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НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ-ОБЛІКОВЦІВ
Л. Петришин, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет
Відповідно до наказу Міністерства освіти
і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук» від
23 березня 2016 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету (факультет обліку, аудиту та інформаційних систем) був проведений другий
етап другого туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за напрямом
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
До другого етапу Конкурсу, який проводився у формі науково-практичної конференції, галузева комісія допустила 40 зі 139 наукових праць, авторами яких є студенти 33
ВНЗ із 21 міста України. У ній взяли участь
студенти четвертого курсу спеціальності
«Облік і аудит» Львівського НАУ В. Цепок
та Н. Романів. Наукові керівники приїхали на
конференцію підтримати своїх учасників.
На урочистому відкритті з вітальним словом виступили проректор з наукової роботи
КНТЕУ, професор С. Мельниченко, а також
завідувач кафедри фінансового аудиту
С. Бардаш та завідувач кафедри бухгалтерського обліку В. Сопко. Вони наголосили на
важливості такого заходу і побажали учасникам продовжувати в подальшому працювати
за обраними напрямами досліджень.

ліку людського капіталу» (науковий керівник
– завідувач кафедри бухгалтерського обліку і
аудиту Л. Петришин).

У свою чергу Н.Романів доповіла про результати наукового дослідження за темою
«Інформаційно-аналітичне забезпечення якості сільськогосподарської продукції у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняного
аграрного сектора» (науковий керівник – доцент О. Лиса).
За результатами конкурсу В. Цепок нагороджена дипломом другого ступеня, а
Н. Романів вручено сертифікат учасника фіналу конкурсу.
Отож, уже третій рік поспіль студентиобліковці стають призерами конкурсу студентських наукових робіт з обраної спеціальності.

Секційні засідання були проведені за участю членів галузевої комісії – відомих докторів та професорів провідних ВНЗ України.
На науковому форумі В. Цепок презентувала наукове дослідження на тему «Сучасні
погляди на сутність, оцінку та методику обАГРАРНА ЕКОНОМІКА, 2016, Т. 9, № 1-2
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Після завершення секційних засідань учасники науково-практичної конференції мали

змогу ознайомитися з інфраструктурою,
матеріально-технічною базою, бібліотекою
КНТЕУ та придбати науково-методичну та
навчальну літературу.
На урочистому засіданні закриття науково-практичної конференції та підбиття підсумків Конкурсу виступив декан факультету
обліку, аудиту та інформаційних систем
О. Харченко, який подякував учасникам за
цікаві наукові доповіді, жваві дискусії та спільно із заступником директора редакції газети «Все про бухгалтерський облік» І. Рябчук
вручив дипломи, сертифікати та подяки.
Члени журі та учасники конференції обмінялися враженнями щодо організації та
проведення Конкурсу.
Київський НТЕУ залишив у пам’яті учасників лише радісні моменти спілкування, насолоду від плідної праці та щасливі посмішки від перемог!
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