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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 
підняти рівень знань, вміння та навички здобувачів на рівень фахівця з організації формування обліково-податкової собівартості та 
доходів основної діяльності за вимогами ПНСБО та МСФЗ;  навчити формувати професійні судження, приймати відповідні рішення, 
спрямовані на виявлення резервів підвищення ефективності функціонування та поліпшення фінансового стану підприємства  за 

результатами оцінки фінансового стану. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА  ДИСЦИПЛІНИ 
Блок І. Організація бухгалтерсько-податкового обліку витрат виробництва та доходів основної діяльності з урахуванням 

вимог НПСБО та МСФЗ 
Організація бухгалтерсько-податкового обліку витрат виробництва з урахуванням вимог НПСБО та МСФЗ 
Теоретична частина. Обговорення проблемних  питань щодо організації бухгалтерсько-податкового обліку витрат виробництва:  

- Собівартість, калькуляція собівартості, організація  визначення складу статей витрат, які включаються до собівартості;  
- документальне оформлення норм списання матеріалів на виробництво, палива для транспорту виробничого призначення та норми 
витрат на оплату праці виробничих працівників; 

- загальновиробничі витрати: їх склад, види, механізм розподілу, умови, за яких на промисловому підприємстві відсутні 
загальновиробничі витрати; 
- організація документального оформлення витрат виробництва. Удосконалення існуючої системи документування витрат основної 

діяльності з метою їх контролю; 
- облік формування резервів (забезпечень).Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) та їх вплив  на визначення 
об’єкту оподаткування; 

- облік амортизації необоротних активів. Різниці, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та їх вплив  на 
визначення об’єкту оподаткування; 
- формування показників, що характеризують процес випуску та реалізації готової продукції  у звітності;  

- особливості формування елементів облікової політики щодо витрат виробництва за вимогами ПНСБО та МСФЗ. Формування 
додатків до облікової політики. 
Практична частина. З використанням даних модельованого підприємства учасникам тренінгу необхідно: узагальнити фактори, які  

впливають на організацію обліку витрат виробництва; обрати метод обліку витрат виробництва для підприємства, обґрунтувати  його 
та описати організацію;  скласти калькуляцію виробленої продукції підприємства за наведеною формою та обрати  калькуляційну одиницю; 
обґрунтувати роль облікової політики підприємства в регламентації складових собівартості продукції; скласти витяг з наказу про облікову політику 

підприємства щодо організації методики обліку витрат виробництва; сформувати додатки до облікової політики підприємства щодо: 
складу калькуляційних статей цегли керамічної; складу змінних та постійних загальновиробничих витрат. Обґрунтувати вибір 
елементів облікової політики щодо витрат виробництва  відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів обліку. 

Побудувати структурний графік роботи груп бухгалтерії  з обліку процесу виробництва та обліку готової продукції та її реалізації . 
Сформувати перелік типових первинних документів для відображення витрат виробництва підприємства; прийняти рішення про необхідність 
розробки первинних документів на підприємстві, з урахуванням особливостей процесу виробництва.  Рішення комплексного завдання щодо 

обліку процесу виробництва та визначення собівартості готового продукту. 
Організація бухгалтерсько-податкового обліку доходів основної діяльності з урахуванням вимог НПСБО та МСФЗ  
Теоретична частина. Обговорення проблемних  питань щодо організації бухгалтерсько-податкового обліку доходів основної 

діяльності. Особливості їх обліку за вимогами ПСБО 15 «Дохід», МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» (студенти самостійно 
готуються до активної дискусії в аудиторії): 

- методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від реалізації готової продукції (робіт, послуг)  за 

вимогами  ПСБО 15 «Доходи»; 
- визнання виручки в обліку за МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»; 
- провести порівняльну характеристику міжнародних та національних методологічних засад формування в обліку інформації про 

доходи основної діяльності підприємства;  
- податковий облік доходу від реалізації готової продукції (робіт, послуг) (податок на прибуток, податок на додану вартість); 
- звичайна ціна продажу  в нормах ПКУ та  механізм її визначення. 
Практична частина. Рішення комплексного завдання щодо обліку процесу реалізації. Обґрунтування  визнання доходу від реалізації 

з метою  оподаткування відповідно до  вимог  ПКУ; особливості визначення бази оподаткування ПДВ операцій з постачання 
самостійно виготовлених товарів: а) за звичайною ціною; б) за ціною, що є нижчою від звичайної ціни; в) за ціною, що є вищою за 

