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1. Мета навчальної дисципліни
1.1.
Мета вивчення навчальної дисципліни: формування знань з
організації та методології ведення фінансового, управлінського обліку на
підприємствах різних форм власності.
1.2.
Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення
навчальної дисципліни:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та
Інтегральна
практичні проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в
компетентність

процесі професійної діяльності, що передбачає застосування
теорій та методів економічної науки і характеризується
комплексністю й невизначеністю умов.

Загальні
компетентності

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності

ЗК 01. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 03. Здатність працювати в команді
ЗК 04. Здатність працювати автономно.
ЗК
05.
Цінування
та
повага
різноманітності
та
мультикультурності.
ЗК 06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК 07. Здатність бути критичним та самокритичним.
ЗК 08. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК 09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово
ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 11. Навички використання сучасних інформаційних та
комунікаційних технологій.
ЗК 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за
допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу,
робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які
властиві сучасним процесам в економіці.
СК 02. Здатність використовувати математичний інструментарій
для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання
прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування.
СК 03. Здатність до відображення інформації про господарські
операції суб’єктів господарювання в фінансовому та
управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності
та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що
приймають рішення.
СК 05. Здатність проводити аналіз господарської діяльності
підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття
управлінських рішень.
СК 06. Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням
спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних
технологій.
СК 07. Здатність застосовувати методики проведення аудиту й
послуг з надання впевненості.
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СК 08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення
управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним
законодавства та регулювання діяльності, недостовірності
звітності, збереження й використання його ресурсів.
СК 09. Здатність здійснювати зовнішній та внутрішній контроль
діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з
бухгалтерського обліку і оподаткування.
СК 10. Здатність застосовувати етичні принципи під час
виконання професійних обов’язків
СК 11. Здатність демонструвати розуміння вимог щодо
професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної,
соціальної, правової держави.

1.3.

Програмні результати навчання:
Результати навчання

Програмні
результати навчання ПР 03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю,

аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській
діяльності.
ПР 04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську,
податкову і статистичну звітність підприємств та правильно
інтерпретувати
отриману інформацію для прийняття
управлінських рішень
ПР 05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу,
контролю, аудиту, та оподаткування господарської діяльності
підприємств
ПР 06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу,
контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних
форм власності, організаційно-правових форм господарювання та
видів економічної діяльності
ПР 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і
комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування
ПР 17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти
лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися
етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне
різноманіття
ПР 18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів
бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях
з метою обґрунтування
доцільності їх запровадження на
підприємстві
ПР 20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог
трудової дисципліни, планування та управління часом

2. Опис навчальної дисципліни
1. Найменування показників:
1.1.
Кількість кредитів – 17,5
1.2.
Загальна кількість годин – 525
1.3.
Кількість модулів – 1
1.4.
Кількість змістових модулів – 6
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2. Характеристика навчальної дисципліни:
2.1.
Форма навчання – денна, заочна
2.2.
Статус навчальної дисципліни (нормативна/навчальна дисципліна
самостійного вибору) – нормативна
2.3.
Передумови для вивчення дисципліни (перелік навчальних
дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих
результатів навчання) – ПР 01, ПР 03, ПР 04, ПР 05, ПР 06, ПР 08, ПР 13,
ПР 18, ПР 21 теорія бухгалтерського обліку, економічна теорія,
бухгалтерський облік.
3. Обсяг навчальної дисципліни
3.1.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Шифри
компетентносте
й, якими
повинен
оволодіти
здобувач вищої
освіти

Шифри
програмних
результатів
навчання
здобувача вищої
освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 09, СК 01,
СК 11.

ПР 03, ПР 05,
ПР 17, ПР 20

Тема 2. Облік грошових коштів.
Економічна сутність грошових коштів і розрахунків.
Облік касових операцій. Облік операцій по
рахунках в банках. Облік операцій на поточних рахунках
в іноземній валюті.

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 05 ,
ПР 06
ПР 12, ПР 17 ,
ПР 20

Тема 3. Облік поточних фінансових інвестицій
Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація.
Оцінка фінансових інвестицій. Облік наявності та
руху короткострокових фінансових інвестицій.
Еквіваленти грошових коштів. Інші короткострокові
(поточні) інвестиції.

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 05 ,
ПР 06
ПР 12, ПР 17 ,
ПР 20

Тема 4. Облік довгострокових фінансових
інвестицій
Облік інвестицій зобов’язаних сторін за методом
участі в капіталі. Інші інвестиції зв'язаних сторін та
інвестиції не зв’язаним сторонам. Документація з обліку
довгострокових фінансових інвестицій.

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11

ПР 03, ПР 05 ,
ПР 06
ПР 12, ПР 17,
ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,

ПР 03, ПР 05 ,

Змістовний модуль 1. Облік грошових коштів,
інвестицій та дебіторської заборгованості
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку.
Бухгалтерський облік: сутність, призначення та види.
Правове регулювання організації бухгалтерського
(фінансового обліку). Облікова політика підприємства

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості
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Змістовний модуль 2. Облік активів та витрат
виробництва
Тема 6. Облік основних засобів
Склад, класифікація та оцінка необоротних активів.
Документальне оформлення
надходження і
переміщення
основних засобів. Документальне
оформлення вибуття і списання основних засобів. Облік
основних засобів.
Методика розрахунку та облік амортизації
основних засобів.
Тема 7. Облік нематеріальних активів
Склад, класифікація та оцінка нематеріальних
активів.
Документальне оформлення
надходження і
переміщення нематеріальних активів. Документальне
оформлення вибуття і списання нематеріальних активів.
Облік нематеріальних активів.
Тема 8. Облік виробничих запасів.
Визначення запасів та їх класифікація.
Оцінка виробничих запасів. Облік запасів на
складах.
Первинний облік надходження, видачі та списання
запасів.
Облік виробничих запасів.
Особливості обліку тварин на вирощуванні та
відгодівлі
Тема 9. Облік витрат виробництва
Економічний зміст виробничих витрат та їх
класифікація.
Елементи витрат і статті калькуляції.
Методи обліку витрат. Облік допоміжних
виробництв за видами. Обчислення собівартості робіт і
послуг допоміжних виробництв. Облік витрат і виходу
продукції виробництва
Калькуляція собівартості продукції промислових
виробництв. Облік витрат на організацію виробництва та
управління.
Тема 10. Облік готової продукції

Шифри
програмних
результатів
навчання
здобувача вищої
освіти

Економічна
сутність
і
види
дебіторської
заборгованості.
Облік розрахунків з покупцями і замовниками.
Облік розрахунків з різними дебіторами.
Облік операцій з короткостроковими векселями
одержаними. Облік резерву сумнівних боргів.

Шифри
компетентносте
й, якими
повинен
оволодіти
здобувач вищої
освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 06
ПР 12, ПР 17 ,
ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 05 ,
ПР 06,
ПР 12, ПР 17 ,
ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, Р 12,
ПР 17, ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, Р 12,
ПР 17, ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11 , СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, Р 12,
ПР 17, ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,

ПР 03, ПР 05,
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Поняття та класифікація готової продукції.
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
Порядок формування первісної вартості готової 07, ЗК 08, ЗК 09,
продукції.
ЗК 11, СК 01, СК
Документування господарських операцій з руху
02, СК 03, СК 06,
готової продукції. Облік готової продукції
СК 10, СК 11.

Шифри
програмних
результатів
навчання
здобувача вищої
освіти

Шифри
компетентносте
й, якими
повинен
оволодіти
здобувач вищої
освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

ПР 06, Р 12,
ПР 17, ПР 20

Змістовний модуль 3. Облік зобов’язань
Тема 11. Облік довгострокових зобов’язань.
Економічний зміст довгострокових зобов’язань.
Облік довгострокових позик. Облік довгострокових
векселів виданих. Облік довгострокових зобов’язань з
оренди.

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, Р 12,
ПР 17, ПР 20

Тема 12. Облік короткострокових зобов’язань.
Поняття, оцінка та види короткострокових
зобов’язань.
Облік короткострокових кредитів (позик).
Облік поточної заборгованості за довгостроковими
зобов’язаннями. Облік операцій з короткостроковими
векселями
виданими.
Облік
розрахунків
з
постачальниками та підрядниками. Облік розрахунків з
учасниками.
Тема 13. Облік розрахунків з оплати праці
Економічний зміст і завдання обліку праці та її
оплати.
Склад фонду оплати праці. Форми і системи оплати
праці.
Порядок нарахування заробітної плати.
Первинний облік праці у промислових, допоміжних
та обслуговуючих виробництвах.
Порядок нарахування оплати за час відпусток.
Порядок нарахування допомоги по тимчасовій
втраті працездатності. Види і порядок утримань із
заробітної плати. Облік розрахунків з оплати праці.
Тема 14. Облік відрахувань на соціальне
страхування.
Єдиний соціальний внесок та порядок його подання.
Облік розрахунків підприємства за єдиним
соціальним внеском

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, Р 12,
ПР 17, ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, Р 12,
ПР 17, ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, Р 12,
ПР 17, ПР 20

Тема 15. Облік розрахунків з бюджетом.
ЗК 01, ЗК 02,
Загальні положення обліку розрахунків з бюджетом. ЗК 03, ЗК 04, ЗК

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, Р 12,
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Шифри
компетентносте
й, якими
повинен
оволодіти
здобувач вищої
освіти

Шифри
програмних
результатів
навчання
здобувача вищої
освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

Облік податку на додану вартість. Податкові
зобов’язання та податковий кредит. Облік податку на
прибуток.
Облік податку з доходів фізичних осіб.
Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за
податками й платежами.
Змістовний модуль 4. Облік капіталу, доходів,
витрат і фінансових результатів
Тема 16. Облік власного капіталу
Визначення власного капіталу. Складові власного
капіталу.
Формування та облік зареєстрованого капіталу
Формування та облік капіталу в дооцінках
Формування та облік додаткового капіталу
Формування та облік резервного капіталу
Облік нерозподілених прибутків
Тема 17.Облік забезпечення майбутніх витрат і
платежів.
Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.
Облік
цільового фінансування
і
цільових
надходжень.
Облік страхових резервів.

