
 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ПОДАТКИ В 

СУСПІЛЬСТВІ 
 

ЖУРНАЛ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомир – 2019 

ПП «Рута» 



2 

 

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ПОДАТКИ В 

СУСПІЛЬСТВІ 
 

ЖУРНАЛ 

(Виходить 1 раз на квартал) 
 

№2(4), 2019                                         Заснований у червні 2018 року 

Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
Серія ЖТ №312/689Р від 06.06.2018 р. 

______________________________________________________________ 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

 

Головний редактор: Мороз Юлія Юзефівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач  кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту ЖНАЕУ  

Засновник та  
відповідальний редактор:      Вітер Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту ЖНАЕУ  

 

Відповідальний секретар:       Цегельник Ніна Іванівна, кандидат економічних 
наук, викладач кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту ЖНАЕУ 

 

Члени редколегії:  
 

Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЖНАЕУ 

Бондар Микола Іванович, доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри обліку і оподаткування, декан факультету обліку та податкового 
менеджменту КНЕУ 

Наумов Сергій Михайлович, головний редактор видання «Баланс Агро» 

Малюга Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри обліку і оподаткування НАСОА 

Суліменко Лариса Антонівна, кандидат економічних наук, професор кафедри 
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЖНАЕУ 

Гайдучок Тетяна Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЖНАЕУ 

Дмитренко Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, старший викладач 
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЖНАЕУ 



3 

 

Савченко Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЖНАЕУ 

Савченко Роман Олександрович, кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЖНАЕУ 

Дідух Дмиро Миколайович, кандидат економічних наук, старший фінансовий 
контролер компанії Royal Dutch Shell 

 

 

_______________________________________________________________ 

 
Адреса редакції: 10008 м. Житомир, Бульвар Старий, 7, каб.109 б. 
Тел.(097) 963-13-02 e-mail: kafedrazhnaeu11@ukr.net 

______________________________________________________ 
 

 

Результати наукових досліджень друкуються за рішення вченої ради 
Житомирського національного агроекологічного університету 

протокол № 11 від 26.06.2018 р. 
 

Підписано до друку 14.05.2019 р. Формат 60х84/16 

Папір офсетний. Гарнітура “Times New Roman”.  
Друк офсетний. Ум.др. арк. 
Наклад прим 100. Зам 

 

Віддруковано в ПП «Рута» 

10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 17-а, тел.  
Реєстраційне свідоцтво серія ДК «3671 від 14.01.2010 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kafedrazhnaeu11@ukr.net


4 

 

ЗМІСТ 
 

ІСТОРИЧНІ НОТАТКИ 

Бухгалтерські таланти знаменитих людей (частина 3) ……………..…….……. 

 

НОВИНИ, ФАКТИ, ПОДІЇ КАФЕДРИ 

Плідна робота студентів спеціальності «облік і оподаткування» за 

результатами наукових досліджень на міжнародній конференції у 

Вінницькому національному аграрному університеті ………………………… 

Нагородження переможців обласного конкурсу «Юний податківець»………. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Психологія»…. 

Студентів ЖНАЕУ відзначили на всеукраїнському економічному турнір…... 

ПІДГОТОВКА КАДРІВ 

Стажування у Швейцарії………………………………….…………………….. 

ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

ПРО УНІВЕРСИТЕТ І НАВЧАННЯ……………………………………………. 

СВІТ ДОЗВІЛЛЯ 

Поетична сторінка…………………………………………………………….….. 

ВІТАЄМО 

Вітаємо з успішним захистом кандидатської дисертації………………………. 

 

 

5 

 

 

 

 

7 

9 

11 

12 

 

15 

 

17 

 

22 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 
 

 

БУХГАЛТЕРСЬКІ ТАЛАНТИ ЗНАМЕНИТИХ ЛЮДЕЙ 

(частина 3) 
 

Чи знаєте ви, що чимало відомих людей 
розпочинали власну кар‟єру з роботи 
бухгалтером. Деякі шукали свою професію, а 
іноді й заробіток, перебираючи та змінюючи рід 
занять, у тому числі випробувавши себе й у 
бухгалтерії. Хто ж особливо відзначився із екс-

бухгалтерів? 
 