звичайну ціну. За наведених умов оформлення податкових накладних. 
Блок 2. Оцінка фінансового стану підприємства. Систематизація методичних підходів залежно від мети її здійснення. 
Теоретична частина. Обговорення проблемних  питань (студенти самостійно готуються до активної дискусії в аудиторії): 

- Фінансовий аналіз як метод наукового дослідження  
- Систематизація методичних підходів щодо оцінки фінансового стану підприємств 
залежно від мети її здійснення 

- Функції фінансового аналізу та його мета в оцінці бізнесу 
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- Аудит фінансового стану як самостійний /або інтегрований вид послуг  
- Фінансовий аналіз  як  складова аудиту на всіх етапах його здійснення  

- Місце аналізу фінансового стану підприємств в умовах:  
а) аудиторської оцінки дотримання припущення безперервності діяльності на виконання вимог МСА 570 «Безперервність»;  
б) використання аналітичних процедур, які  виступають як вид аудиторських операцій відповідно до вимог МСА 520 «Аналітичні 

процедури». 
-  Аналіз прогнозування банкрутства підприємства на підставі його фінансової звітності  відповідно до вітчизняного законодавства 
- Аналіз прогнозування банкрутства підприємства на підставі його фінансової звітності відповідно до західних методик 
Практична частина. Проведення експрес-аналізу фінансової звітності ПрАТ «Цегельний завод». Оцінка імовірності банкрутства 
товариства з використанням моделі Альмана. 
 
C. DEFINITE LEARNING RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Загальні 
компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові 
методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.  

ЗК 3. Здатність проводити науково-дослідну, аналітичну та інноваційну діяльність з метою отримання нових знань 
та їх використання для експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських рішень.  
ЗК 4. Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів, налагоджувати 

комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії під час вирішення поставлених завдань, а також здатність до 
розширення профілю своєї професійної діяльності. 
ЗК 8. Здатність застосовувати навички публічних ділових і наукових комунікацій з використанням інформаційних 

технологій задля вирішення поставлених завдань. 

Спеціальні 
(фахові) 

компетентності 
(ФК) 

ФК 1. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності,  результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 
ФК 2. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 
вимогами менеджменту підприємства. 

ФК 3. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 
планування та оптимізації податкових розрахунків. 
ФК 4. Вміння формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 
ФК 5. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з 
урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації. 

ФК 6. Здатність використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.  
ФК 7. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового 

та управлінського обліку,  аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  
ФК 11 Здатність застосовувати, аналізувати і оцінювати результати отримані з використанням інструментів 
управління витратами і стратегічного управлінського обліку 

Програмні 
результати 
навчання 

(ПРН)  

ПРН 1. Знати теорію, методику і  практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і 
контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного 
судження;  

ПРН 6. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів 
господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для 
прийняття управлінських рішень, розробляти внутрішньофірмові стандарти і  форми управлінської звітності 

суб’єктів господарювання. 
ПРН 7. Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, 
грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу.  

ПРН 11. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні 
послуги з дотриманням вимог професійної етики.  
ПРН 15. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта 

господарювання та інших користувачів інформації   у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 
 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

Лучко М. Р., Бенько І. Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : Екон. 

думка ТНЕУ, 2016. – 360 с.  
Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник. — К.: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2008. — 514 с. 

Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій. Лист Державної податкової 
адміністрації України № 759/10/20-2117 від 27.01.1998 р. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI1722.html.17. 

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, 

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Затверджено Наказом Міністерства економіки України № 10 від 17.01.2001 р.  – 
Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2001_01_17/M E01007.html.  

Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства-боржника при отриманні відстрочок 

(розстрочок). Затверджені листом Державної податкової адміністрації України № 7141/10/20- 0017 від 15.06.1998 р. – Режим доступу: 
http://prou4 ot.info/ index.php?section=browse&CatID=156&ArtID=424. 