07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 17, ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 04,
ПР 05, ПР 06,
Р 12, ПР 17,
ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, Р 12,
ПР 17, ПР 20

Тема 18. Облік доходів і витрат діяльності
підприємства.
Сутність доходів, їх визнання та оцінка.
Формування доходів від реалізації продукції:
Первинна документація по обліку реалізації.
Облік доходів від реалізації. Особливості обліку
реалізації продукції в залежності від каналів реалізації.
Облік формування
доходу і витрат іншої
операційної діяльності. Облік формування доходу і
витрат фінансової діяльності
Тема 19. Облік фінансових результатів
діяльності підприємства.
Формування та облік фінансових результатів за
видами діяльності. Формування та облік фінансових
результатів сільськогосподарської діяльності

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, Р 12,
ПР 17, ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11 , СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, Р 12,
ПР 17, ПР 20

Тема 20. Забалансовий облік активів і
зобов’язань
Облік орендованих необоротних активів.
Облік активів, що знаходяться на відповідальному
зберіганні. Облік контрактних зобов'язань.

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, Р 12,
ПР 17, ПР 20
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Шифри
програмних
результатів
навчання
здобувача вищої
освіти

Шифри
компетентносте
й, якими
повинен
оволодіти
здобувач вищої
освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

Облік непередбачених активів і зобов'язань.
СК 10, СК 11.
Облік гарантій та забезпечень наданих і отриманих.
Облік списання активів. Облік бланків суворого
обігу
Тема 21. Фінансова звітність підприємства.
Склад і призначення фінансової звітності.
Структура і зміст балансу. Структура і зміст звіту
про фінансові результати. Структура і зміст звіту про рух
грошових коштів. Структура і зміст звіту про власний
капітал. Примітки до річної фінансової звітності.
Звітність за сегментами. Консолідована фінансова
звітність
Змістовий модуль 5. Основи управлінського
обліку
Тема 22. Мета, зміст і організація управлінського
обліку
Поняття
управлінського
обліку.Предмет
управлінського обліку. Принципи управлінського обліку.
Функції управлінського обліку.Системи управлінського
обліку.
Ознаки
систем
управлінського
обліку.
Порівняльна
характеристика
фінансового
і
управлінського обліку, ознаки порівняння. Взаємозв’язок
між управлінським та фінансовим обліком.
Тема
23.
Склад
витрат
виробництва
Класифікація і поведінка витрат
Економічна сутність витрат у фінансовому та
управлінському обліку. Поняття об’єкту витрат.
Склад виробничої собівартості відповідно до
П(С)БО 16 «Витрати». Класифікація витрат .Поведінка
змінних та постійних витрат
Методи вивчення поведінки витрат

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 06,
СК 10, СК 11.

ПР 03, ПР 04,
ПР 05, ПР 06,
Р 12, ПР 17,
ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
03.

ПР 03,
ПР 04, ПР 05,
ПР 06, ПР 12,
ПР 17, ПР 18,
ПР 20, ПР 21

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 05,
СК 08, СК 09, СК
10.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, ПР 17,
ПР 18, ПР 20

Тема 24. Методи обліку і калькулювання витрат
Сутність і мета калькулювання. Види калькуляцій за
ознаками. Етапи процесу калькулювання. Принципи
калькулювання. Об’єкти калькулювання. Калькуляційні
одиниці. Облік витрат виробництва за елементами і
статтями калькуляції. Типова номенклатура статей
калькуляції. Порядок віднесення матеріальних витрат на
собівартість. Послідовність розподілу загальної суми
непрямих (загальновиробничих) витрат.
Методи розподілу. База розподілу непрямих витрат.
Змістовий модуль 6. Системи обліку і
калькулювання витрат, аналіз та контроль витрат
Тема 25. Облік і калькулювання за повними
витратами

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 05,
СК 08, СК 09, СК
10.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, ПР 17,
ПР 18, ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, ПР 17,
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Шифри
компетентносте
й, якими
повинен
оволодіти
здобувач вищої
освіти

Шифри
програмних
результатів
навчання
здобувача вищої
освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

Порівняльна характеристика систем калькулювання
повних і
змінних витрат.
Калькулювання за
замовленнями і процесами, його сутність. Позамовний
метод калькулювання, його сутність, сфера застосування.
Сутність попроцесного методу калькулювання.
Попередільний метод обліку і калькулювання.
Незавершене виробництво, його визначення та
склад. Оцінка незавершеного виробництва.
Тема 26. Облік і калькулювання за змінними і
нормативними витратами
Головна ознака системи обліку і калькулювання за
змінними витратами. Система «директ-костінг» та її
сутність. Маржинальний дохід у системі директ- костінг.
Особливості розподілу витрат в системі директкостінг.
Моделі калькулювання витрат у системі “директкостінг”.
Сутність обліку і калькулювання за нормативними і
стандартними витратами. Норми прямих матеріальних
витрат,
прямих
витрат
на
оплату
праці;
загальновиробничих витрат. Етапи калькулювання за
нормативними витратами.
Тема 27. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу
діяльності та прибутку
Мета і методи аналізу взаємозв’язку «витрати –
обсяг – прибуток». Аналіз чутливості прибутку . Аналіз
взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” за умов
асортименту

07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 05,
СК 08, СК 09, СК
10.

ПР 18, ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 05,
СК 08, СК 09, СК
10.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, ПР 17,
ПР 18, ПР 20

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 05,
СК 08, СК 09, СК
10.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, ПР 17,
ПР 18, ПР 20

Тема 28. Аналіз релевантності інформації для
прийняття управлінських рішень
Процес прийняття управлінських рішень на основі
бухгалтерського обліку. Аналіз варіантів альтернативних
рішень. Оптимальне використання ресурсів за умов
обмежень. Рішення стосовно запасів. Рішення стосовно
ціноутворення. Модель прийняття рішення за умов
невизначеності.

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 05,
СК 08, СК 09, СК
10, СК 01, СК 02,
СК 03, СК 05, СК
08, СК 09, СК 10.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, ПР 17,
ПР 18, ПР 20

10

Шифри
компетентносте
й, якими
повинен
оволодіти
здобувач вищої
освіти

Шифри
програмних
результатів
навчання
здобувача вищої
освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

Тема 29. Бюджетування і контроль
Сутність бюджетування та його організація.
Складання та взаємоузгодження бюджетів. Контроль
виконання бюджетів і аналіз відхилення

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 05,
СК 08, СК 09, СК
10.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, ПР 17,
ПР 18, ПР 20,

Тема 30. Облік і контроль за центрами
відповідальності. Концепція центрів та обліку
відповідальності. Оцінка діяльності центрів витрат.
Оцінка діяльності центрів доходу
Оцінка діяльності центрів прибутку. Оцінка діяльності
центрів інвестиції

ЗК 01, ЗК 02,
ЗК 03, ЗК 04, ЗК
07, ЗК 08, ЗК 09,
ЗК 11, СК 01, СК
02, СК 03, СК 05,
СК 08, СК 09, СК
10.

ПР 03, ПР 05,
ПР 06, ПР 17,
ПР 18, ПР 20

3.2.Розподіл у годинах за формами організації освітнього процесу та
видами навчальних занять, програма навчальної дисципліни
3.2.1.Очна (денна)
1)
Програма навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і
тем
ЗМ
1.
ОБЛІК
ГРОШОВИХ
КОШТІВ,
ІНВЕСТИЦІЙ
ТА
ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
Тема
1.
Основи
побудови
фінансового
обліку.
Тема
2.
Облік
грошових коштів.
Тема 3. Облік поточних
фінансових інвестицій
Тема
4.
Облік
довгострокових фінансових
інвестицій
Тема
5.
Облік
дебіторської заборгованості
ЗМ
2.
ОБЛІК
АКТИВІВ
ТА
ВИТРАТ
ВИРОБНИЦТВА
Тема
6.
Облік

Кількість годин
УСЬОГО

л

пр.

сем

лаб

сам.в.

50

18

8

4

20

11

4

-

2

5

17

6

6

-

5

11

4

2

-

5

11

4

-

2

5

26

6

8

2

10

98

24

32

8

34

28

6

10

2

10

11

Назви змістових модулів і
тем
основних засобів
Тема
7.
Облік
нематеріальних активів
Тема
8.
Облік
виробничих запасів.
Всього за 1 рік
Тема 9. Облік витрат
виробництва
Тема 10. Облік готової
продукції
ЗМ
3.
ОБЛІК
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Тема 11 Облік
довгострокових зобов’язань
Тема 12 Облік
короткострокових
зобов’язань
Тема 13 Облік праці та
її оплати
Тема
14
Облік
відрахувань на соціальне
страхування
Тема
15
Облік
розрахунків з бюджетом
ЗМ
4.
ОБЛІК
КАПІТАЛУ,
ДОХОДІ,
ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Тема
16.
Облік
власного капіталу.
Тема
17.
Облік
забезпечення
майбутніх
витрат і платежів.
Тема 18. Облік доходів
і
витрат
діяльності
підприємства.
Тема
19.
Облік
фінансових
результатів
діяльності підприємства
Тема 20. Забалансовий
облік активів, зобов’язань
Тема 21. Фінансова
звітність підприємства
ВСЬОГО за 2 рік
ЗМ
5.
ОСНОВИ
УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ
Тема 22. Мета, зміст і
організація управлінського

Кількість годин
УСЬОГО

л

пр.

