-31д  напряму підготовки 

«Облік і аудит» спеціалізація «Державний фінансовий контроль» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

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

 

10. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу 

як напрям розвитку підприємства 

Шпак А.О. – студент 4 курсу групи ОАП-41д  напряму підготовки 

«Облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит в підприємництві» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

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

 

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 №201 від 07.11.2017р. 

Кількість учасників:  16 

 

 

 

 

 

 

   



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

(Регламент доповідей – 5 хв.) 

12.40 – 13.00 Реєстрація учасників та гостей наукової конференції 

13.00 – 14.00 Пленарне засідання наукової конференції 

14.00 – 14.20 Підведення підсумків пленарного засідання наукової  

                                конференції 

14.20 – 14.30 Перерва 

14.30 – 15.30 Секційне засідання наукової конференції 

15.30 – 16.00 Підведення підсумків секційного засідання наукової  

                                конференції   

 

 


