
Науково-дослідна робота студентів під керівництвом викладачів
кафедри обліку та аудиту

№
з/п

Науковий
керівник

П.І.Б. студента,
курс, група Назва доповіді і де була заслухана

1. Бондарчук Т.В. Гречана К.,
ОА-41

«Дослідження організації і методики
аудиту основних засобів на виробничому
підприємстві»
Збірник матеріалів першої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Споживчий ринок України:
тенденції розвитку, динаміка та їхні
особливості у системі споживчої
кооперації». Вінниця, 12 березня 2009р.-
Вінниця:ВКІ,2009.-С.169-173

2. 2 Нежевенко А.Г. Хрустик Т.,
ОА-41

«Методи обліку виробничих витрат»
Збірник матеріалів першої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Споживчий ринок України:
тенденції розвитку, динаміка та їхні
особливості у системі споживчої
кооперації». Вінниця, 12 березня 2009р.-
Вінниця:ВКІ,2009.-С.245-249

3. Бондарчук Т.В. Диня І.В.,
ОА-42

«Організація обліку експортних операцій
на підприємствах України»
Збірник матеріалів першої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Споживчий ринок України:
тенденції розвитку, динаміка та їхні
особливості у системі споживчої
кооперації». Вінниця, 12 березня 2009р.-
Вінниця:ВКІ,2009.-С.270-275

4. Олійник Л.Г. Пльонсак Г.,
ОА-41

«Проблеми податкових розрахунків і
звітності у системі бухгалтерського
обліку»
Збірник матеріалів першої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Споживчий ринок України:
тенденції розвитку, динаміка та їхні
особливості у системі споживчої
кооперації». Вінниця, 12 березня 2009р.-
Вінниця:ВКІ,2009.-С.284-289

5. Бондарчук Т.В. Порхну О.В.,
ОА-42

«Дослідження організації аудиторської
перевірки витрат виробництва»
Збірник матеріалів першої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Споживчий ринок України:
тенденції розвитку, динаміка та їхні
особливості у системі споживчої
кооперації». Вінниця, 12 березня 2009р.-
Вінниця:ВКІ,2009.-С.289-295

6. Нежевенко А.Г. Сікальська Т.Л., «Роль управлінського обліку в Україні»



ОА-41 Збірник матеріалів першої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Споживчий ринок України:
тенденції розвитку, динаміка та їхні
особливості у системі споживчої
кооперації». Вінниця, 12 березня 2009р.-
Вінниця:ВКІ,2009.-С.300-304

7. Бондарчук Т.В. Судець М.І.,
ОА-41

Дослідження і удосконалення організації
обліку операцій з давальницькою
сировиною, отриманою від нерезидента
для переробки українськими
підприємствами
Збірник матеріалів першої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Споживчий ринок України:
тенденції розвитку, динаміка та їхні
особливості у системі споживчої
кооперації». Вінниця, 12 березня 2009р.-
Вінниця:ВКІ,2009.-С.311-317

8. Ільченко Л. Б. Гурашта О. О.,
ОА-51

«Розвиток управлінського обліку і
проблеми впровадження на вітчизняних
підприємствах»
Збірник статей першої міжнародної
науково – практичної конференції
студентів денної та заочної форм
навчання «Молодь і сучасність:
економічні, інформаційні, правові та
культурні аспекти». Вінниця, 16
листопада 2010р.-Вінниця: ВКІ,2010.-С.55-
57

9. Ільченко Л. Б. Онофрійчук Т. В.,
ОА-41

«Облік як система інформаційного
забезпечення управління підприємством»
Збірник статей першої міжнародної
науково – практичної конференції
студентів денної та заочної форм
навчання «Молодь і сучасність:
економічні, інформаційні, правові та
культурні аспекти». Вінниця, 16
листопада 2010р.-Вінниця: ВКІ,2010.-
С.120-124

10. Ільченко Л. Б.
Пасько В. Ю.,

ОА-41

«Аудит бухгалтерського балансу
підприємства»
Збірник статей першої міжнародної
науково – практичної конференції
студентів денної та заочної форм
навчання «Молодь і сучасність:
економічні, інформаційні, правові та
культурні аспекти». Вінниця, 16
листопада 2010р.-Вінниця: ВКІ,2010.-
С.219-224