сем

лаб

сам.в.

20

4

6

2

6

28

6

10

2

10

14
2

70
6

180
16

40
6

56
2

6

2

2

84

22

20

4

38

12

4

2

-

6

14

4

4

28

8

8

2

10

14

2

2

-

10

16

4

4

2

6

98

28

22

4

44

12

4

4

4

10

2

2

6

22

6

4

14

2

2

10

8

4

-

4

32

10

10

2

10

204

58

46

10

90

112

30

16

6

60

18

4

2

12

2

6

2

10

12

Назви змістових модулів і
тем
обліку
Тема 23. Склад витрат
виробництва. Класифікація
і поведінка витрат
Тема 24. Методи обліку
і калькулювання витрат
Тема 25. Облік і
калькулювання за повними
витратами
Тема 26. Облік і
калькулювання за змінними
і нормативними витратами
ЗМ 6. АНАЛІЗ ТА
КОНТРОЛЬ ВИТРАТ
Тема
27.
Аналіз
взаємозв’язку
витрат,
обсягу
діяльності
та
прибутку
Тема
28.
Аналіз
релевантності
інформації
для
прийняття
управлінських рішень
Тема
29.
Бюджетування і контроль
Тема 30. Облік і
контроль
за
центрами
відповідальності.
Всього за 3 рік
ВСЬОГО

Кількість годин
УСЬОГО

л

пр.

сем

лаб

сам.в.

24

8

4

24

6

4

22

6

4

24

6

4

2

12

65

16

18

4

27

16

4

4

16

4

4

2

6

16

4

4

2

6

17

4

6

141
525

34
132

38
140

12

2

12
12

8

7

10
34

59
219

2) Теми та короткий зміст лекційних занять
№
з/п
1

2

3

Назва теми
Тема 1. Основи побудови
фінансового обліку.

Тема 2. Облік грошових
коштів.

Тема 3. Облік поточних
фінансових інвестицій

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Бухгалтерський
облік:
сутність,
призначення та види.
Правове
регулювання
організації
бухгалтерського (фінансового обліку).
Облікова політика підприємства
Економічна сутність грошових коштів і
розрахунків.
Облік касових операцій.
Облік операцій по рахунках в банках.
Облік операцій на поточних рахунках в
іноземній валюті
Поняття фінансових інвестицій
Визначення та класифікація фінансових
інвестицій
Методи оцінки фінансових інвестицій
Облік поточних фінансових інвестицій
Відображення фінансових інвестицій у

Кількість
годин
2

2
2
2
2
2

2

13

4

5

6

7

8

9

10

фінансовій звітності
Облік довгострокових фінансових
інвестицій
Відображення довгострокових фінансових
інвестицій у фінансовій звітності
Тема 5. Облік дебіторської Економічна сутність і види дебіторської
заборгованості
заборгованості.
Облік розрахунків з покупцями і
замовниками.
Облік розрахунків з різними дебіторами.
Облік операцій з короткостроковими
векселями одержаними.
Облік резерву сумнівних боргів
Тема 6. Облік основних
Склад,
класифікація
та
оцінка
засобів
необоротних активів.
Документальне оформлення надходження
і переміщення
основних засобів.
Документальне оформлення вибуття і
списання основних засобів.
Облік основних засобів.
Методика розрахунку та облік амортизації
основних засобів.
Тема 7. Облік
Склад нематеріальних активів та їх
нематеріальних активів
оцінювання Документування операції у
нематеріальних активах
Облік та амортизація нематеріальних
активі
Тема 8. Облік виробничих Визначення запасів та їх класифікація.
запасів.
Оцінка виробничих запасів.
Тема 4. Облік
довгострокових
фінансових інвестицій

Облік запасів на складах.
Первинний облік надходження, видачі та
списання запасів.
Облік виробничих запасів.
Тема 9. Облік витрат Економічний зміст виробничих витрат та
виробництва
їх класифікація.
Елементи витрат і статті калькуляції.
Методи обліку витрат.
Облік допоміжних виробництв за видами.
Обчислення собівартості робіт і послуг
допоміжних виробництв.
Облік витрат і виходу продукції
виробництва
Калькуляція собівартості продукції
промислових виробництв.
Облік витрат на організацію виробництва
та управління
Тема 10. Облік готової Поняття та класифікація готової
продукції
продукції.
Порядок формування первісної вартості
готової продукції.
Документування господарських операцій з

2
2
2

2
2

2

2
2
2

2
2

2

2
2

2

2

2

14

11

12

13

14

15

16

Тема 11. Облік
довгострокових
зобов’язань

Тема 12. Облік
короткострокових
зобов’язань

руху готової продукції.
Облік готової продукції
Економічний зміст зобов’язань.
Облік довгострокових позик.
Облік довгострокових векселів виданих.
Облік довгострокових зобов’язань з
оренди
Облік довгострокових зобов’язань з
оренди
Облык інших довгострокових зобов`язань
Облік короткострокових кредитів (позик).
Облік поточної заборгованості за
довгостроковими зобов’язаннями.

2

2

2

Облік операцій з
короткостроковими векселями виданими.
Облік розрахунків з постачальниками та
підрядниками.
Облік інших короткострокових зобовязань
Тема 13. Облік праці та її Економічний зміст і завдання обліку праці
оплати
та її оплати.
Склад фонду оплати праці.
Форми і системи оплати праці.
Первинний облік праці ті її оплати
Порядок нарахування заробітної плати
Порядок нарахування оплати за час
відпусток.
Порядок нарахування допомоги по
тимчасовій втраті працездатності.

2

Види і порядок утримань із заробітної
плати.
Облік розрахунків з оплати праці.
Тема
14.
Облік Єдиний соціальний внесок та порядок
відрахувань на соціальне його подання
страхування
Облік розрахунків підприємства за єдиним
соціальним внеском
Тема 15 Облік розрахунків Загальні положення обліку розрахунків з
з бюджетом
бюджетом.
Облік податку на додану вартість.
Податкові зобов’язання та податковий
кредит.
Облік податку на прибуток.
Облік податку з доходів фізичних осіб.
Синтетичний та аналітичний облік
розрахунків за податками й платежами.
Тема 16. Облік власного
Визначення власного капіталу. Складові
капіталу.
власного капіталу.
Формування та облік зареєстрованого
капіталу
Формування та облік капіталу в дооцінках
Формування та облік додаткового капіталу

2

2

2
2

2

2

2

2

2

15

17

18

19

20

21

22

Формування та облік резервного капіталу
Облік нерозподілених прибутків
Тема 17. Облік
Облік забезпечення майбутніх витрат і
забезпечення майбутніх
платежів.
витрат і платежів.
Облік цільового фінансування і цільових
надходжень.
Облік страхових резервів.
Тема 18. Облік доходів і
Економічна сутність , порядок визначення,
витрат діяльності
класифікація доходів і витрат
підприємства.
Фінансовий облік доходів і витрат
основної операційної діяльності
Фінансовий облік доходів і витрат іншої
операційної діяльності
Фінансовий облік інших фінансових
доходів і витрат
Фінансовий облік доходів і витрат від
участі в капіталі
Фінансовий облік інших доходів і витрат
звичайної діяльності
Фінансовий облік витрат з податку на
прибуток
Облік доходів майбутніх періодів
Тема 19. Облік
Економічна сутність фінансових
фінансових результатів
результатів діяльності підприємства.
діяльності підприємства
Фінансовий облік фінансових результатів
операційної діяльності
Фінансовий облік результатів фінансової
та іншої звичайної діяльності
Тема 20. Забалансовий Облік орендованих необоротних активів.
облік активів, зобов’язань Облік активів, що знаходяться на
відповідальному зберіганні.
Облік контрактних зобов'язань.
Облік непередбачених активів і
зобов'язань.
Облік гарантій та забезпечень наданих і
отриманих.
Облік списання активів.
Облік бланків суворого обігу
Тема
21
Фінансова Склад і призначення фінансової звітності.
звітність підприємства
Структура і зміст балансу.
Структура і зміст звіту про фінансові
результати
Структура і зміст звіту про рух грошових
коштів.
Структура і зміст звіту про власний
капітал.
Примітки до річної фінансової звітності.
Звітність за сегментами
Скорочена форма звітності
Консолідована фінансова звітність
Тема 22. Мета, зміст і
Поняття управлінського обліку.Предмет
організація
управлінського обліку.

