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Дата 

проведення 

засідання 

Теми дослідження (питання, що обговорюються)  

вересень 
Затвердження плану роботи наукового гуртка на 2013 - 2014 

навчальний рік, вибори секретаря 

 

Яловега Л.В. 

жовтень 

Основи бухгалтерського обліку в управлінні підприємством 

1. Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в 

управлінні підприємством. 

2. Предметна сутність бухгалтерського обліку. 

3. Основи методології бухгалтерського обліку в управлінні. 

4. Організаційна побудова бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством. 

 

 

Мартиненко А.П. 

Писаренко Д.В. 

Крупа М.Ю. 

 

Міщанин С.О. 

листопад 

Документування в системі бухгалтерського обліку 

1. Документи як джерело первинної інформації. Вимоги до 

змісту оформлення та класифікація документів. 

2. Бухгалтерські помилки: класифікація та способи 

виправлення. 

3. Організація документообороту та способи зберігання 

документів. 

4. Порядок документування, основні вимоги до змісту, 

оформлення та зберігання документів. 

 

 

П’ятниця Ю.Г. 

 

Киян І.О. 

 

Пляшечник В.О. 

Коваленко Н.О. 

Ткаченко А.К. 

лютий 

Сучасні світові тенденції в розвитку бухгалтерського обліку 

та їх вплив на національну систему обліку 

1. Реформування бухгалтерського обліку з урахуванням вимог 

його гармонізації і стандартизації та міжнародних стандартів 

обліку. 

2. Проблеми теорії і практики нарахування та обліку 

амортизації. 

3. Визначення професійної кваліфікації бухгалтерів.  

4.  Облікова інформація як база прийняття управлінських 

рішень в системі контролінгу. 

5. Методичні підходи для побудови обліково-аналітичної 

системи з використанням експертних оцінок. 

 

 

 

 

Прус В.М. 

Дмитренко Т.А. 

Боняк А.В. 

Мошура В.І. 

Ковшар Н.М. 

Пономаренко І.В. 

Бігун Ю.Г. 

Вовкодав К.С. 

березень 

Стан та перспективи розвитку системи регулювання 

бухгалтерського обліку в Україні 

1. Облікова політика як фундамент здійснення бухгалтерського 

обліку. 

2. Облікове забезпечення управління інтелектуальними 

активами підприємства.  

3. Електронні гроші: еволюція та їх економічна сутність. 

4. Особливості обліку фінансового та операційного лізингу. 

5. Двійковий характер маркетингових витрат. 

6. Вплив П(С)БО 30 «Біологічні активи» на методику 

визначення фінансових результатів. 

7. Проблеми оцінки сільськогосподарської продукції. 

 

 

 

Яківець І.С. 

 

Яблунько О.О. 

Герасименко О.П. 

Федяй С.Ю. 

Пономаренко Ю.О. 

 

Косовська І.В. 

Маліченко Д.П. 



травень 

Теоретичні та організаційно-правові основи обліку в 

оподаткуванні 

1. Податок на додану вартість: документування, облік і 

звітність. 

2. Облікове забезпечення справляння податку на прибуток. 

3. Податок на доходи фізичних осіб: сутність документування 

облік і звітність. 

4. Облікове забезпечення справляння збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу та екологічного податку. 

5. Місцеві податки і збори: сутність, облік і звітність. 

6. Перевірка як форма податкового контролю. 

 

 

 

Яремченко Я.В. 

Антоненко Я.М. 

 

Радіна І.С. 

 

Ходаківська К.С. 

Каланча О.В. 

Дзеверіна К.Б. 

 

                                                                                                                  секретар гуртка – О.О. Яблунько 

                                                                                                                керівник гуртка – Л.В. Яловега



 