11. Ільченко Л. Б. Сорокопуд А. Ю.,
ОА-41

«Амортизація основних засобів у сучасних
умовах господарювання»



Збірник статей першої міжнародної
науково – практичної конференції
студентів денної та заочної форм
навчання «Молодь і сучасність:
економічні, інформаційні, правові та
культурні аспекти». Вінниця, 16
листопада 2010р.-Вінниця: ВКІ,2010.-
С.241-243

12. Ільченко Л. Б. Хрустик Т.М.,
ОА-41

«Особливості обліку витрат підприємств
ресторанного господарства»
Збірник статей першої міжнародної
науково – практичної конференції
студентів денної та заочної форм
навчання «Молодь і сучасність:
6економічні, інформаційні, правові та
культурні аспекти». Вінниця, 16
листопада 2010р.-Вінниця: ВКІ,2010.-
С.259-262

13. Дубінін О.А.
Гречана К. П.,

ОА-51

«Діюча практика обліку основних засобів і
шляхи її удосконалення»
Збірник статей другої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Особливості
підприємницької діяльності в умовах
соціально-економічної кризи». Вінниця, 18
лютого 2010р.Вінниця ВКІ,2010.-С.205-208

14. Ільченко Л.Б.

Дзигаленко Ю.П.,
ОА-51

«Аналіз стану розрахунків з оплати праці в
умовах фінансової кризи»
Збірник статей другої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Особливості
підприємницької діяльності в умовах
соціально-економічної кризи». Вінниця, 18
лютого 2010р.Вінниця ВКІ,2010.-С.208-211

15. Дубінін О.А.
Задоєнко Ю. С.,

ОА-51

«Облік і аудит грошових коштів та аналіз
грошових потоків»
Збірник статей другої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції. Вінниця, 18 лютого
2010р.Вінниця ВКІ,2010.-С.424-428

16. Яблочнікова І.О. Захарова І. О.,ОА-
41

«Оптимізація організації ведення
бухгалтерського обліку на малих
підприємствах в умовах соціально-
економічної кризи»
Збірник статей другої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Особливості
підприємницької діяльності в умовах
соціально-економічної кризи» . Вінниця, 18
лютого 2010р.Вінниця ВКІ,2010.-С.53-56

17. Ільченко Л.Б. Калічевська Н. Ф.,
ОА-51

«Значення балансу в системі управління
підприємством»



Збірник статей другої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Особливості
підприємницької діяльності в умовах
соціально-економічної кризи». Вінниця, 18
лютого 2010р.Вінниця ВКІ,2010.-С.230-234

18. Кириченко В.В. Онофрійчук Т. В.,
ОА-42

«Аудит ефективності: зарубіжний досвід
та українські реалії»
Збірник статей другої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Особливості
підприємницької діяльності в умовах
соціально-економічної кризи». Вінниця, 18
лютого 2010р.Вінниця ВКІ,2010.-С.112-116

19. Олійник Л.Г. Пасько В. Ю.,
ОА-41

«Проблеми відшкодування ПДВ в Україні»
Збірник статей другої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Особливості
підприємницької діяльності в умовах
соціально-економічної кризи». Вінниця, 18
лютого 2010р.Вінниця ВКІ,2010.-С.373-377

20. Олійник Л.Г. Ролінська А. О.,
ОА-41

«Проблеми та шляхи реформування
податку на прибуток»
Збірник статей другої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Особливості
підприємницької діяльності в умовах
соціально-економічної кризи». Вінниця, 18
лютого 2010р.Вінниця ВКІ,2010.-С.377-381

21.
Яблочнікова

І.О.