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2
2
2
2

16

управлінського обліку

23

24

25

26

27

Тема 23. Склад витрат
виробництва.
Класифікація і поведінка
витрат

Тема 24. Методи обліку і
калькулювання витрат

Тема 25. Облік і
калькулювання за
повними витратами

Тема 26. Облік і
калькулювання за
змінними і нормативними
витратами

Тема 27. Аналіз
взаємозв’язку витрат,
обсягу діяльності та
прибутку

Принципи управлінського обліку. Функції
управлінського обліку.
Системи управлінського обліку. Ознаки
систем управлінського обліку
Порівняльна характеристика фінансового і
управлінського обліку, ознаки порівняння.
Взаємозв’язок між управлінським та
фінансовим обліком.
Економічна сутність витрат у фінансовому
та управлінському обліку.
Поняття об’єкту витрат.
Склад виробничої собівартості відповідно
до П(С)БО 16 «Витрати».
Класифікація витрат
Поведінка змінних та постійних витра
Сутність і мета калькулювання.
Види калькуляцій за ознаками.
Етапи процесу калькулювання. Принципи
калькулювання. Об’єкти калькулювання.
Калькуляційні одиниці.
Облік витрат виробництва за елементами і
статтями
калькуляції.
Типова
номенклатура статей калькуляції.
Порядок віднесення матеріальних витрат
на собівартість.
Послідовність розподілу загальної суми
непрямих (загальновиробничих) витрат.
Характеристика і сфера застосування
методу однорідних секцій, стандарт-косту
та методу нормативного розподілу
постійних витрат.
Порівняльна оцінка вітчизняних і
зарубіжних методів обліку повної
собівартості продукції.
Порядок переходу від методів обліку, які
ґрунтуються на об’ємних показниках
діяльності, до методів обліку витрат на
основі видів діяльності
Характеристика і сфера застосування
простого директ-косту.
Історія розвитку і впровадження
нормативного методу обліку витрат і
калькулювання.
Порівняльна оцінка елементів методу
стандарт-кост і нормативного методу.
Облік зміни норм. Методика і техніка
обліку відхилень від норм. Аналіз
відхилень від норм і управління за ними
Мета і методи аналізу взаємозв’язку
«витрати – обсяг – прибуток»
Аналіз чутливості прибутку
Аналіз взаємозв’язку “витрати – обсяг –

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

17

28

29

30

Тема 28. Аналіз
релевантності інформації
для прийняття
управлінських рішень

Тема 29. Бюджетування і
контроль

Тема 30. Облік і контроль
за центрами
відповідальності.

прибуток” за умов асортименту
Релевантний підхід до управління.
Поняття про релевантність облікової
інформації та її вплив на прийняття
рішень.
Пошук альтернативних варіантів дій і
вибір найбільш оптимального з них.
Аналіз типових варіантів альтернативних
рішень: виробляти або купувати,
прийняття або відмова від спеціального
замовлення, припинення діяльності
неприбуткового сегмента тощо.
Сутність
бюджетування
та
його
організація.
Складання та взаємоузгодження бюджетів.
Контроль виконання бюджетів і аналіз
відхилення
Концепція
центрів
та
обліку
відповідальності
Оцінка діяльності центрів витрат
Оцінка діяльності центрів доходу
Оцінка діяльності центрів прибутку
Оцінка діяльності центрів інвестиції

Всього

2

2

2

2
2

2
132

3) Теми та короткий зміст семінарських занять
№
з/п
1

2

3

4

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Тема 1. Основи побудови Зміст і завдання фінансового обліку, види
фінансового обліку.
обліку
Функції обліку та користувачі облікової
інформації.
Організація бухгалтерської роботи
Основні принципи фінансового обліку
Нормативне регламентування
бухгалтерського обліку(положення
стандарти бухгалтерського обліку)
Організація обліку - облікова політика
Тема 2. Облік грошових
Економічна сутність грошових коштів і
коштів.
розрахунків.
Облік касових операцій.
Облік операцій по рахунках в банках.
Облік операцій на поточних рахунках в
іноземній валюті.
Облік операцій з іншими коштами
Тема 3-4. Облік
Поняття фінансових інвестицій
довгострокових
Облік поточних фінансових інвестицій.
фінансових інвестицій
Облік довгострокових фінансових
інвестицій
Тема 5. Облік
Економічна сутність і види дебіторської
дебіторської
заборгованості.
заборгованості
Облік розрахунків з покупцями і
замовниками.

Кількість
годин
2

2

2

2

18

5

6

7

8

9

Облік розрахунків з різними дебіторами.
Облік операцій з короткостроковими
векселями одержаними.
Облік резерву сумнівних боргів
Тема 6. Облік основних
Склад, класифікація та оцінка
засобів
необоротних активів.
Документальне оформлення
надходження і переміщення основних
засобів. Документальне оформлення
вибуття і списання основних засобів.
Облік основних засобів.
Методика розрахунку та облік
амортизації основних засобів.
Тема 7. Облік
Склад нематеріальних активів та їх
нематеріальних активів
оцінювання
Документування операції у
нематеріальних активах
Облік та амортизація нематеріальних
активі
Тема 8. Облік
Визначення запасів та їх класифікація.
виробничих запасів.
Оцінка виробничих запасів.
Облік запасів на складах.
Первинний облік надходження, видачі та
списання запасів.
Облік виробничих запасів.
Тема 9. Облік витрат Економічний зміст виробничих витрат та
виробництва
їх класифікація.
Елементи витрат і статті калькуляції.
Методи обліку витрат.
Облік допоміжних виробництв за видами.
Обчислення собівартості робіт і послуг
допоміжних виробництв.
Облік витрат і виходу продукції
виробництва
Калькуляція собівартості продукції
промислових виробництв.
Облік витрат на організацію
виробництва та управління.
Тема 13. Облік праці та її Економічний зміст і завдання обліку
оплати
праці та її оплати.
Склад фонду оплати праці.
Форми і системи оплати праці.
Порядок нарахування заробітної плати.
Первинний облік праці у промислових,
допоміжних та обслуговуючих
виробництвах.
Порядок нарахування оплати за час
відпусток.
Порядок нарахування допомоги по
тимчасовій втраті працездатності.
Види і порядок утримань із заробітної
плати.

2

2

2

2

2

19

10

11

12

13

14

Облік розрахунків з оплати праці.
Тема
15.
Облік Загальні положення обліку розрахунків з
розрахунків з бюджетом бюджетом.
Облік податку на додану вартість.
Податкові зобов’язання та податковий
кредит.
Облік податку на прибуток Облік податку
з доходів фізичних осіб.
Синтетичний та аналітичний облік
розрахунків за податками й платежами.
Тема 18. Облік доходів і Економічна сутність , порядок
витрат діяльності
визначення, класифікація доходів і витрат
підприємства.
Фінансовий облік доходів і витрат
основної операційної діяльності
Фінансовий облік доходів і витрат іншої
операційної діяльності
Фінансовий облік інших фінансових
доходів і витрат
Фінансовий облік доходів і витрат від
участі в капіталі
Фінансовий облік інших доходів і витрат
звичайної діяльності
Тема
21
Фінансова Склад і призначення фінансової звітності.
звітність підприємства
Структура і зміст балансу.
Структура і зміст звіту про фінансові
результати.
Структура і зміст звіту про рух грошових
коштів.
Структура і зміст звіту про власний
капітал.
Примітки до річної фінансової звітності.
Звітність за сегментами
Консолідована фінансова звітність
Скорочена форма звітності
Тема 22. Мета, зміст і
Поняття управлінського обліку. Предмет
організація
управлінського обліку.
управлінського обліку
Принципи управлінського обліку.
Функції управлінського обліку.
Системи управлінського обліку. Ознаки
систем управлінського обліку
Порівняльна характеристика фінансового
і управлінського обліку, ознаки
порівняння.
Тема 24. Методи обліку і Сутність і зміст обліку виробничих
калькулювання витрат
витрат.
Класифікація методів обліку витрат і
калькулюванн
Характеристика і сфера застосування
простого, позамовного, попередільного та
нормативного методів обліку і
калькулювання.
Організація обліку витрат за різних

2

2

2

2

2

20

15

Тема 25-26. Облік і
калькулювання за
повними, змінними і
нормативними витратами

16

Тема 28. Аналіз
релевантності інформації
для прийняття
управлінських рішень

17

Тема 29. Бюджетування і
контроль

методів обліку.
Характеристика і сфера застосування
методу однорідних секцій, стандарткосту та методу нормативного розподілу
постійних витрат.
Порівняльна оцінка вітчизняних і
зарубіжних методів обліку повної
собівартості продукції.
Характеристика і сфера застосування
простого директ-косту.
Історія розвитку і впровадження
нормативного методу обліку витрат і
калькулювання.
Порівняльна оцінка елементів методу
стандарт-кост і нормативного
методу. Формування нормативних
калькуляцій. Облік зміни норм. Методика
і техніка обліку відхилень від норм.
Релевантний підхід до управління.
Поняття про релевантність облікової
інформації та її вплив на прийняття
рішень.
Пошук альтернативних варіантів дій і
вибір найбільш оптимального з них.
Аналіз типових варіантів альтернативних
рішень.
Сутність бюджетування та його
організація
Порядок складання та взаємоузгодження
бюджетів
Контроль виконання бюджетів

Всього

2

2

Теми та короткий зміст практичних занять

Назва теми
Тема 1. Основи побудови
фінансового обліку.
Тема 2. Облік грошових
коштів.