БЕНЕДЕТТО КОНТРУЛ’Ї 

 
Італійський купець XV століття і 

неаполітанський дипломат, автор книги «Про 
торгівлю і досконалого купця» (1498), один з 
творців італійської бухгалтерії.В його працях 
вперше говориться про бухгалтерський облік як 
про науку. Котрульі розташовував кредит на 
лівій, а дебет на правій сторінці (стороні) 

рахунку. Для обліку грошових коштів він передбачав дві колонки, в першій 
наводилася оригінальна валюта, в другій – її переклад в місцеву. При цьому він не 
приводив методів обчислення валютних різниць, але підкреслював їх значення, 
вказуючи, що той, хто не розуміє необхідності подібних перерахунків, не 
заслуговує на звання бухгалтера. 

 

МЕЙЕР АМШЕЛЬ 
 

Родоначальник, мабуть, самої багатої, 
процвітаючої і відомої династії в світі був, крім 
усього іншого, ще й талановитим бухгалтером. 
Знання принципів ведення бухгалтерії в чому 
сприяло фінансовому успіху засновника 
династії Ротшильдів. У 1755 році, слідуючи 
сімейній традиції, він відкрив свою справу, 
пов‟язану з торгівлею антикваріатом і 
медалями, а потім зрозумів, що можна знайти 
більш вигідне заняття. Наприклад, стати 
комісіонером при англійському дворянинові, 
що він і зробив. 

ІСТОРИЧНІ НОТАТКИ 
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ГЕНРІХ ШЛІМАН 

 
 Німецький підприємець, 

прославився як археолог-любитель. З 
дитячих років Генріх трудився не 
покладаючи рук для того, щоб заробити 
достатньо грошей для організації 
розкопок. Найбільшого успіху в справі 
накопичення капіталу він домігся, 
працюючи бухгалтером в одній з 
великих торгових компаній в Голландії.  
Генріх Шліман зробив чимало 
дивовижних відкриттів, зокрема, зумів 
здійснити свою дитячу мрію і знайти 
легендарну Трою, проробив довгий 
шлях, прагнучи довести всім, що місто, 
описане Гомером, існувало насправді. 
Він же знайшов знаменитий «скарб 

Пріама» – тисячі прикрас з золота, срібла, кераміки і міді. Примітно, що пристрасть 
до подорожей і шлях до слави у Шлімана почалися саме з посади бухгалтера. 
 

 
 ЕЛВІН ЕРНСТ і АРТУР ЯНГ 

 
Ці люди, не будучи 

знайомі один з одним, стали 

засновниками компанії «Ernst & 

Young», яка зараз є міжнародним 

лідером з аудиту, оподаткування, 

консультаційного супроводу 

транзакцій і консультування з 

питань ведення бізнесу. Два 
видатних бухгалтера, один 
американець, другий – 

шотландець, створили власні фірми майже одночасно. Але якщо перший зробив це 
в 22 роки, то другий – в 43. Будучи піонерами у своїй справі, Артур Янг і Елвін 
Ернст приділяли значну увагу якості роботи. Важливі були й новаторські ідеї. Так, 
Артур Янг розглядав себе як бізнес-консультанта, а не просто бухгалтера, а Ернст 
першим запропонував використовувати бухгалтерську звітність у якості основи для 
прийняття бізнес-рішень, які можуть вплинути на розвиток компаній-Клієнтів. 
Обидва вони померли в 1948 році, з різницею в кілька днів, але засновані ними 
фірми продовжували існувати. Закономірним етапом їх розвитку стало об‟єднання в 
1989 році в компанію «Ernst & Young». 
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ПЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І 
ОПОДАТКУВАННЯ» ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ У 
ВІННИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 
  

15–16 травня 2019 року у Вінницькому національному аграрному університеті 
відбулася міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів 
«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в 
умовах інтеграційних процесів». 

Учасниками конференції були понад 200 студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих науковців з 12 країн і 49 вищих навчальних закладів освіти. 

Розуміючи, що майбутнє економіки України безпосередньо й повною мірою 
залежить від успішного розвитку її аграрного сектору, молоді вчені, докторанти, 
аспіранти та студенти провели низку досліджень. Теми наукових доповідей 
охоплювали найрізноманітніші сфери життя – від інновацій в агроінженерії, 
машинобудуванні, енергетиці, технологій в агрономії і лісівництві, інноваційних 
технологій у тваринництві та харчовій промисловості до тенденцій розвитку 
підприємництва, обліку, аудиту, оподаткування, менеджменту та маркетингу в 
умовах ринкової трансформації та інтеграційних процесів. 

Учасники конференції мали можливість поспілкуватися, обмінятися ідеями і 
обговорити наукові проблеми та шляхи їх вирішення, оволодіти практичними 
навичками у сфері наукової діяльності.  

