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ОСНОВНА МЕТА 

Залучення обдарованої 
студентської молоді до 
наукової роботи у галузі 

економічних наук; 
формування у студентів

систематизованих навичок
проведення науково-

дослідної роботи, розгляд і 
обґрунтування наявних

актуальних проблем обліку



ГАСЛО ГУРТКА

Бухгалтерський 
облік – це 

філософія бізнесу, 

його мова
Армін Фальк



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГУРТКА
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посилення впливу творчої роботи на вирішення навчальних 
та виховних задач

1

2

3
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сприяння здобувачам освіти у публікації наукових статей та 
тез доповідей на конференціях

формування у студентів інтересу до наукової діяльності, 
навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових
завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку

підготовка та участь студентів у науково-практичних семінарах, 
круглих столах, конкурсах з питань бухгалтерського обліку

сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу 
з бухгалтерського обліку



Відкрите засідання гуртка

03 грудня 2020 року

Тема: «Особливості обліку нематеріальних
активів»



Відкрите засідання гуртка

07 квітня 2021 року
Тема: «Історія виникнення і розвитку бухгалтерського

обліку».



Результати роботи гуртка

Кількість тез, матеріалів доповідей – 4

Нагороди – Диплом, 2 місце

• Салабун А.В. «Особливості обліку нематеріальних активів», 
Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція 
«Становлення та професійний розвиток сучасного студента в умовах 
цифрових технологій» 25.11.2020 р., ВП НУБіП України «Бобровицький
коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової;

• Нагайло І.В. «Особливості застосування сучасних інформаційних 
технологій в обліку», Всеукраїнська студентської науково-практична 
конференція «Збалансоване природокористування та 
енергоефективність: екологічні, економічні та технічні 
аспекти», 30.03.2021 р., Бережанський фаховий коледж НУБіП України;



Результати роботи гуртка

• Заяць Н.В. «Місцеві податки як додаткове джерело наповнення 
місцевих бюджетів та розвитку територій», », Всеукраїнська 
студентської науково-практична конференція «Збалансоване 
природокористування та енергоефективність: екологічні, 
економічні та технічні аспекти», 30.03.2021 р., Бережанський 
фаховий коледж НУБіП України;

• Наконечна В.М. «Роль облікової інформації в управлінні 
підприємством», ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична 
інтернет-конференція «Теорія і практика облікового, аналітичного 
та правового забезпечення управління підприємствами аграрного 
сектору в умовах сучасних викликів»,  присвячена 70-річчю 
економічного факультету Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, 15.04.21 р., НУБіП України. 2 місце,
Диплом.



ПЛАН НА ПОТОЧНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Підготовка та проведення:

• Конкурсу «Кращий за 
професією»

• Підсумкового засідання
гуртка