3

Тема 3. Облік поточних
фінансових інвестицій

4

Тема 4. Облік
довгострокових
фінансових інвестицій

5

2

34

4)
№
з/п
1

2

Тема 5. Облік
дебіторської

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Основи побудови фінансового обліку
Облікова політика підприємства
Облік готівкових розрахунків
Облік готівкових розрахунків
Облік безготівкових розрахунків
Облік безготівкових розрахунків
Облік безготівкових розрахунків
Облік поточних фінансових інвестицій
Облік поточних фінансових інвестицій
Облік поточних фінансових інвестицій
Облік довгострокових фінансових
інвестицій
Облік довгострокових фінансових
інвестицій
Облік з векселями отриманими
Облік розрахунків з покупціями

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

21

заборгованості

6

7

8

9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

замовниками
Облік з різними дебіторами
Облік витрат майбутніх періадів
Тема 6. Облік основних Облік необоротних активів
Облік необоротних активів
засобів
Облік необоротних активів
Облік необоротних активів
Облік нарахування амортизації
Тема 7. Облік
Облік нематеріальних активів
нематеріальних активів
Облік нематеріальних активів
Облік нематеріальних активів
Тема 8. Облік
Облік виробничих запасів
виробничих запасів.
Облік виробничих запасів
Облік виробничих запасів
Оцінка виробничих запасів
Оцінка виробничих запасів
Тема 9. Облік витрат Облік витрат та обчислення
виробництва
собівартості продукції
Тема 10. Облік готової Облік готової продукції, товарів.
продукції
Тема 11. Облік
Облік довгострокових позик. Облік
довгострокових
довгострокових векселів виданих.
зобов’язань
Тема 12. Облік
Облік розрахунків з постачальниками та
короткострокових
підрядниками.
зобов’язань
Облік розрахунків з учасниками.
Тема 13. Облік праці та її Облік нарахування заробітної плати
оплати
працівникам
Облік нарахування оплати за час
відпусток.
Облік нарахування допомоги по
тимчасовій втраті працездатності.
Облік стипендій, надбавок та премій та
інших нарахувань
Тема
14.
Облік Облік
відрахувань
на
соціальне
відрахувань на соціальне страхування.
страхування
Тема
15.
Облік Розв’язування вправ на визначення сум
розрахунків з бюджетом
податків
Розв’язування вправ на визначення сум
зборів
Тема 16. Облік власного
Формування та облік зареєстрованого
капіталу.
капіталу.
Формування та облік додаткового та
іншого капіталу.
Тема 17. Облік
Облік забезпечення майбутніх витрат і
забезпечення майбутніх
платежів
витрат і платежів.
Тема 18. Облік доходів і
Облік доходів діяльності підприємства
витрат діяльності
Облік витрат діяльності підприємства
підприємства.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2

22

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

Тема 19. Облік
фінансових результатів
діяльності підприємства
Тема
21.
Фінансова
звітність підприємства

Облік фінансових результатів діяльності
підприємства

2

Формування Балансу підприємства.
Формування Звіту про фінансові
результати підприємства.
Формування Звіту про рух грошових
коштів.
Формування Звіту про власний капітал
Формування скороченої форми звітності
Тема 23. Склад витрат
Склад витрат виробництва.
виробництва.Класифікація Витрати підприємства: класифікація та
і поведінка витрат
поведінка
Тема 24. Методи обліку і
Методи обліку і калькулювання витрат
калькулювання витрат
Калькулювання витрат
Тема 25. Облік і
Методика калькулювання за повними
калькулювання за
витратами
повними витратами
Методика калькулювання за повними
витратами
Методика калькулювання за повними
витратами
Тема 26. Облік і
Методика калькулювання за повними
калькулювання за
витратами
змінними і нормативними Методика калькулювання за повними
витратами
витратами
Методика калькулювання за повними
витратами
Тема 27. Аналіз
Аналіз взаємзв’язку “витрати-обсягвзаємозв’язку витрат,
прибуток
обсягу діяльності та
Аналіз взаємзв’язку “витрати-обсягприбутку
прибуток
Тема 28. Аналіз
Аналіз релевантності інформації для
релевантності інформації
прийняття управлінських рішень
для прийняття
Аналіз релевантності інформації для
управлінських рішень
прийняття управлінських рішень
Тема 29. Бюджетування і
Бюджетування: сутність, порядок
контроль
організації та здійснення
Контроль витрат
Тема 30. Облік і контроль Облік і контроль за центрами
за центрами
відповідальності
відповідальності.
Облік і контроль за центрами
відповідальності
Підсумкова робота

2
2

Всього

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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5) Теми та короткий зміст лабораторних занять
№
з/п

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Кількість
годин

1
2
Всього
23

6)
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

15

16

Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий зміст
Назва теми

Тема 1. Основи
побудови фінансового
обліку.
Тема 2. Облік грошових
коштів.

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Наказ
про
облікову
політику
підприємства

Національне
положення
(стандарт)
бухгалтерського обліку № 1 „Загальні
вимоги до фінансової звітності” від
07.02.2013 №73".
Тема 3. Облік поточних
Основні поняття фінансових інвестицій.
фінансових інвестицій
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 12 "Фінансові інвестиції".
Тема 4. Облік
Основні поняття фінансових інвестицій.
довгострокових
Положення (стандарт) бухгалтерського
фінансових інвестицій
обліку 12 "Фінансові інвестиції".
Тема 5. Облік
Визнання
та
оцінка
дебіторської
дебіторської
заборгованості.
Зміст
Положення
заборгованості
(стандарту) бухгалтерського обліку 10
"Дебіторська заборгованість".
Тема 6. Облік основних
П(с)БО 7 "Основні засоби". Оцінка і
засобів
переоцінка основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів.
Тема 7. Облік
П(с)БО 8 "Нематеріальні активи". Оцінка
нематеріальних активів
і переоцінка основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів.
Тема 8. Облік
Положення (стандарт) бухгалтерського
виробничих запасів.
обліку 9 "Запаси". Оцінка виробничих
запасів.
Тема 9. Облік витрат
Положення (стандарт) бухгалтерського
виробництва
обліку 16 "Витрати" від 31.12.99 р. №318
Тема 10. Облік готової
Положення (стандарт) бухгалтерського
продукції
обліку № 9 “Запаси” від 20.10.99 N 246
Тема 11. Облік
Положення (стандарт) бухгалтерського
довгострокових
обліку № 11 «Зобов’язання» від
зобов’язань
31.01.2000 N 20
Тема 12. Облік
Положення (стандарт) бухгалтерського
короткострокових
обліку № 11 «Зобов’язання» від
зобов’язань
31.01.2000 N 20
Тема 13. Облік праці та
Положення (стандарт) бухгалтерського
її оплати
обліку 26 "Виплати працівникам" від
28.10.2003 р. № 601
Тема 14. Облік
Розрахунки з фондами соціального
відрахувань на соціальне страхування у фінансовій звітності та
страхування
примітках до неї.
Тема 15. Облік
Положення (стандарт) бухгалтерського
розрахунків з бюджетом обліку 17 "Податок на прибуток" від
28.12.2000. N 353
Тема 16. Облік власного Національне
положення
(стандарт)
капіталу.
бухгалтерського обліку № 1 „Загальні
вимоги до фінансової звітності” від

Кількість
годин
4

10

4

10

10

10

6

10

6
2
6

6

10

10

6

4

24

№
з/п

Назва теми

17

Тема 17. Облік
забезпечення майбутніх
витрат і платежів

18

Тема 18. Облік доходів і
витрат діяльності
підприємства.

19

Тема 19. Облік
фінансових результатів
діяльності підприємства
Тема 20. Забалансовий
облік активів,
зобов’язань
Тема 21. Фінансова
звітність підприємства

20

21

22

23

24

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
07.02.2013 №73
Витрати на оплату майбутніх відпусток;
Додаткове пенсійне забезпечення;
Гарантійний ремонт реалізованої
продукції (сервісне обслуговування);
Іінші витрати.
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 15 "Дохід", від 29.11.99 р. №290
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати", від 31.12.99 р. №318
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 31 „Фінансові витрати” від
28.04.2006 N 415.
Облік фінансових результатів за видами
діяльності

Облік гарантій та забезпечень наданих і
отриманих. Облік списання активів.
Облік бланків суворого обліку
Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку „Загальні вимоги
до фінансової звітності” від 07.02.2013
№73
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку № 29 „Фінансова звітність за
сегментами" від 24.06.2005, № 23
Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2
«Консолідована фінансова звітність» від
27.06.2013 р. №628.
Тема 22. Мета, зміст і
Роль обліку в управлінні собівартістю
організація
продукції. Етапи розвитку
управлінського обліку
управлінського обліку. Предмет і об’єкти
управлінського обліку. Принципи
управлінського обліку. Взаємозв’язок і
відмінності фінансового та
управлінського обліку.
Тема 23. Склад витрат
Законодавчі та нормативні акти, що
виробництва.
визначають склад витрат і доходів.
Класифікація і поведінка Класифікація доходів і характеристика їх
витрат
основних видів. Загальнооблікова та
управлінська класифікація витрат за
різними ознаками. Характеристика
основних видів витрат. Поведінка
змінних і постійних витрат при змінах
обсягу діяльності підприємства.
Тема 24. Методи обліку і Види калькуляцій за ознаками.
калькулювання витрат
Облік витрат виробництва за елементами
і статтями калькуляції. Типова
номенклатура статей калькуляції.

Кількість
годин
6

10

10

4

10

6

6

8

25

№
з/п

25

26

27

28

29

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Методи визначення функції витрат, їх
сутність і порівняльна характеристика».
Тема 25. Облік і
Характеристика
і
сфера
калькулювання за
застосування простого, позамовного,
повними витратами
попередільного та нормативного методів
обліку і калькулювання. Організація
зведеного обліку витрат за різних методів
обліку.
Методика
і
техніка
калькуляційних розрахунків. Історія
розвитку методів обліку витрат і
калькулювання
повної
собівартості
продукції в країнах з ринковою
економікою. Характеристика і сфера
застосування методу однорідних секцій,
стандарт-косту та методу нормативного
розподілу постійних витрат. Порівняльна
оцінка вітчизняних і зарубіжних методів
обліку повної собівартості продукції.
Тема 26. Облік і
Характеристика
і
сфера
калькулювання за
застосування простого директ-костінгу.
змінними і
Особливості
розвинутого
директнормативними
костінгу, його переваги і можливості.
витратами
Історія
розвитку
і
впровадження
нормативного методу обліку витрат і
калькулювання. Порівняльна оцінка
елементів
методу
стандарт-кост
і
нормативного
методу.
Організація
нормативного господарства підприємства
і складання нормативних калькуляцій.
Облік зміни норм.
Тема 27. Аналіз
Прийняття рішень і планування
взаємозв’язку витрат,
діяльності
на
основі
аналізу
обсягу діяльності та
взаємозв’язку «витрати — обсяг —
прибутку
прибуток». Методи аналізу «витрати —
обсяг — прибуток». Визначення точки
беззбитковості;
розрахунок
обсягу
діяльності, необхідного для бажаного
прибутку;
визначення
(планування)
прибутку за певного обсягу діяльності.
Графічні методи аналізу.
Тема 28. Аналіз
Рельовантний підхід до управління.
релевантності
Поняття про рельовантність облікової
інформації для
інформації та її вплив на прийняття
прийняття
рішень. Пошук альтернативних варіантів
управлінських рішень
дій і вибір найбільш оптимального з них.
Використання аналізу «витрати — обсяг
— прибуток» у процесі прийняття
рішень.
Аналіз
типових
варіантів
альтернативних рішень.
Тема 29. Бюджетування і
Бюджет як інструмент системи

Кількість
годин

6

6

8

6

6

26

№
з/п

Назва теми
контроль

Тема 30. Облік і
контроль за центрами
відповідальності.