 

 
 

НОВИНИ, ФАКТИ, ПОДІЇ КАФЕДРИ 
 



8 

 

Житомирський національний агроекологічний університет на конференції був 
представлений студентами спеціальності «Облік і оподаткування»: Зімчук Надія 
Іванівна (керівник – проф. Цаль-Цалко Ю.С.), Войтенко Вікторія Володимирівна 
(керівник – проф. Суліменко Л.А.) і  Нестерук Олена Юріївна (керівник – проф. 
Мороз Ю.Ю.). 

 

 
 

Зімчук Н.І. та Войтенко В.В. виступили з результатами своїх досліджень на 
пленарному засіданні конференції з проблемних питань організації бухгалтерського 
обліку в органічному виробництві, а Нестерук О.Ю. – на секції «Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств» з 
доповіддю «Обліково-аналітичне забезпечення формування фінансової інформації 
Звіту про управління для оцінки стану розвитку підприємства». 

Доповіді студентів Житомирського національного агроекологічного 
університету викликали жваве обговорення, особливо серед присутніх на 
конференції керівників сільськогосподарських підприємств, і були відзначені 
сертифікатами. 

Плідна робота на конференції та перебування у Вінницькому національному 
аграрному університеті залишили студентам та їх керівникам позитивні враження і 
надали поштовх до подальших наукових досліджень. 
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НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ 
«ЮНИЙ ПОДАТКІВЕЦЬ» 

 
22 травня у стінах ЖНАЕУ відбулось урочисте підведення підсумків 

щорічного обласного конкурсу "Юний податківець", який проходить за ініціативи 
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту ЖНАЕУ серед учнів шкіл, 
гімназій та ліцеїв, професійно-технічних навчальних закладів, студентів ВНЗ I-II 
рівнів акредитації та вчителів. 

Мета конкурсу – формування високої податкової та економічної грамотності 
серед молоді – майбутніх платників податків і фахівців у галузі оподаткування, 
бухгалтерського обліку, аудиту, контролю, статистики, аналітичної роботи, 
казначейської, банківської, пенсійної і страхової справи, держуправління, а також 
вивчення та розуміння ролі, значення та місця податків, зборів, платежів у житті 
держави та суспільства, розвиток відповідальності за майбутнє свого добробуту та 
економічного добробуту країни.  

 

 
 

Під час вітального слова завідувач кафедри, доктор економічний наук, 
професор Юлія Юзефівна Мороз зазначила, що цьогоріч було отримано 99 робіт, 
70% з яких – малюнки. Загалом у конкурсі передбачено 8 номінацій – учасники 
могли виконати творчі роботи та проявити свої здібності у віршованій 
формі,  прозі,  фарбах, за допомогою комп‟ютерної графіки.  

 Ректор Житомирського національного агроекологічного університету Олег 
Скидан зауважив, що тема конкурсу досить складна, але інтерес до неї у школярів 
та студентів  лише зростає. Зокрема, якщо минулого року було отримано трохи 
більше 30 робіт, то нині – в три рази більше. Долучилися представники Житомира і 
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Житомирського району, Малина, Бердичева, Коростеня, Народицького району 
віком від 7 років. 

У рамках заходу відбулося вручення дипломів, подяк і подарунків учасникам та 
їх наставникам  від ПАТ «Фаворит компані», ПАТ «Житомирський маслозавод», 
ГУ ДФС у Житомирській області, управління освіти і науки Житомирської 
ОДА,    ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго»,  КЗПО 
«Обласний Центр дитячої та юнацької творчості» Житомирської облради, видання 
«Баланс-агро». 

Після завершення урочистостей на «Юних податківців» чекало частування 
солодощами за святковим столом. 
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ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 
ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ» 

 
З 18 по 20 квітня 2019 р.  на базі Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса відбувся 
II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Психологія», в якому 
брали участь студенти закладів вищої освіти, переможці І етапу олімпіади, для яких 
«Психологія» не є спеціальністю. 

Житомирський національний агроекологічний університет на олімпіаді 
представляла студентка 2 курсу спеціальності «Облік і оподаткування» Іванова 
Анастасія Олександрівна. 

Олімпіада проводилась у три тури. 
I тур (заочний) – передбачав підготовку презентації за темою «Збереження 

психологічного здоров‟я в професійної діяльності (на прикладі майбутньої професії 
учасника олімпіади)». 

ІІ тур – полягав у виконанні тестових завдань з дисципліни «Психологія». 
ІІІ тур – передбачав розв‟язання психологічних завдань та психологічний аналіз 

змісту відеоряду. 