Сікальська Т. Л.,
ОА-41

«Вплив економічної кризи на розмір
заробітної плати працівників малих
підприємств»
Збірник статей другої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Особливості
підприємницької діяльності в умовах
соціально-економічної кризи». Вінниця, 18
лютого 2010р.Вінниця ВКІ,2010.-С.22-28

22. Яблочнікова І.О. Власюк О. В., ОА-
41

«Вплив соціально-економічної кризи на
господарську діяльність малих
підприємств»
Збірник статей другої студентської
міжвузівської науково-практичної
конференції «Особливості
підприємницької діяльності в умовах
соціально-економічної кризи». Вінниця, 18
лютого 2010р.Вінниця ВКІ,2010.-С.39-43

23. Суська Т.В. Кривонос О.Г.,
ОА-41

«Правове регулювання управлінського
обліку та його необхідність в ринкових
умовах господарювання»
Матеріали четвертої Всеукраїнської
науково-практичної конференції



студентів та молодих вчених «креативне
бачення української законотворчості
очима майбутнього фахівця». Вінниця 16
березня 2011р. Вінниця:ВКІ,2011.-С.207-
210

24. Прицюк Л.А. Ролінська А.О.,
ОА-41

«Розвиток малого підприємництва в
контексті доступності кредитних ресурсів»
Тези доповідей І всеукраїнської
студентської науково-практичної
конференції «творчий пошук молоді – курс
на ефективність» хмельницький, 12
березня 2010р. м.Хмельницький, 2010.-
С.148-150

25. Вечірко О.Г. Тодоровська В.С.,
ОА-41

«Організація та правове регулювання
обліку та контролю на підприємствах
малого бізнесу»
Матеріали четвертої Всеукраїнської
науково-практичної конференції
студентів та молодих вчених «креативне
бачення української законотворчості
очима майбутнього фахівця». Вінниця 16
березня 2011р. Вінниця:ВКІ,2011.-С.244-
247

26. Суська Т.В. Федорович М.І.

«Правові аспекти та перспективи розвитку
управлінського обліку»
Матеріали четвертої Всеукраїнської
науково-практичної конференції
студентів та молодих вчених «креативне
бачення української законотворчості
очима майбутнього фахівця». Вінниця 16
березня 2011р. Вінниця:ВКІ,2011.-С.247-
250

27. Вечірко О.Г.
Куцька О.В.,

ОА-42

«Дослідження особливостей виникнення
другої хвилі світової економічної кризи»
Матеріали п’ятої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів «Економічна
стратегія держав світу та України:
основні напрями, проблеми, перспективи».
Вінниця, 14 березня 2012р. – С.70-73

28. Бондарчук Т.В. Степанюк Б.М.,
ОА-42

«Організація аудиту розрахунків з
покупцями і замовниками»
Матеріали п’ятої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів «Економічна
стратегія держав світу та України:
основні напрями, проблеми, перспективи».
Вінниця, 14 березня 2012р. – С.162-165

29. Ільченко Л.Б. Степанюк Б.М.,
ОА-42

«Особливості взаємовідносин України та
ЄС»
Матеріали п’ятої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,



магістрантів та аспірантів «Економічна
стратегія держав світу та України:
основні напрями, проблеми, перспективи».
Вінниця, 14 березня 2012р. – С.386-389

30. Шмичкова І.Ю. Назимко Т. О.,
ОА-42

«Сучасні підходи до сутності та
призначення обліку розрахункових
операцій в бюджетних установах»
Матеріали п’ятої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів «Економічна
стратегія держав світу та України:
основні напрями, проблеми, перспективи».
Вінниця, 14 березня 2012р. – С.174-176

31. Бондарчук Т.В. Степанюк Б.М.,
ОА-42

«Організація аудиту дебіторської
заборгованості»
Матеріали п’ятої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів «Економічна
стратегія держав світу та України:
основні напрями, проблеми, перспективи».
Вінниця, 14 березня 2012р. – С.208-211

32. Кушнір О.Ю. Куцька О.В., ОА-42

«Проблеми та перспективи формування
системи управлінського обліку у
вітчизняній економіці»
Матеріали п’ятої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів «Економічна
стратегія держав світу та України:
основні напрями, проблеми, перспективи».
Вінниця, 14 березня 2012р. – С.146-150

33. Іванюта П.В.

Пасарар І.І.,
ОА-091

«Соціально-економічний розвиток
суспільства та роль управлінського обліку
в системі управління»
Матеріали п’ятої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів «Економічна
стратегія держав світу та України:
основні напрями, проблеми, перспективи».
Вінниця, 14 березня 2012р. – С.194-199

34. Ільченко Л.Б.

Сауляк А., ОА-51 «Стан і перспективи розвитку обліку
товарних операцій підприємств споживчої
кооперації»
Матеріали п’ятої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів «Економічна
стратегія держав світу та України:
основні напрями, проблеми, перспективи».
Вінниця, 14 березня 2012р. – С.202-205

35. Шньорко В.М.