30

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
управлінського контролю, його сутність і
функції. Види і форми бюджетів.
Загальна характеристика операційного і
фінансового
бюджетів.
Порядок
складання і призначення бюджету
продажів,
бюджету
виробництва,
бюджету придбання і використання
матеріалів, бюджету трудових витрат,
бюджету загальновиробничих витрат,
бюджету адміністративних витрат і
витрат на збут. Методика і техніка
контролю за виконанням бюджетів.
Поняття і класифікація центрів
відповідальності.
Принципи
обліку,
звітності та оцінки діяльності центрів
відповідальності.
Облік
і
оцінка
діяльності центрів витрат. Облік і оцінка
діяльності центрів прибутку. Облік і
оцінка діяльності центру інвестицій.
Особливості обліку і звітності по
сегментах бізнесу.

Всього

Кількість
годин

7

219

3.2.2.Заочна
1) Програма навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
ЗМ
1.
ОБЛІК
ГРОШОВИХ
КОШТІВ,
ІНВЕСТИЦІЙ
ТА
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Тема
1.
Основи
побудови
фінансового обліку.
Тема 2. Облік грошових коштів.
Тема
3.
Облік
поточних
фінансових інвестицій
Тема 4. Облік довгострокових
фінансових інвестицій
Тема
5.
Облік
дебіторської
заборгованості
ЗМ 2. ОБЛІК АКТИВІВ ТА
ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
Тема 6. Облік основних засобів
Тема 7. Облік нематеріальних
активів
Тема 8. Облік виробничих запасів.
Тема 9. Облік витрат виробництва
Тема 10. Облік готової продукції
Всього 1 рік
ЗМ 3. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Кількість годин
УСЬОГО

л

пр.

89

7

6

сем

лаб

сам.в.

16

2

20
17

2
1

2

16
16

17

1

2

14

19

1

2

16

76

5

6

65

21
11

1
1

2

18
10

15
22
7
165
78

1
2

2
2

12
4

12
2

12
18
7
141
72

76

14

27

Назви змістових модулів і тем
Тема 11. Облік довгострокових
зобов’язань
Тема 12. Облік короткострокових
зобов’язань
Тема 13. Облік праці та її оплати
Тема 14. Облік відрахувань на
соціальне страхування
Тема 15. Облік розрахунків з
бюджетом
ЗМ
4.
ОБЛІК
КАПІТАЛУ,
ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Тема 16. Облік власного капіталу.
Тема 17. Облік забезпечення
майбутніх витрат і платежів.
Тема 18. Облік доходів і витрат
діяльності підприємства.
Тема 19. Облік фінансових
результатів діяльності підприємства
Тема 20. Забалансовий облік
активів, зобов’язань
Тема 21. Фінансова звітність
підприємства
Всього 2 рік
ЗМ
5.
ОСНОВИ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Тема 22. Мета, зміст і організація
управлінського обліку
Тема
23.
Склад
витрат
виробництва. Класифікація і поведінка
витрат
Тема 24. Методи обліку і
калькулювання витрат
Тема 25. Облік і калькулювання за
повними витратами
Тема 26. Облік і калькулювання за
змінними і нормативними витратами
ЗМ 6. АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ
ВИТРАТ
Тема 27. Аналіз взаємозв’язку
витрат, обсягу діяльності та прибутку
Тема 28. Аналіз релевантності
інформації
для
прийняття
управлінських рішень
Тема 29. Бюджетування і контроль
Тема 30. Облік і контроль за
центрами відповідальності.
Всього 3 рік
Всього

Кількість годин
УСЬОГО

л

11

1

пр.

сем

лаб

сам.в.

10

10

10

23
21

1
1

2

20
20

13

1

112

4

21
10

1

20
10

31

1

30

11

1

10

12
2

6

106

6

33

1

2

30

190
94

8
10

4
8

178
76

16

2

20

2

2

16

18

2

2

14

20

2

2

16

20

2

2

16

76

8

8

64

20

2

2

16

18

2

16

18
20

2
2

2

16
16

170
525

18
38

12
28

140
459

14

28

2). Теми та короткий зміст лекційних занять
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Тема 1. Основи побудови Бухгалтерський
облік:
сутність,
фінансового обліку.
призначення та види.
Правове
регулювання
організації
бухгалтерського (фінансового обліку).
Облікова політика підприємства
Тема 2. Облік грошових
Економічна сутність грошових коштів і
коштів.
розрахунків.
Облік касових операцій.
Облік операцій по рахунках в банках.
Облік операцій на поточних рахунках в
іноземній валюті
Тема 3. Облік поточних
Поняття фінансових інвестицій
фінансових інвестицій
Визначення та класифікація фінансових
інвестицій
Методи оцінки фінансових інвестицій
Облік поточних фінансових інвестицій
Відображення фінансових інвестицій у
фінансовій звітності
Тема 4. Облік
Облік довгострокових фінансових
довгострокових
інвестицій
фінансових інвестицій
Відображення довгострокових фінансових
інвестицій у фінансовій звітності
Тема 5. Облік
Економічна сутність і види дебіторської
дебіторської
заборгованості.
заборгованості
Облік розрахунків з покупцями і
замовниками.
Облік розрахунків з різними дебіторами.
Облік операцій з короткостроковими
векселями одержаними.
Облік резерву сумнівних боргів
Тема 6. Облік основних
Склад, класифікація та оцінка необоротних
засобів
активів.
Документальне оформлення надходження
і переміщення
основних засобів.
Документальне оформлення вибуття і
списання основних засобів.
Облік основних засобів.
Методика розрахунку та облік амортизації
основних засобів.
Тема 7. Облік
Склад нематеріальних активів та їх
нематеріальних активів
оцінювання Документування операції у
нематеріальних активах
Облік та амортизація нематеріальних
активі
Тема 8. Облік
Визначення запасів та їх класифікація.
виробничих запасів.
Оцінка виробничих запасів.
Облік запасів на складах.
Первинний облік надходження, видачі та
списання запасів.

Кількість
годин
2

2

1

1

1

1

1

1

29

9

Облік виробничих запасів.
Тема 9. Облік витрат Економічний зміст виробничих витрат та
виробництва
їх класифікація.
Елементи витрат і статті калькуляції.
Методи обліку витрат.
Облік допоміжних виробництв за видами.
Обчислення собівартості робіт і послуг
допоміжних виробництв.
Облік витрат і виходу продукції
виробництва
Калькуляція собівартості продукції
промислових виробництв.
Облік витрат на організацію виробництва
та управління

2

10

Тема 11. Облік
довгострокових
зобов’язань

Економічний зміст зобов’язань.
Облік довгострокових позик.
Облік довгострокових векселів виданих.
Облік довгострокових зобов’язань з
оренди
Облік довгострокових зобов’язань з
оренди
Облык інших довгострокових зобов`язань

1

11

Тема 13. Облік праці та її Економічний зміст і завдання обліку праці
оплати
та її оплати.
Склад фонду оплати праці.
Форми і системи оплати праці.
Первинний облік праці ті її оплати
Порядок нарахування заробітної плати
Порядок нарахування оплати за час
відпусток.
Порядок нарахування допомоги по
тимчасовій втраті працездатності.
Види і порядок утримань із заробітної
плати.
Облік розрахунків з оплати праці.

2

12

Тема
14.
Облік Єдиний соціальний внесок та порядок його
відрахувань на соціальне подання.
страхування
Облік розрахунків підприємства за єдиним
соціальним внеском
Тема 16. Облік власного Визначення власного капіталу. Складові
капіталу.
власного капіталу.
Формування та облік зареєстрованого
капіталу
Формування та облік капіталу в дооцінках
Формування та облік додаткового капіталу
Формування та облік резервного капіталу
Облік нерозподілених прибутків

1

13

1

30

14

Тема 18. Облік доходів і
витрат діяльності
підприємства.