 
 

За результатами олімпіади Іванова Анастасія ввійшла в десятку кращих 
студентів – знавців психології та була відзначена грамотою в номінації "За 
психологічну ерудицію". 

Вітаємо Іванову Анастасію з блискучим результатом! Бажаємо творчої наснаги 
та подальших звершень! 
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СТУДЕНТІВ ЖНАЕУ ВІДЗНАЧИЛИ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
ЕКОНОМІЧНОМУ ТУРНІРІ 

 
У Національному університеті водного господарства та природокористування у 

м. Рівне протягом 18–19 квітня  проходив І Всеукраїнський студентський 
економічний турнір, в якому взяли участь 30 команд закладів вищої освіти  країни. 

Всеукраїнський студентський економічний турнір є командним творчим 
змаганням дискусійного характеру з економіки серед студентів закладів вищої 
освіти, що сприяє формуванню у них знань і умінь дослідницької діяльності, 
набуттю умінь вирішувати складні економічні проблеми. 

Житомирський національний агроекологічний університет на економічному 
турнірі представляли дві команди студентів спеціальності «Облік і оподаткування». 

Команда «SIMPLETEAM» в складі студентів 2 курсу: Борисенко Дар‟я Юріївна 
(капітан команди), Кудра Любов Василівни, Плисак Марина Вікторівна, Торовіна 
Наталія Валеріївна, Тимощук Владислава Олександрівна, Горопашина Інна 
Андріївна, керівник – к.е.н., доц. Гайдучок Тетяна Станіславівна. 

 

 
 

Команда «ЖНАТІКИ економіки» в складі студентів 1 курсу: Абрашитова 
Ангеліна Юріївна (капітан команди), Музика Дарина Андріївна, Градовчук Дмитро 
Вікторович, Мартинюк Катерина Романівна, Бойко Лілія Миколаївна, Самсонюк 
Володимир Володимирович, керівник – д.е.н., проф. Мороз Юлія Юзефівна. 
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На змаганнях кожна з  команд  взяла участь у  двох півфінальних боях, де їх 
суперниками були команди «Хмельницькі ерудити» Хмельницького національного 
університету, «Дослідники» Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія», «Львівадміни» Національного університету «Львівська 
політехніка», «МЕГА-МЕГУ» ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет ім. академіка Степана Дем‟янчука» м. Рівне, «Шостий елемент» 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, «ДВА ПЛЮС ДВА» 
Київського національного університету технологій та дизайну, «SMART KIDS» 
Миколаївського національного аграрного університету. 

 



14 

 

Творчі завдання на змаганнях для наших команд передбачали вирішення 
наступних проблем: 
 Чи потрібно продовжувати мораторій на продаж землі сільськогосподарського 

призначення в Україні? 

 Чи може аграрний сектор стати драйвером української економіки? 

 Розвинуті та щасливі країни: чому так відрізняються рейтинги? 

 Поведінкова економіка: плюси і мінуси. 
 Хто в Україні має бути ключовим інвестором? 

 Визначте оптимальний «соціальний пакет» для українського працівника. 
 Оцінка ефективності вищої освіти: умови окупності інвестицій. 
 Визначте найдорожчий український офіційний (зареєстрований) бренд. 
 «Розумні міста» – міста майбутнього чи високотехнологічні утопії? 

Команди, виступаючи в ролях доповідачів, опонентів та рецензентів, у двох 
півфінальних боях зайняли другі місця, а в цілому, увійшли до десятки 
найсильніших студентських команд України, за що були відзначені дипломами та 
цінними подарунками від організаторів і спонсорів турніру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 
Як я стажувався у Швейцарії 

 

Навчаючись в магістратурі за спеціальністю «Облік і оподаткування» мені 
випала нагода проходити практику за кордоном, а саме у Швейцарії. Проживав я у 
кантоні Санкт-Галлен, місто Броншхофен у сім‟ї Фламмерів. Фермер займався по 

більшій частині тваринництвом, але також в нього був свій великий сад з яблунь та 
груш. 

На фермі було 56 корів, приблизно 70 свиней, більше 100 овечок. Основний 
дохід він мав від продажу молока, які давали йому корови. В день це приблизно 
1000 літрів (все залежало від пори року). Також він мав дохід від продажу поросят, 

тобто вирощув свиней не для продажу на м'ясо, а для перепродажу на іншу ферму, 
де вже інші фермери доглядали за ними і там їх забивали на м'ясо та продавали. 

Невеликий дохід мав від овець, яких стригли 2 рази на рік. Також в нього 
був великий автопарк тракторів, комбайнів та комплектуючих до них. Фермер, коли 
мав змогу допомагав іншим фермерам та з цього мав додатковий дохід. 

