
Результати діяльності наукового гуртка « Інформаційне забезпечення й 

інтелектуальні системи обліку, аналізу та управляння діяльністю 

підприємств» за ІІ семестр 2019-2020 навч. рік 

 

Склад наукового гуртка: 

1. Носаченко І.М. 41 ОО 

2. Кравчук А.В. 41 ОО 

3. Корнієнко Н.Я. 21 сОО 

Керівник гуртка - к.е.н., доцент Ілляшенко К.В. 

 

Засідання наукового гуртка протягом ІІ семестру звітного періоду 

проводилися у вівторок на 5 парі в ауд. 2.301 (он-лайн під час карантину) за 

наступною тематикою (табл.1). 

Таблиця 1 

План роботи наукового гуртка протягом ІІ семестру 2019-2020 н.р. 

№ 

з/п 

Тема наукової роботи Строки 

виконання 

5 
Формування показників обліково-аналітичного 

забезпечення 
Січень 

6 Інформаційне забезпечення статистичної звітності Лютий 

7 Інформаційні системи у обробці статистичних даних Березень 

8 
Особливості інформаційного-аналітичного 

забезпечення управляння підприємствами 
Квітень  

9 
Підведення результатів діяльності студентського 

наукового гуртка 
Травень  

 

В процесі діяльності гуртка було підготовлено та опубліковано тези 

доповіді на науково-практичну конференцію: 

1. Корнієнко Н.Я. Інформаційна безпека бухгалтерських даних. 

Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. 

доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. Ч. 2. С.159-161.  

2. Кравчук А.В. Сучасні євроінтеграційні процеси у бухгалтерському 

обліку. Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез 

наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої 

освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2020. Ч. 2. С.162-163.  

3. Носаченко І.М. Статистична звітність на підприємствах. Фінансова 

політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за 



матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих 

вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2020. Ч. 2. С.177-180.  

 

 

Керівник гуртка ,  

к.е.н., доцент кафедри  

обліку і оподаткування                                       К.В. Ілляшенко                                      


