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Теми дослідження (питання, що обговорюються)
Затвердження плану роботи наукового гуртка на 2012 - 2013
навчальний рік, вибори секретаря
Система оподаткування: принципи побудови, основне
призначення
1. Особливості організації податкового планування на
підприємстві.
2. Документальне оформлення податкових перевірок. Методика
нарахування штрафів та пені.
3. Проблемні питання нарахування та сплати ПДВ.
Соціальне страхування: дієва система захисту людини
1. Система соціального страхування України та напрями її
реформування.
2. Особливості
сплати
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове держане соціальне страхування.
3. Особливості розрахунку та відображення в обліку допомоги з
вагітності та пологів.
4. Проблеми
запровадження
загальнообов’язкового
державного медичного страхування в Україні.
Управлінський облік в сільськогосподарській діяльності
1. Формування виробничої собівартості за національними та
виробничими стандартами обліку.
2. Проблемні аспекти класифікації витрат підприємств.
3. Собівартість як економічна категорія та особливості її
формування на підприємствах АПК.
Управлінський облік в сільськогосподарській діяльності
1. Еволюція управлінського обліку та сучасні концепції його
розвитку.
2. Інформаційно-консультаційні технології для управлінського
обліку на підприємствах.
3. Зарубіжний досвід обліку витрат на підприємствах у сучасних
умовах господарювання.
Теоретичні аспекти внутрішньогосподарського контролю на
підприємствах АПК
1. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти
та класифікаційні ознаки.
2. Організація внутрішньогосподарського контролю поточних
зобов’язань на підприємстві.
Фінансова звітність в системі бухгалтерського обліку
1. Баланс сільськогосподарських підприємств: історична
ретроспектива методики складання.
2. Класифікація та оцінка власного капіталу підприємств АПК.
3. Відображення
результатів
діяльності
у
звітності
підприємства.
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