
ЗВІТ  

про роботу наукового гуртка «Клуб сучасного бухгалтера»  

при кафедрі бухгалтерського обліку 

за 2013 - 2014 навчальний рік 
 

 

За звітний період науковий гурток кафедри бухгалтерського обліку 

«Клуб сучасного бухгалтера» здійснив свою роботу у відповідності до 

затвердженого плану. Членами гуртка є 41 студент третього, четвертого та 

п’ятого курсу факультету «Обліку та фінансів».  

Учасниками гуртка у звітному періоді проведено: дев’ять планових 

засідань. 

І засідання. 27.09.2013 р. на засіданні гуртку затверджено план роботи 

наукового гуртка на 2013 − 2014 навчальний рік. Проведені вибори 

секретаря та старости гуртка. Розглянуто організаційні питання щодо 

порядку проведення останнього. 

 

ІІ засідання. 31.10.2013 р. на засіданні за темою дослідження «Основи 

бухгалтерського обліку в управлінні підприємством» розглянуто та 

обговорено дві тематичних доповіді: 

1. Предметна сутність бухгалтерського обліку, доповідач 

Писаренко Д.В.  

2. Основи методології бухгалтерського обліку в управлінні, доповідач 

Крупа М.Ю.  

 

ІІІ засідання. 28.11.2013 р. на відкритому засіданні за темою 

дослідження «Документування в системі бухгалтерського обліку» 

розглянуто та обговорено три тематичних доповіді: 

1. Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в 

управлінні підприємством, доповідач Мартиненко А.П. 

2. Організаційна побудова бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством, доповідач Міщанин С.О. 

3. Документи, як джерело первинної інформації. Вимоги до змісту, 

оформлення та класифікація документів, доповідач П’ятниця Ю. Г. 

 

ІV засідання. 17.12.2013 р. Підведення узагальнюючих підсумків за 

результатами семестрових засідань наукового гуртка.  

 

V засідання. 20.02.2014 р. на засіданні за темою дослідження «Сучасні 

світові тенденції в розвитку бухгалтерського обліку та їх вплив на 

національну систему обліку» розглянуто та обговорено дві тематичних 

доповіді: 

1. Проблеми теорії та практики нарахування та обліку амортизації, 

доповідач Дмитренко Т.А. 

2. Визначення професійної кваліфікації бухгалтерів, доповідачі 

Ковшар М.М., Мошура В.І.  



VІ засідання. 20.03.2014 р. на засіданні за темою дослідження «Стан та 

перспективи розвитку системи регулювання бухгалтерського обліку в 

Україні» розглянуто та обговорено три тематичних доповіді: 

1. Облікова політика як фундамент здійснення бухгалтерського 

обліку, доповідач Яківець І.С. 

2. Особливості обліку фінансового та операційного лізингу, доповідач 

Федяй С.Ю. 

3. Облікове забезпечення управління інтелектуальними активами 

підприємства, доповідач Яблонько О.О. 

 

VІІ засідання. 24.04.2014 р. на засіданні за темою дослідження «Стан 

та перспективи розвитку системи регулювання бухгалтерського обліку в 

Україні» розглянуто та обговорено три тематичних доповіді: 

1. Облікове забезпечення справляння податку на прибутку, доповідач 

Антоненко Я.М. 

2. Податок на додану вартість: документування, облік і звітність, 

доповідач Яремченко Я.В. 

3. Облікове забезпечення справляння збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу та екологічного податку, доповідач Ходаківська К.С. 

 

VІІІ засідання. 27.05.2014 р. на засіданні за темою дослідження 

«Теоретичні та організаційно-правові основи обліку в оподаткуванні» 

розглянуто та обговорено дві тематичних доповіді: 

1. Податок на доходи фізичних осіб: сутність документування облік і 

звітність, доповідач Радіна І.С. 

2. Місцеві податки і збори: сутність, облік і звітність, доповідач 

Каланча О.В. 

 

ІХ засідання. 20.06.2014 р. Підведення узагальнюючих підсумків за 

результатами засідань наукового гуртка.  

У цілому за досліджений період 2013 – 2014 навчальний рік 

розглянуто 21 питання та підготовлено 15 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.  

 

 

 

       Керівник гуртка                                                                      Л. В. Яловега 