Пилипчук І.С.,
ОА-51

«Моделювання фінансових результатів в
системі управління підприємством»
Матеріали п’ятої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,



магістрантів та аспірантів «Економічна
стратегія держав світу та України:
основні напрями, проблеми, перспективи».
Вінниця, 14 березня 2012р. – С.274-278

36. Іванюта П.В.

Куцька О. Ю.,
ОА-42

«Проблеми та перспективи формування
системи управлінського обліку у
вітчизняній економіці»
Матеріали п’ятої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів «Економічна
стратегія держав світу та України:
основні напрями, проблеми, перспективи».
Вінниця, 14 березня 2012р. – С.142-146

37. Олійник Л.Г.

Андрюшечкіна
М.С.,

«Механізм обчислення ПДВ у ринкових
умовах»
Матеріали шостої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів «Науковий
потенціал студентської молоді –
розвитку суспільства, науки,
виробництва». Вінниця, 13 лютого 2013р.-
Вінниця:ВКІ, 2013р. – С.119-123

38. Вечірко О.Г.

Баланівська Т.В.,
ОА-091

«Внутрішньогосподарський контроль, його
значення та роль на підприємствах різних
форм власності»
Матеріали шостої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів «Науковий
потенціал студентської молоді –
розвитку суспільства, науки,
виробництва». Вінниця, 13 лютого 2013р.-
Вінниця:ВКІ, 2013р. – С.130-135

39. Кушнір О.Ю.

Пасарар І.І.,
ОА-091

«Соціально-економічний розвиток
суспільства та роль управлінського обліку
в системі управління»
Матеріали шостої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів. «Науковий
потенціал студентської молоді –
розвитку суспільства, науки,
виробництва». Вінниця, 13 лютого 2013р.-
Вінниця:ВКІ, 2013р. – С.178-182

40. Ролінська А.О.

Рудь К.П., ФК-103 «Розвиток бухгалтерського обліку в
умовах глобалізації»
Матеріали шостої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів «Науковий
потенціал студентської молоді –
розвитку суспільства, науки,
виробництва». Вінниця, 13 лютого 2013р.-
Вінниця:ВКІ, 2013р. – С.429-435

41. Ільченко Л.Б. Баланівська Т.В., «Внутрішньогосподарський контроль, його



ОА-091 значення та роль на підприємствах різних
форм власності»
Матеріали науково-практичної
конференції студентів «Молодь і
сучасність: економічні, інформаційні,
правові та культурні аспекти», ВКІ,
2013р.- С.146-148

42. Олійник Л.Г.

Андрюшечкіна
М.С.,
ОА-125

«Облік, аналіз і аудит податку на
прибуток»
Матеріали науково-практичної
конференції студентів «Молодь і
сучасність: економічні, інформаційні,
правові та культурні аспекти», ВКІ,
2013р.- С.215-219

43. Олійник Л.Г.

Степанюк Б.М.,
ОА-42

«Організація і методика аудиту
розрахунків з покупцями та замовниками»
Матеріали науково-практичної
конференції студентів «Молодь і
сучасність: економічні, інформаційні,
правові та культурні аспекти», ВКІ,
2013р.- С.220-224

44. Ільченко Л.Б.

Рабоконь С.І.,
ОА-42

«Методика аудиту оплати праці»
Матеріали п’ятої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів «Економічна
стратегія держав світу та України:
основні напрями, проблеми, перспективи».
Вінниця, 14 березня 2012р. – С.92-97

45. Олійник Л.Г.

Бучинський Д.М.,
ОА-41

«Організація аудиту розрахунків з
бюджетом з ПДВ»
Матеріали п’ятої Міжнародної науково-
практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів «Економічна
стратегія держав світу та України:
основні напрями, проблеми, перспективи».
Вінниця, 14 березня 2012р. – С.110-115

46. Бондарчук Т.В.

Каченюк Р.Л.,
ОА-42

«Організація аудиту основних засобів на
підприємстві»
Матеріали науково-практичної
конференції студентів «Молодь і
сучасність: економічні, інформаційні,
правові та культурні аспекти», ВКІ,
2013р.- С.85-90

47. Олійник Л.Г.

Степанюк Б.М.
ОА-42

«Особливості взаємовідносин України та
ЄС»
Матеріали науково-практичної
конференції «Молодь і сучасність:
економічні, інформаційні, правові та
культурні аспекти», ВКІ, 2013р.- С.90-94

48. Бондарчук Т.В.
Каченюк Р.Л.
ОА-42

«Основні шляхи подолання кризових явищ
в економіці»
Матеріали науково-практичної



конференції студентів «Молодь і
сучасність: економічні, інформаційні,
правові та культурні аспекти», ВКІ,
2013р.- С.145-149

49. Бондарчук Т.В.

Гончар І.,
ОА-42

«Облік товарних операцій на ринках
підприємств споживчої кооперації»
Матеріали науково-практичної
конференції студентів «Молодь і
сучасність: економічні, інформаційні,
правові та культурні аспекти», ВКІ,
2013р.- С.163-167

50. Ільченко Л.Б.

Хрустик Т. М.,
ОА-51

«Особливості обліку витрат підприємств
ресторанного господарства»
Матеріали науково-практичної
конференції студентів «Молодь і
сучасність: економічні, інформаційні,
правові та культурні аспекти», ВКІ,
2013р.- С.167-171

51. Бондарчук Т.В.

Сорокопуд А.Ю.,
ОА-51

«Амортизація основних засобів в сучасних
умовах господарювання»
Матеріали науково-практичної
конференції студентів «Молодь і
сучасність: економічні, інформаційні,
правові та культурні аспекти», ВКІ,
2013р.- С.220-224

52. Ільченко Л.Б.

Гурашта О. О.,
ОА-51

«Розвиток управлінського обліку і
проблеми впровадження на вітчизняних
підприємствах»
Матеріали науково-практичної
конференції студентів «Молодь і
сучасність: економічні, інформаційні,
правові та культурні аспекти», ВКІ,
2013р.- С.245-249

53. Ільченко Л.Б.

Пасько В.Ю.,
ОА-51

«Аудит бухгалтерського балансу
підприємства»
Матеріали науково-практичної
конференції студентів «Молодь і
сучасність: економічні, інформаційні,
правові та культурні аспекти», ВКІ,
2013р.- С.316-320

54. Олійник Л.Г. Вітенко К.М.,
М-121

«Аналіз переваг та недоліків Інтернет-
технологій у маркетинговій діяльності».
VIІІ Міжнародна науково-практична
конференція студентів, магістрантів та
аспірантів на тему: «Світ молоді, молодь
світу» ВКІ, 12.11.2014 року

55. Олійник Л.Г. Пічкур А.О.,
ОА-121

«Особливості обліку касових операцій в
умовах автоматизації».
VIІІ Міжнародна науково-практична
конференція студентів, магістрантів та
аспірантів на тему: «Світ молоді, молодь
світу» ВКІ, 12.11.2014 року



56. Олійник Л.Г.
Берчук Варвара-
Юлія Ігорівна

ОА-121

«Особливості автоматизованого і ручного
методів ведення обліку на підприємствах».
VIІІ Міжнародна науково-практична
конференція студентів,магістрантів та
аспірантів на тему: «Світ молоді, молодь
світу» ВКІ, 12.11.2014 року

57. Олійник Л.Г. Шеремета С.А.,
ФК-145

«Військовий збір: сутність порядок
нарахування та сплати».
VIІІ Міжнародна науково-практична
конференція студентів,магістрантів та
аспірантів на тему: «Світ молоді, молодь
світу» ВКІ, 12.11.2014 року

58. Олійник Л.Г. Бензелюк М.В.,
ОАс - 131

«Особливості автоматизації обліку
фінансових результатів підприємства».
VIІІ Міжнародна науково-практична
конференція студентів, магістрантів та
аспірантів на тему: «Світ молоді, молодь
світу» ВКІ, 12.11.2014 року

59. Олійник Л.Г. Майданюк В.Ю.,
ОАс-131

«Застосування інформаційних систем в
обліку розрахунків з оплати праці».
VIІІ Міжнародна науково-практична
конференція студентів,магістрантів та
аспірантів на тему: «Світ молоді, молодь
світу» ВКІ, 12.11.2014 року

