Звіт про роботу наукового гуртка «Клуб сучасного бухгалтера»
кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю
за 2019 – 2020 навчальний рік
Для організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за
освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування з метою
виявлення обдарованих студентів й набуття ними досвіду дослідної роботи
в пізнавальній діяльності, що об’єднує їх інтелектуальні здібності та
розвиває творчий потенціал функціонує науковий гурток «Клуб сучасного
бухгалтера» під керівництвом к.е.н., доцента кафедри бухгалтерського
обліку та економічного контролю Яловеги Л.В.
Наразі учасниками гуртка «Клуб сучасного бухгалтера» на постійній
основі є студенти факультету обліку та фінансів за освітньо-професійною
програмою Облік і оподаткування спеціальності Облік і оподаткування,
список учасників додається, додаток А. Крім того, відвідувати засідання
гуртка та отримувати необхідні консультації мають можливість всі
бажаючі.
Засідання наукового гуртка проходять щомісячно, результати
наукової студентської діяльності обговорюються на наукових семінарах
кафедри, де консультанти та наукові керівники звітують про хід наукових
досліджень здобувачів.
Впродовж 2019–2020 навчального року відбулося вісім засідань
наукового гуртка «Клуб сучасного бухгалтера».
11 вересня 2019 року відбулося планове засідання гуртка, головною
метою якого було формування плану роботи на 2019–2020 навчальний рік.
За спільним обговоренням членів гуртка було визначено найбільш важливі
та актуальні напрями дослідження, а саме: бухгалтер – професія
майбутнього; електронний бізнес і його вплив на систему бухгалтерського
обліку; трансформація вищої освіти з підготовки бухгалтерів в Україні під
впливом інформаційної економіки; виїзне засідання до Головного
управління ДКУ; участь у ІІІ Всеукраїнській інтернет-конференції
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» присвячена
пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Фесенка Дмитра
Мусійовича. У кінці навчального року заплановано підведення підсумків
діяльності наукового гуртка за 2019–2020 навчальний рік та відзначення
найбільш активних його учасників.
31 жовтня 2019 року відбулося чергове засідання студентського
наукового гуртка у вигляді заняття-дослідження (науково-пошукової
роботи за темою дослідження «Бухгалтер – професія майбутнього» із
підготовкою презентацій та тематичних відео-роликів).
На початку засідання вступне слово надане завідувачу кафедри, д.е.н.,
професору кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю
Плаксієнку В.Я., крім того доповідач зауважив про важливість професії
бухгалтер в умовах сьогодення.

Зокрема, Криворучко Анна продемонструвала презентацію в якій
доповіла загальні відомості про професію бухгалтера. Розкрила переваги та
недоліки даної професії. Відтворила міфи які оточують дану професію.
Доповідач визначила, що бухгалтер - одна з найважливіших професій, без
якої не може функціонувати жодне підприємство, організація та установа.
Демочко Жанна представила презентацію в якій доповіла історичні
ретроспективи виникнення професії бухгалтер. Доповідачем розкрито
інформацію, що професія бухгалтер доволі старовинна. Охарактеризувала
перші друкарські книги XIV–XV століття, і зокрема зупинилася на
детальній характеристиці «Трактату про рахунки і записи» італійського
математика Луки Пачолі.
Науково-пошукову роботу за темою: «Бухгалтер – професія
майбутнього» у вигляді відео-ролика, представили Палій Микола та
Крайник Валентин. Здобувачі креативно розкрили тему дослідження у
вигляді відео-ролика, підкреслюючи переваги студентів, які навчаються за
ОПП 071 Облік і оподаткування.

заняття-дослідження (науково-пошукової роботи за темою дослідження
«Бухгалтер – професія майбутнього»
28 листопада 2019 року відбулося планове засідання студентського
наукового гуртка із заняттям-ділова гра «Битва розумів». Пропонований
формат гурткової діяльності має на меті роботу з обдарованими студентами:
їх пошук, виявлення здібностей, шляхи розвитку творчих можливостей у
різних галузях суспільного життя. Практичне застосування такого виду
засідань призводить до розширення можливостей для студентської молоді в
сенсі професійної ідентифікації особистостей, формування широкого
спектру ідей, накопичення творчого та професійного потенціалу. Таким
чином збільшуються можливості формуючого впливу навчально-виховного
процесу.

заняття-ділова гра (змагання між командами з елементами творчого
пошуку) «Битва розумів»
27 лютого 2020 року проведене планове засідання заняття-діалог
(захист наукових думок) на тему «Електронний бізнес і його вплив на
систему бухгалтерського обліку: сучасний стан та перспективи розвитку».
Доповідач Яловега Л.В., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського
обліку та економічного контролю виступила стосовно сутності
електронного бізнесу і його вплив на систему бухгалтерського обліку.
Зокрема доповідач зупинилася на instagram-торгівлі і зауважила, що
Instagram досить зручний для просування саме інтернет-магазинів, і
характеризується найвищим рівнем взаємодії з контентом із боку
користувачів. Яловегою Л.В. розкрито досвід західних країн,
продемонстровано чимало прикладів використання Instagram як трамплін
для старту бізнесу, а в подальшому як основний інструмент для залучення
клієнтів. Доповідач зауважила, що для України наразі – це тренд і новинка.
Легу О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та
економічного контролю доповнила стосовно основних переваг торгівлі в
Instagram, зокрема: легкість використання (встановлення додатку та
реєстрація займає 1-2 хвилини); простий процес реєстрації: завантаження
додатку, реєстрація облікового запису, вибір влучного логіну, зазначення
контактної та особистої інформації, розміщення фото; мобільний додаток
як прямий і простий контакт із аудиторією, без залучення посередників,
пошукових систем та інших платформ.
Співак Ірина у своєму виступі проаналізувала основні етапи
переходу від неправомірної діяльності у мережі інтернет до її легалізації.
Доповідач розкрила етапи цієї процедури: вибір виду діяльності за КВЕД
залежно від спеціалізації магазину; реєстрація як фізична особапідприємець,
отримання
статусу
«фізична
особа-підприємець»,
оформлення «підприємницького» рахунку та особливості користування
ним.