15

Тема 19. Облік
фінансових результатів
діяльності підприємства

Економічна сутність , порядок визначення,
класифікація доходів і витрат
Фінансовий облік доходів і витрат
основної операційної діяльності
Фінансовий облік доходів і витрат іншої
операційної діяльності
Фінансовий облік інших фінансових
доходів і витрат
Фінансовий облік доходів і витрат від
участі в капіталі
Фінансовий облік інших доходів і витрат
звичайної діяльності
Фінансовий облік витрат з податку на
прибуток
Облік доходів майбутніх періодів

1

Економічна сутність фінансових
результатів діяльності підприємства.
Фінансовий облік фінансових результатів
операційної діяльності
Фінансовий облік результатів фінансової
та іншої звичайної діяльності
Тема
21.
Фінансова Склад і призначення фінансової звітності.
звітність підприємства
Структура і зміст балансу.
Структура і зміст звіту про фінансові
результати
Структура і зміст звіту про рух грошових
коштів.
Структура і зміст звіту про власний
капітал.
Примітки до річної фінансової звітності.
Звітність за сегментами

1

17

Тема 22. Мета, зміст і
організація
управлінського обліку

2

18

Тема 23. Склад витрат
виробництва.
Класифікація і поведінка
витрат

19

Тема 24. Методи обліку і
калькулювання витрат

16

Поняття управлінського обліку.Предмет
управлінського обліку.
Принципи управлінського обліку. Функції
управлінського обліку.
Системи управлінського обліку. Ознаки
систем управлінського обліку
Порівняльна характеристика фінансового і
управлінського обліку, ознаки порівняння.
Взаємозв’язок між управлінським та
фінансовим обліком.
Економічна сутність витрат у фінансовому
та управлінському обліку.
Поняття об’єкту витрат.
Склад виробничої собівартості відповідно
до П(С)БО 16 «Витрати».
Класифікація витрат
Поведінка змінних та постійних витрат
Сутність і мета калькулювання.
Види калькуляцій за ознаками.
Етапи процесу калькулювання. Принципи

1

2

2

31

20

21

22

23

24

калькулювання. Об’єкти калькулювання.
Калькуляційні одиниці.
Облік витрат виробництва за елементами і
статтями калькуляції. Типова
номенклатура статей калькуляції.
Порядок віднесення матеріальних витрат
на собівартість.
Послідовність розподілу загальної суми
непрямих (загальновиробничих) витрат.
Методи розподілу. База розподілу
непрямих витрат.
Тема 25. Облік і
Характеристика і сфера застосування
калькулювання за
методу однорідних секцій, стандарт-косту
повними витратами
та методу нормативного розподілу
постійних витрат.
Порівняльна оцінка вітчизняних і
зарубіжних методів обліку повної
собівартості продукції.
Порядок переходу від методів обліку, які
ґрунтуються на об’ємних показниках
діяльності, до методів обліку витрат на
основі видів діяльності
Тема 26. Облік і
Характеристика і сфера застосування
калькулювання за
простого директ-косту.
змінними і
Особливості розвинутого директ-косту,
нормативними витратами його переваги і можливості
Історія розвитку і впровадження
нормативного методу обліку витрат і
калькулювання.
Порівняльна оцінка елементів методу
стандарт-кост і нормативного методу.
Формування нормативних калькуляцій.
Облік зміни норм. Методика і техніка
обліку відхилень від норм. Аналіз
відхилень від норм і управління за ними
Тема 27. Аналіз
Мета і методи аналізу взаємозв’язку
взаємозв’язку витрат,
«витрати – обсяг – прибуток»
обсягу діяльності та
Аналіз чутливості прибутку
прибутку
Аналіз взаємозв’язку “витрати – обсяг –
прибуток” за умов асортименту
Тема 28. Аналіз
Релевантний підхід до управління.
релевантності інформації Поняття про релевантність облікової
для прийняття
інформації та її вплив на прийняття
управлінських рішень
рішень.
Пошук альтернативних варіантів дій і
вибір найбільш оптимального з них.
Аналіз типових варіантів альтернативних
рішень: виробляти або купувати,
прийняття або відмова від спеціального
замовлення, припинення діяльності
неприбуткового сегмента тощо.
Тема 29. Бюджетування і Сутність
бюджетування
та
його

2

2

2

2

2

32

контроль

25

Тема 30. Облік і
контроль за центрами
відповідальності.

організація.
Складання та взаємоузгодження бюджетів.
Контроль виконання бюджетів і аналіз
відхилення
Концепція
центрів
та
обліку
відповідальності
Оцінка діяльності центрів витрат
Оцінка діяльності центрів доходу
Оцінка діяльності центрів прибутку
Оцінка діяльності центрів інвестиції

Всього

2

38
3). Теми та короткий зміст семінарських занять

№
з/п

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Кількість
годин

1
2
Всього
4). Теми та короткий зміст практичних занять
№
з/п
1
2
3

4
5
6

7

Назва теми
Тема 2. Облік грошових
коштів.
Тема 4. Облік
фінансових інвестицій
Тема 5. Облік
дебіторської
заборгованості

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Облік готівкових та безготівкових
розрахунків
Облік фінансових інвестицій

Кількість
годин
2
2

Облік з векселями отриманими, облік
розрахунків з покупціями, замовниками,
облік з різними дебіторами, облік витрат
майбутніх періадів
Облік необоротних активів та нарахування
амортизації
Облік та оцінка виробничих запасів

2

Облік витрат та обчислення собівартості
продукції , товарів, робіт послуг Облік
руху готової продукції, облік товарів
Тема 13 Облік праці та її Облік нарахування заробітної плати
оплати
працівникам
Облік нарахування оплати за час
відпусток.
Облік нарахування допомоги по
тимчасовій втраті працездатності.
Облік стипендій, надбавок та премій та
інших нарахувань

2

Тема 6. Облік основних
засобів
Тема 8. Облік
виробничих запасів
Тема 9. Облік витрат
виробництва

2
2

2

33

8

Тема
21
Фінансова Формування Балансу підприємства.
звітність підприємства
Формування Звіту про фінансові
результати підприємства.
Формування Звіту про рух грошових
коштів.
Формування Звіту про власний капітал
Формування скороченої форми звітності

2

9

Тема 23. Склад витрат
виробництва.
Класифікація і поведінка
витрат
Тема 24. Методи обліку і
калькулювання витрат
Тема 25. Облік і
калькулювання за
повними витратами
Тема 26. Облік і
калькулювання за
змінними і
нормативними витратами
Тема 27. Аналіз
взаємозв’язку витрат,
обсягу діяльності та
прибутку
Тема 30. Облік і
контроль за центрами
відповідальності.

Витрати підприємства: класифікація та
поведінка

2

Методи обліку і калькулювання витрат

2

Методика калькулювання за повними
витратами

2

Методика калькулювання за змінними і
нормативними витратами

2

Аналіз взаємзв’язку “витрати-обсягприбуток

2

10
11

12

13

14

Облік і контроль за центрами
відповідальності

Всього

28
5). Теми та короткий зміст лабораторних занять

№
з/п

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Кількість
годин

1
2
Всього
6). Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий зміст
№
з/п
1

2

3

Назва теми
Тема 1. Основи
побудови фінансового
обліку.
Тема 2. Облік грошових
коштів.
Тема 3. Облік поточних
фінансових інвестицій

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Облікова політика підприємства як
інструмент організації фінансового обліку.
Наказ про облікову політику підприємства
Національне
положення
(стандарт)
бухгалтерського обліку № 1 „Загальні
вимоги до фінансової звітності” від
07.02.2013 №73".
Основні поняття фінансових інвестицій.
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 12 "Фінансові інвестиції

Кількість
годин
14

16

16

34

№
з/п
4

5

Назва теми
Тема 4. Облік
довгострокових
фінансових інвестицій
Тема 5. Облік
дебіторської
заборгованості

6

Тема 6. Облік основних
засобів

7

Тема 7. Облік
нематеріальних активів
Тема 8. Облік
виробничих запасів.

8

9
10

Тема 9. Облік витрат
виробництва
Тема 10. Облік готової
продукції

11

Тема 11. Облік
довгострокових
зобов’язань

12

Тема 12. Облік
короткострокових
зобов’язань
Тема 13. Облік праці та
її оплати

13

14

15

16

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Основні поняття фінансових інвестицій.
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 12 "Фінансові інвестиції
Визнання
та
оцінка
дебіторської
заборгованості.
Зміст
Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 10
"Дебіторська заборгованість".
П(с)БО 7 "Основні засоби". Оцінка і
переоцінка основних засобів та інших
необоротних
матеріальних
активів.
Методи нарахування та облік амортизації
(зносу)
П(с)БО 8 "Нематеріальні активи". Оцінка
нематеріальних активів.
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 9 "Запаси". Оцінка виробничих
запасів.
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати" від 31.12.99 р. №318
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку № 9 “Запаси” від 20.10.99 N 246
Поняття та класифікація готової продукції.
Порядок формування первісної вартості
готової продукції.
Документування господарських операцій з
руху готової продукції.
Облік готової продукції
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку № 11 «Зобов’язання» від 31.01.2000
N 20

Національне
положення
(стандарт)
бухгалтерського
обліку
№
11
«Зобов’язання» від 31.01.2000 N 20
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 26 "Виплати працівникам" від
28.10.2003 р. № 601
Тема 14. Облік
Облік розрахунків з фондами соціального
відрахувань на соціальне страхування, відображення у фінансовій
страхування
звітності та примітках до неї.
Тема 15. Облік
Податковий кодекс України
розрахунків з бюджетом Облік податку на додану вартість.
Податкові зобов’язання та податковий
кредит.
Облік податку на прибуток.
Облік податку з доходів фізичних осіб.
Тема 16. Облік власного Національне
положення
(стандарт)
капіталу.
бухгалтерського обліку № 1 „Загальні
вимоги до фінансової звітності” від

Кількість
годин
14

16

18

10
12

18
7

10

10

20

20

12

20

35

№
з/п

Назва теми

17

Тема 17. Облік
забезпечення майбутніх
витрат і платежів

18

Тема 18. Облік доходів і
витрат діяльності
підприємства.