Щодо рослинництва, на продаж вирощувались яблука, які купували у нього 
великі супермаркети, а також через маленький магазин фермера.  
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Витрат у нього також було багато. Більшу половину кормів для корів та 
свиней він купував в Італії, так як в Швейцарії мале виробництво кормів. Також він 
купував біодобавки та вакцини у Німеччині. До речі, його дружина їздила по усій 
Швейцарії та робила вакцини для ВРХ, свиней та овечок. Мені випала змога 
допомагати їй у цій справі. 

Бухгалтерський облік вони ведуть вдома самостійно, а раз у рік перед 
подачею всіх документів і звітності до держави, проходять аудиторську перевірку.  

 

 
 

Мої враження що до практики у Швейцарії дуже позитивні. Мені вдалося 
побачити як живуть люди в одній із найбагатших країн світу. Їх культуру та образ 
життя. Я багато чому навчився в сфері тваринництва та бухгалтерського обліку, а 
також відвідав багато чудових місць у цій  чудовій країні. 

Цій практиці я вдячний моєму улюбленому університету ЖНАЕУ. Адже 
тільки в ЖНАЕУ можна поєднувати навчання та практику за кордоном. Всі 
викладачі дуже освідченні та допомагають з усіма питаннями, які тільки можуть 
виникнути. А також, так як я вже закінчую навчання, то можу з впевненістю 
сказати що всі знання які отримав, я їх вже використовую у своєму житті.  
 

                                                            

 Словінський Вадим Валерійович, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 
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У 2018 році я вступив до Житомирського національного агроекологічного 
університету.  З перших днів мені сподобалося бути студентом. По-перше, зручний 
розклад. По-друге, - нові знайомства. Коли ми прийшли на заняття, нам 
повідомили, що вже у першому семестрі ми будемо писати курсову роботу. А ще й  
цілих 35 сторінок тексту мінімум. Це була для мене дуже велика по обсягу робота. 
Але це було страшним на перший погляд. Коли ми почали писати її, зрозуміли, що 
це зовсім не складно. Потім була перша сесія. Для мене це було щось нове. Проте 
вона пройшла без усяких проблем.  

У другому семестрі мені запам`яталося, як ми готувалися до 
Всеукраїнського турніру з економіки, який проходив у місті Рівне. Для мене такі 
турніри буди не в новинку, тому це не було складно. Ми розглянули дуже цікаві, на 
мою думку, питання й отримали новий досвід. Також прогулянка містом, де 
відбувався цей турнір, принесла задоволення. В цілому мені сподобалося, як у мене 
пройшов перший рік навчання в університеті. 

 

Градовчук Дмитро,  
студент 1 курсу 

 

 

В 2018 році я закінчила школу і обирала ВНЗ для того, щоб здобути вищу 
освіту. Мій вибір зупинився на Житомирському національному агроекологічному 
університеті. Ось, уже пройшов майже цілий рік і вже майже студентка 2-го курсу. 
Про свій вибір я не жалкую. Рік був досить насиченим і цікавим. Я познайомилася 
зі свіоїми одногрупниками і до кінця року ми стали однією дружньою командою. О-

18-2 – ми найкращі! 
Ми були одними з перших, хто у першому семестрі 1 курсу писали курсову 

роботу, ще майже нічого не знаючи. Було складно, але водносчас захоплено. 
Дуже сподобалася підготовка і участь у Всеукраїнському студентському 

економічному турнірі, а також поїздка командою у м. Рівне командою під назвою 
«ЖНАТІКИ економіки». Це незабутні враження і досвід. 

Хочу подякувати викладам, які у нас викладали протягом року. Ви нас не 
тільки навчали, а й ставали для нас помічниками і друзями. 

 

Мартинюк Катерина,  
студентка 1 курсу 
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Повірити не можу, що вже закінчується перший рік навчання. Здається, ще 
ніби вчора ми познайомилися з одногрупниками, почали дружити і розпочали наше 
нове студентське життя. А уже сьогодні на вулиці літо і почалися канікули. 

Про Житомирський національний агроекологічний університет мені 
розказували друзі, які вже навчалися тут, у них були дуже хороші враження. Я 
довго вагалася, в який саме університет вступати і зваживши всі за і проти обрала 

ЖНАЕУ, про що ні хвилини не шкодую. В університеті я отримую можливість само 
реалізуватися, опановувати ті дисципліни, які стосуються саме моєї професії. Також 
тут можна весело проводити час, займатися спортом, художньою самодіяльністю, 
здійснювати екскурсії та відвідувати цікаві місця, здобуваючи при цьому хорошу 
освіту. 

Так що ж мені запам‟яталося за перший рік навчання в університеті? 
Беззаперечно, це перша сесія. Ми ще не знали як проходять екзамени і заліки і дуже 
переживали чи отримаємо бажану оцінку. Як зараз пам‟ятаю, як я не спала майже 
до ранку, пишучи курсову чи «зубрила» питання на залік. Але все пройшло дуже 
швидко, залишилися приємні спогади і страшне слово «сесія» виявилося зовсім не 
таким. Кожен день зі студентських років залишиться в пам‟яті назавжди. 
Безумовно, це найпрекрасніший період у моєму житті.  

 

Пивовар Марія,  
студентка 1 курсу 

 

Ви запитаєте, як минув перший навчальний рік та чим він мені 
запам‟ятався? А я з впевненістю відповім, що я знайшла за цей час себе. Саме цей 
рік допоміг мені стати тією людиною, якою я є. В університеті я навчилась 
знаходити спільну мову з різними людьми, бути впевненою в своїх думках та 
долати труднощі, з якими ми так часто зустрічаємось. Для мене перший навчальний 
рік був першим маленьким кроком у доросле життя. Тут не вирішують мої 
проблеми батьки, і не змушують навчатись викладачі, адже наші знання – це наше 
бажання. Дійсно, це так, однак, викладачі надихають. Хтось своєю поезією та 
неймовірною ніжністю, хтось своєю чесністю та справедливістю, а хтось своїм 
завзяттям та любов‟ю до роботи. Можливо, ми не найкращі студенти, але з нами 
працювали найкращі викладачі! 

Участь у різних конкурсах та вікторинах показали, як можна досягати 
поставлених цілей, працюючи над ними. 

Взагалі, перед тим, як прийти до університету, завжди чула від рідних, що 
це будуть мої найкращі роки, це час, коли нові знайомства та нові зустрічі 
наповнюють життя. І справді, в університеті з перших днів я знайшла друзів. Це ті 
люди, які за маленький проміжок часу стали рідними, люди, з якими було багато 
різних моментів, але всі ситуації ми проходили разом. Наш колектив став не просто 
командою, але й сім‟єю, яка завжди підтримає та прийде на допомогу. 

Ви запитаєте, яким був мій перший навчальний рік? Я з впевненістю 
відповім, що найкращим! 

 

Чирко Вікторія,  
студентка 1 курсу 
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Рік тому я закінчила школу і пам‟ятаю як з хвилюванням здавала ЗНО. А 
тепер я – студентка. Навіть саме слово «студентка» звучить якось гордо. І вже дуже 
скоро навіть не першого, а другого курсу. Цей рік навчання в Житомирському 
національному агроекологічному університеті докорінно змінив моє життя. Тут я 
зуміла стати більш дорослою, навчилась самостійно приймати рішення. Також я 
знайшла багато гарних друзів, які завжди допоможуть та підтримають у скрутну 
хвилину. Навчаючись на спеціальності «Облік і оподаткування», я ще більш 
впевнилась, що не помилилась з вибором професії. Загалом рік був дуже цікавим, 
насиченим і я ніколи не пожалкувала, що рік тому подала документи саме в 
ЖНАЕУ. 

Мельник Анна,  
студентка 1 курсу 

 

 

Ну що ж, закінчується мій перший рік навчання в Житомирському 
національному агроекологічному  університеті. Цей рік був тяжким і водночас 
сповненим великою кількістю позитивних емоцій. коли Вперше переступила поріг 
університету, я зрозуміла, що це місце стане моєю другною домівкою. Жоден 
викладач не залишить тебе без уваги з твоїми  проблемами у навчанні, а навпаки 
пояснить і допоможе. Дуже запам‟яталось як  у перші дні блукали в пошуках 
потрібної аудиторії. Припало до душі те, що в університеті добре організовано 

студентське життя: різні зустрічі, екскурсії, свята, різноманітні заходи. Окрім 
навчання запам‟ятались Посвята у студенти, Дебют першокурсника, святкування 
Міжнародного дня бухгалтера та Економічний турнір, у яких приймала участь. 
 