Криворучко Анна у своїй доповіді запропонувала порядок
документального забезпечення реєстрації інформації у Instagram-магазині з
використанням реєстрів – «Реєстр операцій за день», «Реєстр операцій за
місяць». Доповідач зауважила, що дані реєстрів є підставою для складання
Книги обліку доходів.
31 березня 2020 року проведено заняття-конференція. Підсумки
участі у ІІІ Всеукраїнській інтернет-конференції «Актуальні проблеми та
перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством» присвячена пам’яті
професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича
Фесенка. За результатами конференції учасниками студентського
наукового гуртка опубліковані тези доповідей:
1. Арутюнова О. А., 071ОО_бд_2016, тема: «Управлінський облік в
системі управління підприємством»;
2. Демочко Ж.Ю., 071ОО_мд_2019, тема: «Формування облікової
політики - важлива складова бухгалтерського обліку»;
3. Каленчук Ю.В., 071ОО_бд_2016, тема: «Бюджетування як система
управління діяльністю суб’єкта господарювання»;
4. Камбулова О.В., 071ОО_бд_2016, тема: «Управлінський облік як
інформаційна система управління»;
5. Різницька О.В., 071ОО_бд_2стн, тема: «Облік фінансових
результатів діяльності підприємства»;
6. Костенко А.Д., 071ОО_бд_2016, тема: «Порядок калькулювання
собівартості продукції рослинництва».
7. Палій М.О., 071ОО_бд_2016, тема: «Сучасний стан та перспективи
вдосконалення управлінського обліку»;
8. Криворучко А.Є., 071ОО_мд_2019, тема: «Формування облікової
політики підприємства щодо обліку дебіторської заборгованоті»;
9. Сидоренко Л.О., 071ОО_бд_2016, тема: «Сучасні концепції
управлінського обліку».
28 квітня 2020 року чергове засідання наукового студентського гуртка
було змінене як у форматі, так і тематиці в умовах обмежень відвідування
академії, з причин заходів карантинного порядку. Засідання проведені із
застосуванням платформи Google Meet (режим відео конференції).
Палій Микола розкрив предметну сутність бухгалтерського обліку,
його завдання та функції при організації управлінського процесу на
підприємстві. Визначив стадії організації облікового процесу та провів
практичний аналіз реалізації кожної стадії управління обліковою
діяльністю на підприємстві. Узагальнив основні заходи щодо покращення
побудови системи бухгалтерського обліку в управлінській діяльності.
Науково-пошукову роботу за темою: «Організаційна побудова
бухгалтерського обліку в управлінні підприємством» представила Тупова
Інна. Доповідачка розкрила порядок організації та ведення управлінського
обліку на підприємствах. Визначила місце бухгалтерського обліку в
системі управління підприємством, основні групи користувачів інформації

управлінського обліку та відображено основні положення, необхідні для
правильної організації системи бухгалтерського обліку на підприємствах.
Висвітлила пропозиції з удосконалення процесу ведення управлінського
обліку на підприємствах.

онлайн засідання гуртка проведеного із застосуванням платформи
Google Meet (режим відео конференції)
26 травня 2020 року відбулася заміна виїзного засідання наукового
гуртка до Головного управління ДКУ в умовах заходів карантинного
порядку на формат засідання із застосуванням платформи Google Meet
(режим відео конференції).
Науково-пошукова робота Каленчук Юлії за темою: «Облікова
політика як фундамент здійснення бухгалтерського обліку» побудована на
розкритті сутності облікової політики та її основної мети і завдань.
Доповідач визначила місце наказу про облікову політику підприємства у
системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні та
фактори впливу на формування облікової політики підприємства.
Узагальнила порядок формування облікової політики підприємства в
залежності від потреб різних груп користувачів бухгалтерської інформації.
Науково-пошукова робота Крайника Валентина за темою:
«Особливості обліку фінансового та операційного лізингу» визначила
сутність поняття «лізинг» та його значення для підприємства та економіки
в цілому. Доповідач розкрив види лізингу як фінансового, так і
операційного та продемонструвала особливості облікового відображення
операційного та фінансового лізингу. Узагальнив порядок лізингових
операцій в зарубіжному обліку.
Науково-пошукова робота Сидоренко Лариса за темою: «Облікове
забезпечення управління інтелектуальними активами підприємства»
розкриває сутність поняття «інтелектуальні активи» та їх значення для
підприємства. Охарактеризувала облікове забезпечення управління
інтелектуальними активами підприємства та провела порівняння
нормативного забезпечення обліку інтелектуальних активів відповідно до
П(С)БО та МСФЗ.

30 травня 2020 року відбулося підсумкове засідання наукового
гуртка «Клуб сучасного бухгалтера» метою якого було підведення
підсумків роботи за 2019–2020 навчальний рік. Керівником гуртка
зазначено, що у 2019–2020 навчальному році молоді науковці академії за
освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування брали активну
участь в роботі міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових
конференціях, стипендіальних конкурсах, наукових конкурсах, що також є
значним здобутком діяльності діючого гуртка. Водночас, учасниками
гуртка було визначено актуальну тематику дослідження на наступний
навчальний рік.

Керівник наукового гуртка,
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського
обліку та економічного контролю

Яловега Л. В.