60. Олійник Л.Г. Юзва О. І.,
ФК-145

«Вплив інформаційних технологій на
сучасну молодь: переваги та недоліки».
VIІІ Міжнародна науково-практична
конференція студентів,магістрантів та
аспірантів на тему: «Світ молоді, молодь
світу» ВКІ, 12.11.2014 року

61. Олійник Л.Г.
Гноць Д.О.,
ОА(с)-131

«Аналіз та необхідність громадського
обговорення реформ в Україні».
ІХ Міжнародна науково-практична
конференція на тему «Побудова нової
моделі взаємовідносин влади і
громадського суспільства: участь молоді»
ВКІ, 20.05.2015 р.

62. Олійник Л.Г.
Коваль Д.В., ОА(с)-

131

«Корупція – виразка української держави».
ІХ Міжнародна науково-практична
конференція на тему «Побудова нової
моделі взаємовідносин влади і
громадського суспільства: участь молоді»
ВКІ, 20.05.2015 р.

63. Олійник Л.Г. Музичко Д.О., ОА-
121

«Перспективи розвитку фіскальної служби
за участі студентської молоді».
ІХ Міжнародна науково-практична
конференція на тему «Побудова нової
моделі взаємовідносин влади і
громадського суспільства: участь молоді»
ВКІ, 20.05.2015 р.

64. Олійник Л.Г. Пічкур А.О., ОА-
121

«Податок на додану вартість: сутність,
значення та стан розвитку».



ІХ Міжнародна науково-практична
конференція на тему «Побудова нової
моделі взаємовідносин влади і
громадського суспільства: участь молоді»
ВКІ, 20.05.2015 р.

65. Олійник Л.Г. Кривошия А.О. ,
ОА(с)-131

«Новий – старий» транспортний податок».
ІХ Міжнародна науково-практична
конференція на тему «Побудова нової
моделі взаємовідносин влади і
громадського суспільства: участь молоді»
ВКІ, 20.05.2015 р.

66. Олійник Л.Г. Христич М.В.,

«Стратегія інноваційного розвитку
споживчої кооперації в сучасних умовах
господарювання»
Дванадцята науково-практична
конференції студентів вищих навчальних
закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси
і їх вплив на ефективність діяльності
підприємства»Київ, 2015

67. Олійник Л.Г. Вансович А.В.,

«Оцінка інновацій в автоматизації
бухгалтерського обліку на підприємствах
споживчої кооперації».
Дванадцята науково-практична
конференції студентів вищих навчальних
закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси
і їх вплив на ефективність діяльності
підприємства»Київ, 2015

68. Іванюта П.В. Романова Н.А.,
ФК-132

Роль інформаційних систем у веденні
обліку та аналізу підприємств.
VIІІ Міжнародна науково-практична
конференція студентів,магістрантів та
аспірантів на тему: «Світ молоді, молодь
світу»ВКІ, 12.11.2014 року

69. Вечірко О.Г. Левандовська О.О.,
ОАс - 131

Значення та застосування міжнародних
стандартів фінансової звітності.
VIІІ Міжнародна науково-практична
конференція студентів,магістрантів та
аспірантів на тему: «Світ молоді, молодь
світу»ВКІ, 12.11.2014 року

70. Вечірко О.Г.

Лещишина М.С.,
Волощук Н.В,

ОА-121

«Проблеми та перспективи розвитку
бухгалтерського обліку в сучасних умовах
господарювання».
ІХ Міжнародна науково-практична
конференція на тему «Побудова нової
моделі взаємовідносин влади і
громадського суспільства: участь молоді»
ВКІ, 20.05.2015 р.

71. Ільченко Л.Б.
Коваль О.Г.,
Мельник О.В.,
ОА(с)-131

«Впровадження інформаційно-
комунікаційних систем підприємств
споживчої кооперації».
ІХ Міжнародна науково-практична
конференція на тему «Побудова нової



моделі взаємовідносин влади і
громадського суспільства: участь молоді»
ВКІ, 20.05.2015 р.

72. Іванюта П.В. Романова Н.А.,
ФК-132

«Роль інформаційних систем у веденні
обліку та аналізу підприємств»
VІІІ Міжнародна науково-практична
конференція студентів, магістрантів та
аспірантів на тему: «Світ молоді, молодь
світу» ВКІ, 12.11.2014р.