Бойко Лілія,  
студентка 1 курсу 

 

За перші кілька тижнів у мене сформувалося дуже гарне враження від 
факультету та університету загалом. Викладачі гарно розповідають матеріал, 
затишні аудиторії, корпуси, деканат завжди допоможе, коли щось потрібно. Як 
першокурсник, з самого початку мені довелося зіштовхнутися з безліччю проблем, 
які до мене вже пройшли сотні студентів. Для їх вирішення я звертався до 
старшокласників, які завжди приходять на допомогу. Скрізь панує позитивна 
енергетика, яка забезпечується висококваліфікованим персоналом. Цікаві заняття 
щодня – це безумовно плюс.завдяки цьому можна впевнено сказати, що ЖНАЕУ – 

університет високого рівня, і я радий тому, що тут навчаюсь. Сподіваюсь, мої 
майбутні студентські роки залишаться найкращими спогадами у житті. 
 

Самсонюк Володимир,  
студент 1 курсу 
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Ось і закінчується другий рік навчання в ЖНАЕУ. За цей час минуло 
багато різних та цікавих подій, які залишаться в наших спогадах як найпрекрасніші. 
У І семестрі ми познайомились з багатьма новими предметами, кожен з яких 
важливий для нашої майбутньої професії. Також було організовано КВН серед 
студентів, у якому приймали участь всі курси: від 1 і до магістрів.  

На другому курсі ми їздили в Рівне на Всеукраїнський Економічний 
Турнір. Це був чудовий досвід, адже ми розглядали теми з різних аспектів 
економіки, познайомились з командами, які приїхали з різних куточків України. В 
наступному році ми обов„язково поїдемо ще раз і будемо боротися вже за перше 
місце. Після турніру відбувалась ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 
на яку потрібно було написати статтю із запропонованих тем. Після її написання 
був сформований збірник і опублікований в електронній бібліотеці нашого 
університету. Паралельно з цим ми закінчували курсову роботу з предмету 
«Фінансовий облік ». У кожного з нас була також своя тема і в кінці курсової 
практична частина.  

Загалом рік був дуже насичений і продуктивний. Тепер у нас є два місяці, 
щоб відпочити і вже 1 вересня прийти до університету з новими силами, щоб 
працювати ще краще і ще більше.  

                  Борисенко Дар’я,  

                  студентка 2 курсу 

 

Як пройшов мій другий рік навчання в Житомирському національному 
агроекологічному університеті? Особисто для мене це рік відкриттів, розвитку та 
перемог, адже за цей час я встигла зробити чимало: вивчити нові предмети та 
розширити свої знання у різних сферах та галузях, написати курсову роботу, 
прийняти участь в економічному турнірі, знайти справжніх друзів та зрозуміти, що 
навчання є результативним і не даремним лише тоді, коли в процесі розвитку та 
реалізації своїх напрацювать, людина не лише наповнює свій розум багажем знань, 
а й розвиває у собі людські якості, як найвищу цінність життя. 

Головною подією у цьому році стала підготовка та поїздка у місто Рівне на 
економічний турнір. У процесі підготовки та розробки сформувалася дружня 
команда «SIMPLETEAM». Ми ознайомились з важливими питаннями та винайшли 
чимало відповідей та гідно захистили свої напрацювання.  Ось так, спільна справа 
та навчання об‟єднує  друзів та надає цінний життєвий досвід. 

Не менш головною подією стало також написання першої курсової роботи. 
Чи було важко? Однозначно відповісти не можу, але скажу одне, що викладачі - це 
люди з великим серцем, які завжди допоможуть та підуть на зустріч і стануть тобі 
рідними, адже вони вкладають у нас свої знання, свою силу та віру в успіхи. 

Що дав мені другий рік навчання? Якщо чесно, другий рік навчання дав 
мені усе: нові знання, нове бачення та нові можливості. Тепер, я можу нарахувати 
заробітну плату, лікарняні, відпускні, тепер я можу багато! Найголовніше здобуття 
за рік – це вміння працювати в команді, а саме: разом долати перешкоди, розділяти 
перемоги та поразки, підтримувати та підбадьорювати один одного і головне – 

вірити і жити тим, чим натхненний. 
                  Торовіна Наталія,  

                  студентка 2 курсу 
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Не знаю як ви, а я під кінець року звикла підбивати підсумки своєї 
діяльності, так би мовити «пожинати плоди».  

Закінчується мій другий навчальний рік в Житомирському національному 
агроекологічному університеті. Насамперед, хочу відзначити, що це місце я справді 
можу назвати своєю другою домівкою. Адже дуже важливо вчитися там, де можна 
не тільки здобути потрібні та якісні знання, а й там де комфортно та затишно.  

В університеті я познайомилась з чудовими людьми, без яких вже не 
уявляю свого життя, та зрозуміла що таке справжня дружба.   