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2015р.) в трьох 

частинах// http // www.apu.com.ua  
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» Режим доступу http://vobu.ua/ukr/ documents/ item/msfz-15-dokhid-vid-dohovoriv-z-

kliientamy 

Островерха Р. Е. Організація обліку : навч. посіб. /Р. Е. Островерха. – К. : Центр учбової літератури, 2012.  408 с.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI1722.html.17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2001_01_17/M
http://www.apu.com.ua/
http://vobu.ua/ukr/%20documents/
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ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ  
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План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, 
затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопаду 1999 року №291 (у редакції наказу Міністерства фінансів 

України від 09.12.2011 N 1591, із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)   
Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України : [від 02.12.2010 р. №2755-ІV : [зі змінами та доповнен.] – Режим 

доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/>.  

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затв. наказом МФУ від 29.11.1999 р. № 290. [Електронний ресурс] 
Режим доступу http://www. nibu. factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu16/ 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затв. наказом МФУ від 31.12.1999 р. № 318. [Електронний ресурс] 

Режим доступу http://www. nibu. factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu16/:  
Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. Затверджено Наказом 

Міністерства фінансів України і Фонду державного майна № 49/121 від 26.01.2001 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 

лютого 2001 р. за №121/5312. – Режим доступу: http://prou4ot. info/index.php? section= browse&CatID =156&ArtID=425. 
Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної (Із змінами, внесеними згідно з 

Наказами Міністерства фінансів). Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16  

Чацкіс Ю.Д. Організація бухгалтерського обліку / Ю.Д. Чацкіс, Е.С.Гейер, О.А.Наумчук, І.О. Власова.  К. : Центр учбової 
літератури, 2013. 564 с. 
 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Електронні ресурси 

1. Офіційний сайт ДУ АРІФРУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smida.gov.ua.  
2. Офіційний сайт ОЕСР[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org.  

3. Офіційний сайт Standard and Poor’s[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.standar-dandpoors.ru.  
4.  Інформаційний портал з економіки та фінансів України. – Режим доступу : http://www.finexpert.ru 
5. Журнал «Аудит» [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. – Режим доступу:http://www.jurnal-audit.ru.    

 
 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ 
1.  Облік основних засобів за МСФЗ в умовах національної системи оподаткування / О.М. Кондратюк, О.В. Руденко // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 

2. Organizational model of accounting policy under conditions of IFRS use  
Scientific Journal of Polonia University  
 2017-10-18| journal-article   

DOI: 10.23856/2413 .  

 
H. SIGNS OF REQUIRED PREREQUISITES / ПЕРЕЛІК ПОТРІБНИХ ПЕРЕДУМОВ 
Проведення міжпредметного тренінгу передбачає наявність базової підготовки учасників тренінгу з таких дисциплін: «Організація  

облікових систем», «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Корпоративне управління та облікова 
інформація»,  «Система управлінського контролю», «Аналіз фінансової звітності». 

 
I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Лекції - - 

Практичні 16 6 

Самостійна робота студента (СРС) 56 56 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 18 28 

Разом годин: 90 90 

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ  

 Денна Заочна 

1. Активність здобувача на заняттях з обговорення проблемних питань 15 10 

2.Самостійність при виконанні практичних завдань  30 30 

3.Правильність виконання завдань 30 30 

4.Захист звіту з міжпредметного тренінгу 25 30 

Підсумковий контроль - залік 100     
 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 відмінно A 

80 – 89 
добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 незадовільно з можливістю повторного складання екзамену (заліку) FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у 

формі додаткової індивідуально-консультативної роботи 
F 

 

K. KNOWLEDGE OF A FOREIGN LANGUAGE / ЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
- 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

http://prou4ot/
http://www.finexpert.ru/
http://www.economy.nayka.com.ua/
https://doi.org/10.23856/2413


 

 

KRYVYJ RIH ECONOMIC INSTITUTEKYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY NAMED AFTER 
VADYM HETMAN  
KРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДВНЗ «KИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

SYLLABUS/ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ  
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

 

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 

ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та тестування по 
бланкам. 

 

N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН 
КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.duet.edu.ua:  

Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про 
проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 

Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі листа. Якщо ви 

надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, 

відправте листа повторно. 

 
P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів академічної 
чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією із застарілих джерел 

мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою студента. Під час підготовки роботи, 
яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел. Без 
попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі. 

Положення про академічну доброчесність у Державному університеті економіки і технологій затверджено Вченою радою 
25.11.2021 р., Протокол № 5 та введено в дію Наказом від 25.11.2021 р. № 169: 
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf. 

   
      
 

                                                                                       

 

 

 

https://zoom.us/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf

