ЗВІТ
про роботу наукового гуртка «Клуб сучасного бухгалтера»
при кафедрі бухгалтерського обліку
за 2012 - 2013 навчальний рік
За звітний період науковий гурток кафедри бухгалтерського обліку
«Клуб сучасного бухгалтера» здійснив свою роботу у відповідності до
затвердженого плану. Членами гуртка є 33 студенти четвертого та п’ятого
курсу факультету «Обліку та фінансів».
Учасниками гуртка у звітному періоді проведено: вісім планових
засідань та одне відкрите засідання Круглого столу за темою дослідження
«Соціальне страхування: дієва система захисту людини».
І засідання. 17.09.2012 р. на засіданні гуртку затверджено план роботи
наукового гуртка на 2012 - 2013 навчальний рік. Проведені вибори
секретаря та старости гуртка. Розглянуто організаційні питання щодо
порядку проведення останнього.
ІІ засідання. 23.10.2012 р. на засіданні за темою дослідження «Система
оподаткування: принципи побудови, основне призначення» розглянуто та
обговорено чотири тематичних доповіді:
1. Особливості організації податкового планування на підприємстві,
доповідач Міщанин С.О.
2. Документальне оформлення податкових перевірок, доповідач
Лещенко Н. І.
3. Методика нарахування штрафів та пені, доповідач Денисенко Т. А.
4. Проблемні питання нарахування та сплати ПДВ, доповідач
Байдак В. М.
ІІІ засідання. 21.11.2012 р. на відкритому засіданні за темою
дослідження «Соціальне страхування: дієва система захисту людини»
розглянуто та обговорено чотири тематичних доповіді:
1. Система соціального страхування України та напрями її
реформування, доповідач Шевченко Г. В.
2. Особливості сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
держане соціальне страхування, доповідач Якименко О. І.
3. Особливості розрахунку та відображення в обліку допомоги з
вагітності та пологів, доповідач Сінельник Д.Ю.
4. Проблеми запровадження загальнообов’язкового державного
медичного страхування в Україні, доповідач Пономаренко Ю.О.
ІV засідання. 12.12.2012 р. Підведення узагальнюючих підсумків за
результатами семестрових засідань наукового гуртка.
V засідання. 28.02.2013 р. на засіданні за темою дослідження
«Управлінський облік у сільськогосподарській діяльності» розглянуто та
обговорено три тематичних доповіді:
1. Собівартість, як економічна категорія, особливості формування на
підприємствах АПК, доповідач Крупа М. Ю.
2. Витрати діяльності на матеріалах ТОВ «Жовтень», доповідач
Саваськова Ю. О.

3. Формування виробничої собівартості за національними та
міжнародними стандартами, доповідач Дмитренка Т.А.
VІ засідання. 28.03.2013 р. на засіданні за темою дослідження
«Управлінський облік у сільськогосподарській діяльності» розглянуто та
обговорено три тематичних доповіді:
1. Еволюція управлінського обліку та сучасні концепції його розвитку,
доповідач Юрченко В. В.
2. Інформаційно-консультаційні технології для управлінського обліку
на підприємствах, доповідач Прус В.М.
3. Зарубіжний досвід обліку витрат на підприємствах у сучасних
умовах господарювання, доповідач Рибалко К.Г.
VІІ засідання. 26.04.2013 р. на засіданні за темою дослідження
«Теоретичні
аспекти
внутрішньогосподарського
контролю
на
підприємствах АПК» розглянуто та обговорено дві тематичних доповіді:
1. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та
класифікаційні ознаки, доповідач Мисник О.О.
2. Організація внутрішньогосподарського контролю поточних
зобов’язань, доповідач Опружак К.О.
VІІ засідання. 29.05.2013 р. на засіданні за темою дослідження
«Теоретичні
аспекти
внутрішньогосподарського
контролю
на
підприємствах АПК» розглянуто та обговорено дві тематичних доповіді:
1. Баланс
сільськогосподарських
підприємств:
історична
ретроспектива методики складання, доповідач Будник А.М.
2. Класифікація та оцінка власного капіталу підприємств АПК,
доповідач Киян І.О.
3. Відображення результатів діяльності у звітності підприємства,
доповідач Курило Ю.А.
ІХ засідання. 20.06.2013 р. Підведення узагальнюючих підсумків за
результатами засідань наукового гуртка.
У цілому за досліджений період 2012 – 2013 навчальний рік
розглянуто 25 питань та підготовлено 19 виступів з презентаціями.
У результаті роботи наукового гуртка студенти отримали нові та
удосконалили набуті знання та навички у сфері бухгалтерського обліку, як
інформаційної моделі, яка відображає реальні процеси, що відбуваються на
підприємствах АПК.
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