73. Олійник Л.Г. Баранюк М. С.,
ОА-121

«Характеристика та поведінка витрат»
Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-
тереотичної інтернет-конференції
молодих учених, аспірантів, студентів
«Творчий пошук молоді – курс на
ефективність, Хмельницький 25 лютого
2016р. С. – 117-118

74. Олійник Л.Г. Демяник Л.Г.,
ОА-121

«Управління податковими платежами
підприємства: теоретичний аспект»
Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-
тереотичної інтернет-конференції
молодих учених, аспірантів, студентів
«Творчий пошук молоді – курс на
ефективність, Хмельницький 25 лютого
2016р. С. – 131-133

75. Олійник Л.Г. Вансович А.В.,
ОА-121

«Аналіз фінансових результатів, його
сутність та значення в процесі управління»
Матеріали всеукраїнської наукової
конференції для студентів вищих
навчальних закладів України І-ІІ рівнів
акредитації «Стан і перспективи
бухгалтерського обліку, аналізу і
контролю в умовах трансформації
національної економіки». – Львів 21-22
квітня 2016р. С. – 56-58

76. Вечірко О.Г.

Баранюк М. С.,
ОА-121,

Сироватко І. С.,
ОА – 121

«Проблеми розвитку аудиту в Україні»
Тези і статті учасників X науково –
практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців «
Сучасний розвиток країни під впливом
соціальних технічних та економічних
чинників» Вінниця 27 квітня 2016 р. С. 44-
45

77. Вечірко О.Г.

Берчук В- Ю.,
ОА- 121,

Демяник Л. Г.,
ОА-121

«Аудит фінансових результатів»
Тези і статті учасників X науково –
практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців «
Сучасний розвиток країни під впливом
соціальних технічних та економічних
чинників» Вінниця 27 квітня 2016 р. С. 46-
48

78. Ільченко Л.Б. Коваль О.Г., «Організація бухгалтерського обліку на



Левандовська О.О.
ОА-155

підприємстві»
Тези і статті учасників X науково –
практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців
«Сучасний розвиток країни під впливом
соціальних технічних та економічних
чинників» Вінниця 27 квітня 2016 р. –
С.20-23

79. Вечірко О.Г.
Арянова М.П.,

Мельникова Ю.О.,
ОА-155

«Методика аудиту фінансових
результатів»
Тези і статті учасників X науково –
практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців «
Сучасний розвиток країни під впливом
соціальних технічних та економічних
чинників» Вінниця 27 квітня 2016 р. –
С40-42

80. Іванюта П.В.
Новохацька С.А.,
Кривошия А.О.,

ОА-155

«Сутність та значення обліку і аудиту
грошових розрахунків в управлінні
підприємством»
Тези і статті учасників X науково –
практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців «
Сучасний розвиток країни під впливом
соціальних технічних та економічних
чинників» Вінниця 27 квітня 2016 р. – С
77-79

81. Олійник Л.Г.
Лисак В.М.,

Луценко М.М.,
ОА-155

«Перспективи розвитку бухгалтерського
обліку в сучасних умовах євроінтеграції»
Тези і статті учасників X науково –
практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців «
Сучасний розвиток країни під впливом
соціальних технічних та економічних
чинників» Вінниця 27 квітня 2016 р. – С
111-113

82. Ролінська А.О. Пічкур А.О.,
ОА-121

«Проблематика та вдосконалення обліку
кредитних операцій комерційних банків»
Матеріали Всеукраїнської наукової
конференції для студентів вищих
навчальних закладів України І-ІІ рівнів
акредитації «Стан і перспективи
розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і
контролю в умовах трансформації
національної економіки» Львів, 21-22
квітня 2016р.- С.30-32

83. Островська І.Ю. Музичко Д.О.,
ОА-121

«Проблеми обліку витрат, пов’язаних з
поліпшенням основних засобів»
Матеріали Всеукраїнської наукової
конференції для студентів вищих
навчальних закладів України І-ІІ рівнів
акредитації «Стан і перспективи



розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і
контролю в умовах трансформації
національної економіки» Львів, 21-22
квітня 2016р.- С.15-17
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