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1. Кафедра обліку і аудиту (зав. кафедри – к.е.н., доцент Герчанівська 

С.В.) 

2. Студентський науковий гурток «Актуальні проблеми методики 

обліку і оподаткування» 

3. Староста гуртка  - Миськів Оксана Іванівна, ст. групи О-41 Б. 

Науковий керівник гуртка – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

Качмар Оксана Василівна 

4. Мета, завдання та основні напрямки роботи гуртка. 

Мета роботи наукового гуртка: формування у студентів первинних 

систематизованих навичок проведення науково-дослідної роботи та вмінь 

застосовувати в практичній діяльності досягнення економічної науки і науково-

технічного прогресу; поглиблення вивчення студентами тематичного матеріалу з 

бухгалтерського обліку; вивчення та узагальнення передової практики  

запровадження діючих рекомендацій обліку; обґрунтування наявних проблем з 

бухгалтерського обліку та шляхів їх вирішення; надання допомоги студентам у 

підготовці наукових статей та тез доповідей; участь у наукових і методологічних 

семінарах, круглих столах, конференціях та конкурсах; розкриття здібностей і 

можливостей студента у науково-дослідній роботі; ознайомлення з методикою 

наукового дослідження, ведення експерименту, обробки та оформлення 

результатів дослідження. 

Основними завданнями студентського наукового гуртка є: 

- обговорення актуальних питань, пов'язаних з майбутньою професією 

студентів (вирішення проблем та удосконалення обліку і аудиту на 

підприємствах аграрного сектору); 

- допомога студентам в оволодінні методологією бухгалтерського обліку та 

ознайомлення з основами наукових досліджень; 

- вдосконалення творчих здібностей майбутніх фахівців; 

- створення умов для успішного розвитку наукової творчості студентів; 

- заохочення до участі студентів у наукових конференціях, наукових семінарах, 

круглих столах, олімпіадах, конкурсах наукових робіт; 

- залучення студентів до виконання НДР кафедри. 



Наукова діяльність гуртка спрямована за такими напрямками: 

1. Дослідити розвиток методології бухгалтерського обліку, контролю та 

аналізу і обґрунтувати шляхи їх удосконалення; 

2. Визначити місце бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в системі 

обліково-аналітичного забезпечення управління діяльності підприємств; 

3. Проаналізувати міжнародну теорію і практику ведення 

бухгалтерського обліку, контролю і аналізу; 

4. Обґрунтувати процес формування облікової політики підприємства в 

умовах міжнародної економічної інтеграції; 

5. Визначити складові системи обліково-аналітичного забезпечення 

управління діяльністю підприємств; 

6. Удосконалити процес формування облікової інформації та вибору 

моделі її представлення; 

7. Запропонувати концепцію побудови системи обліково-аналітичного 

забезпечення управління діяльністю підприємств України в умовах 

міжнародної економічної інтеграції. 

 

5. Гурток працює згідно плану роботи наукового гуртка, який складається на 

навчальний рік і затверджується завідувачем кафедри обліку і аудиту. На 2019-

2020 навчальний рік заплановано: 

1. Проведення 10 засідань наукового студентського гуртка які включають: 

- доповіді з повідомленнями на обліково-економічну тематику (залучені 

всі студенти); 

- зустрічі з провідними бухгалтерами-практиками, керівниками 

підприємств різних форм власності; 

- участі у наукових конференціях, наукових семінарах, круглих столах, 

олімпіадах, конкурсах наукових робіт; 

- обговорення кращих наукових робіт. 

У 2019-2020 н.р. в роботі студентського наукового гуртка «Актуальні 

проблеми методики обліку і оподаткування» приймало участь 12 студентів 3, 4, 

5 курсів спеціальності «Облік і оподаткування». 



Список студентів 

Таблиця 1 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-

батькові студента 
Курс, група Посада в СНГ 

1 Миськів Оксана 
О – 41Б Староста гуртка 

 

2 Гадуп’як Оксана О-41Б Сенретар гуртка 

3 Ригайло Любомир О-51М Член гуртка 

4 Феняк Мар’яна  О – 51М Член гуртка 

5 Стефінів Зоряна О – 51М Член гуртка 

6 Кіндрацька Галина О – 51М Член гуртка 

7 Бридун Мар’яна О – 51М Член гуртка 

8 Ринда Соломія О – 41Б Член гуртка 

9 Леськів Тетяна О – 41Б Член гуртка 

10 Патіота Андріана О – 31Б Член гуртка 

11 Пак Леся О-31 Б Член гуртка 

12 Йоник Богдан О-31 Б Член гуртка 

 

 

На протязі навчального року проведено 7 засідань наукового гуртка. 