За два роки навчання я жодного разу не пошкодувала що вступила саме до 
цього університету. Взагалі, на мою думку, студентські роки – це найкращі, 
найцікавіші та найзахоплюючі роки в житті кожної людини. З першого дня 
навчання я відчула суттєву різницю між університетом та школою, адже саме тут 
тебе починають сприймати як дорослу людину зі своїми думками та поглядами на 
життя.  

Вагомим аргументом на користь нашого університету є викладачі. Адже 
де ще можна зустріти таких людей, які покладають усі зусилля щоб допомогти 
студентам, по справжньому переймаються їх проблемами та йдуть назустріч.  

Найголовнішою подією цього навчального року була поїздка до міста 
Рівне на Всеукраїнський економічний турнір. По-перше, це велика честь, що саме 
на нас поклали відповідальність представляти наш університет на всю Україну. По-

друге, завдяки цьому конкурсу ми зрозуміли що таке справжня командна гра, 
навчилися поважати та прислухатися до думок та ідей інших. Хоч, на жаль, ми не 
перемогли, але це великий досвід, і наступного року ми обов„язково докладемо всіх 
зусиль щоб стати кращими. Другий курс в порівнянні з першим звичайно був 
складніший та більш насичений, але ми кожен день із задоволенням вивчали нові 
аспекти нашої спеціальності.  

Зараз хочу побажати всім гарно відпочити та набиратися сил для 
досягнення нових висот, успіхів та перемог!  

 

Кудра Любов,  

студентка 2 курсу 
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МАМИНА ЛЮБОВ 

 

Лиже мати кицька кошеня пухнасте, 

До грудей припало носиком дитя. 
Скільки в тій любові ніжності і щастя, 
В погляді німому – справжні почуття. 
 

Горне дзьобом квочка під своє крилечко 

Жовтлячка малого, що від гурту втік. 
Скільки в тій любові ласки до малечі, 
Тільки їй судився шлях у цілий вік. 
 

А, крильми змахнувши, зовсім інша мама 

У гніздо під стріху комара несе. 
В тій святій любові не знайдеш ні грама 

Ненависті й люті. В ній – найкраще все. 
 

На подвір‟ї тихо колискова лине, 
На руках у неньки синьоокий син. 
Та любов – безмірна, віддана, всесильна. 
Їй лиш не підвладний цього часу плин. 
 

Матері старіють, виростають діти. 
В них свої домівки і життя своє. 
Жаль, що з них не кожен буде розуміти: 
Вони доти діти, поки мама є. 

 

 

                                                                     (автор Світлана Вітер,  

старший викладач кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування 

та аудиту ЖНАЕУ) 
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*  *  * 

 

Благодарность родителям высказать трудно,  
Боишься, стесняешься, времени нет,  
Иль сделаешь что-то совсем безрассудно,  
Но вот вам навеки мой лучший совет.  
  

Любите родителей, всем сердцем любите,  
Ведь в мире нету ценнее людей,  
Ласку дарите и берегите,  
Ведь вас берегут с первых же дней.  
  

Малышка родилась, и сразу же стала,  
Для них - целым миром, последним с чудес. 
У папы ведь слезы, и плакала мама,  
У жизни теперь лишь один интерес.  
  

Малышка ростет, папа боится,  
Мама ведь тоже, но все понимает,  
Взрослая дочь хочет с детством проститься,  
Частичку сердец у них отнимая.  
 

Выросла дочь, теперь твердо знает,  
Что Бог подарил ей лучших из всех,  
Родителей тех, что всегда принимают,  
И с радостью делят с девченкой успех.  
  

Скажите спасибо за нежность, вниманье,  
Поддержку, которая так нам важна,  
За доброту и во всем пониманье,  
За то, что всю жизнь ты защищена.  
  

Пускай и бываешь ты грубой, упрямой,  
Но любишь всем сердцем, под чьим ты крылом,  
Ту, которую с нежностью называешь мамой,  
Того, которого с гордостью звешь отцом. 
 

 

                                                                     (автор Вікторія Чирко,  

студентка 1 курсу спеціальності  
«Облік і оподаткування» ЖНАЕУ) 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вітаємо викладача кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
ЖНАЕУ Цегельник Ніну Іванівну з успішним захистом кандидатської дисертації, 
який  відбувся 20 березня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 
у Житомирському державному технологічному університеті за спеціальністю 
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). 

 Тема дисертації: «Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями та 
замовниками: організація та методика». 

Науковий керівник: завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування 
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