Тематика засідань наведена у табл. 2. 

Студенти-гуртківці приймали участь у наукових конференціях, круглих 

столах, наукових семінарах, диспутах, конкурсі студентських наукових робіт. 

Також з метою ознайомлення практичної роботи в бухгалтерії керівниками 

гуртка були проведені зустрічі з провідними бухгалтерами-практиками, 

керівниками підприємств різних форм власності.  

Участь у студентській конференції – 18 учасників 

Участь у міжнародній практичній конференції – 12 учасників 



Публікація тез доповідей – 30 тез 

Публікація статей у наукових журналах – 2 статті  

Таблиця 2 

Тематика засідань СНГ «Актуальні проблеми методики обліку і 

аудиту» 

1 
Організаційне засідання гуртка на тему система бухгалтерського 

обліку в управлінні підприємствами 

2 
Управлінський облік як підсистема сучасного менеджменту та 

проблеми управління витратами 

3 Сучасний стан розвитку лізингу та його облік в Україні 

4 Проблемні аспекти обліку та контролю поточних біологічних активів 

5 
Фінансова звітність в умовах переходу до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

6 Бюджетування в сільському господарстві 

7 Напрями удосконалення обліку в бюджетних установах 

 

Студентка гр. О-41Б Гадуп’як О.В. взяла участь у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «Облік та 

оподаткування» на тему «Удосконалення якості обліково-аналітичного 

забезпечення управління доходами сільськогосподарського підприємства» та 

зайняла 52 місце у другому турі конкурсу. 

6. Основою розвитку мислення, необхідного для засвоєння знань, умінь і 

навичок, є наукова діяльність. Таким чином, система стимулювання науково-

практичної діяльності студентів гуртківців спрямована в бік творчої освіти, 

завданням якої є підготовка фахівця до роботи в сучасних умовах, фахівця з 

широким світоглядом, високими професійними знаннями. 

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є найважливішим 

аспектом формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої 

кваліфікації, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для 

підготовки молодих учених, збереження і відновлення наукових шкіл. 

Серед методів організації науково-дослідної роботи студентів-гуртківців 

можна виділити: 



– організацію участі студентів у наукових конференціях, форумах, 

семінарах, що проводяться в Україні й за кордоном.  

– організацію конференцій, семінарів, конкурсів наукових робіт і розробок 

студентів і магістрантів та підтримка публікації їх робіт у фахових наукових 

виданнях; 

– налагодження співробітництва з науковими, студентськими, 

громадськими організаціями інших вузів; 

– збір і розповсюдження інформації про фонди, що здійснюють грантову 

підтримку наукових досліджень студентів та магістрантів. 

– покращення системи підготовки магістрів через розробку системи їх 

відбору із числа бакалаврів або спеціалістів. Вона має включати обов’язкову 

інформацію щодо кількості виступів студента на конференціях, наявності 

публікацій і патентів, участі в роботах наукових гуртків, на олімпіадах, в 

конкурсах наукових робіт тощо.  

– проведення навчання магістранта зарегламентоване індивідуальним 

планом роботи, в якому уже на початковому етапі повинна бути викладена 

пояснювальна записка щодо вибору теми науково-дослідницької роботи, а на 

перспективу і дисертації. 

– активізацію участі студента у наукових дослідженнях, виконуваних 

кафедрою обліку і аудиту, з зарахуванням, в перспективі, такої роботи студенту 

як курсової роботи; 

–– активне моральне та матеріальне стимулювання молоді до наукової 

діяльності: присвоєння іменних стипендій, преміювання, відмічення грамотами, 

нагородами тощо. 

7. СНГ «Актуальні проблеми методики обліку і оподаткування» 

співпрацює з СНГ «Сучасний економіст» (кафедра економіки підприємства, 

науковий керівники к.е.н., доцент Замора О.І.). 

8. План роботи гуртка на наступний навчальний рік. передбачає 

обговорення та виступи за такими орієнтовними темами наукових досліджень: 

 Розвиток системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю: 

інтегрований ракурс проблем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