19

Тема 19. Облік
фінансових результатів
діяльності підприємства
Тема 20. Забалансовий
облік активів,
зобов’язань

20

21

22

23

24

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
07.02.2013 №73
Витрати на оплату майбутніх відпусток;
Додаткове пенсійне забезпечення;
Гарантійний ремонт реалізованої продукції
(сервісне обслуговування);
Іінші витрати.
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 15 "Дохід", від 29.11.99 р. №290
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати", від 31.12.99 р. №318
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку № 31 „Фінансові витрати” від
28.04.2006 N 415.
Облік фінансових результатів за видами
діяльності

Облік орендованих необоротних активів.
Облік активів, що знаходяться на
відповідальному зберіганні.
Облік контрактних зобов'язань.
Облік непередбачених активів і
зобов'язань.
Облік гарантій та забезпечень наданих і
отриманих. Облік списання активів.
Облік бланків суворого обігу
Тема 21. Фінансова
НП(С)БО1 „Загальні вимоги до фінансової
звітність підприємства
звітності” від 07.02.2013 №73
П(С)БО № 29 „Фінансова звітність за
сегментами" від 24.06.2005, № 23
НП(С)БО2 «Консолідована фінансова
звітність» від 27.06.2013 р. №628.
Тема 22. Мета, зміст і
Роль обліку в управлінні собівартістю
організація
продукції. Етапи розвитку управлінського
управлінського обліку
обліку. Предмет і об’єкти управлінського
обліку. Принципи управлінського обліку.
Взаємозв’язок і відмінності фінансового та
управлінського обліку.
Тема 23. Склад витрат
Законодавчі та нормативні акти, що
виробництва.
визначають склад витрат і доходів.
Класифікація і поведінка Класифікація доходів і характеристика їх
витрат
основних видів. Загальнооблікова та
управлінська класифікація витрат за
різними ознаками. Характеристика
основних видів витрат. Поведінка змінних
і постійних витрат при змінах обсягу
діяльності підприємств.
Тема 24. Методи обліку і Види калькуляцій за ознаками.
калькулювання витрат
Облік витрат виробництва за елементами і
статтями калькуляції. Типова
номенклатура статей калькуляції.

Кількість
годин
10

30

10

6

30

14

16

14

36

№
з/п

25

26

27

28

29

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Методи визначення функції витрат, їх
сутність і порівняльна характеристика».
Тема 25. Облік і
Характеристика і сфера застосування
калькулювання за
простого, позамовного, попередільного та
повними витратами
нормативного методів обліку і
калькулювання. Організація зведеного
обліку витрат за різних методів обліку.
Методика і техніка калькуляційних
розрахунків. Характеристика і сфера
застосування методу однорідних секцій,
стандарт-косту та методу нормативного
розподілу постійних витрат. Порівняльна
оцінка вітчизняних і зарубіжних методів
обліку повної собівартості продукції.
Тема 26. Облік і
Характеристика і сфера застосування
калькулювання за
простого директ-костінгу. Особливості
змінними і
розвинутого директ-костінгу, його
нормативними
переваги і можливості. Порівняльна оцінка
витратами
елементів методу стандарт-кост і
нормативного методу. Організація
нормативного господарства підприємства і
складання нормативних калькуляцій.
Облік зміни норм.
Тема 27. Аналіз
Прийняття рішень і планування діяльності
взаємозв’язку витрат,
на основі аналізу взаємозв’язку «витрати
обсягу діяльності та
— обсяг — прибуток». Методи аналізу
прибутку
«витрати — обсяг — прибуток».
Визначення точки беззбитковості;
розрахунок обсягу діяльності, необхідного
для бажаного прибутку; визначення
(планування) прибутку за певного обсягу
діяльності. Графічні методи аналізу.
Тема 28. Аналіз
Рельовантний підхід до управління.
релевантності
Поняття про рельовантність облікової
інформації для
інформації та її вплив на прийняття
прийняття
рішень. Пошук альтернативних варіантів
управлінських рішень
дій і вибір найбільш оптимального з них.
Використання аналізу «витрати — обсяг
— прибуток» у процесі прийняття рішень.
Аналіз типових варіантів альтернативних
рішень.
Тема 29. Бюджетування і Бюджет як інструмент системи
контроль
управлінського контролю, його сутність і
функції. Види і форми бюджетів. Загальна
характеристика операційного і
фінансового бюджетів. Порядок складання
і призначення бюджету продажів, бюджету
виробництва, бюджету придбання і
використання матеріалів, бюджету
трудових витрат, бюджету

Кількість
годин

16

16

16

16

16

37

№
з/п

30

Назва теми

Тема 30. Облік і
контроль за центрами
відповідальності.

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
загальновиробничих витрат, бюджету
адміністративних витрат і витрат на збут.
Методика і техніка контролю за
виконанням бюджетів.
Поняття і класифікація центрів
відповідальності. Принципи обліку,
звітності та оцінки діяльності центрів
відповідальності. Облік і оцінка діяльності
центрів витрат. Облік і оцінка діяльності
центрів прибутку. Облік і оцінка
діяльності центру інвестицій. Особливості
обліку і звітності по сегментах бізнесу.

Всього

Кількість
годин

16

459

4. Форми та методи викладання, навчання і оцінювання
4.1. Форми та методи викладання, навчання: студентоцентрований,
проблемно-орієнтований,
професійноорієнований,
комунікативний,
міждисциплінарний підходи до навчання.
Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, семінарів,
роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, ділових ігор,
консультацій з викладачами, самонавчання в системі Moodle.
4.2.
Форми та методи поточного контролю: тестування, вибіркове усне
опитування перед початком занять, перевірка домашнього завдання, письмове
опитування (розв’язування індивідуальних завдань), письмова контрольна
робота
4.3.

Форми та методи підсумкового контролю: іспит

5.

Засоби діагностики результатів навчання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання
можуть бути:
•
екзамени;
•
комплексні іспити;
•
стандартизовані тести;
•
реферати, есе;
•
презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
•
студентські презентації та виступи на наукових заходах;
•
розрахункові роботи.
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6. Розподіл балів, які отримують студенти
6.1.
Шкала оцінювання за Європейською кредитною
накопичувальною системою
Шкала , балів
90 – 100
81 – 89
75 – 80
64 – 74
60 – 63
35 – 59
34 і менше

трансферно-

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала
EСTS
відмінно
A
добре
B
C
задовільно
D
E
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену FX
(заліку)
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за F
індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуальноконсультативної роботи

6.2.Оцінювання складових поточного контролю результатів навчальної
діяльності студентів з вивчення нормативних і вибіркових дисциплін, балів
6.2.1. Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/іспиту (для денної форми
навчання):
Іспит:
Змістовий
модуль №1

Змістовий
модуль №2

10 %
Т1…Т5

10 %
Т6…Т10

Змістовий
модуль
№3

Змістовий
модуль
№4

Змістовий
модуль
№5

10 %

10 %

Т11…Т15

Т16…Т21

10 %
Т22…Т26

Змістовий модуль № 6
Рейтингова (підсумкова)
оцінка за змістовий
модуль 2, враховуючи
поточне опитування)

Т27

10 %
…

Іспит

Рейтингова
(підсумкова)
оцінка з
навчальної
дисципліни
(100 балів)

40 %

100

Т30

6.2.2.Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/ екзамену (для заочної форми
навчання):
Іспит:
Змістовий модуль
МКР та підсумкова оцінка за змістовий модуль, враховуючи
оцінку за захист навчального матеріалу, що виноситься на
самостійне вивчення

Іспит

60 %
Т…
Т27

40 %

Т1

Т2

Т3

Т28

Т29

Рейтингова
(підсумкова)
оцінка з
навчальної
дисципліни (100
балів)
100

Т30

Т1, Т2 ... Т30 – теми змістових модулів.
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6.2.3. Складові та діапазони оцінювання міждисциплінарної
(комплексної) курсової роботи (проекту), випускних кваліфікаційних робіт
(бакалаврської дипломної роботи/проекту), балів
Складові оцінювання

Діапазон
оцінювання, балів

1. Змістова частина дослідження
0 —70
2. Рівень захисту результатів дослідження
0 —30
7. Критерії оцінювання складових поточного контролю
навчальної діяльності студента
7.1. Компетенції (знання, уміння та навички), продемонстровані на навчальних
заняттях (враховуючи знання з тем, що виносяться на самостійне
опрацювання) оцінюються за 100-бальною системою.
Оцінка в балах
(за 100бальною
шкалою) за всі
види
навчальної
діяльності
98-100

94-97

90-93

86-89

Критерії оцінювання

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у
навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для
обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні
завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє
ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати
інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо
викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й
нахили; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в
нестандартних умовах.
Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни,
аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити
джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми,
застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у
практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за
допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову
конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї
пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні явища, процеси; займає
активну життєву позицію.
Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у
нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та суперечності різних
процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні
тенденції, факти, явища, процеси; самостійно визначає мету власної
діяльності; розв’язує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як
альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи
різні явища, процеси.
Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо
змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить
аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній
аргументації; чітко тлумачить поняття, категорії, нормативні документи;
формулює закони; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує
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Оцінка в балах
(за 100бальною
шкалою) за всі
види
навчальної
діяльності
81-85

75-80

70-74

65-69

60-64

50-59

35-49

1-34

Критерії оцінювання

прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у
стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна,
логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно
працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує
базовими теоріями і фактами, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між
ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок,
застосовувати теоретичні знання у стандартних ситуаціях; за допомогою
викладача може скласти план реферату, виконати його і правильно
оформити; самостійно користуватися додатковими джерелами; правильно
використовувати термінологію; скласти таблиці, схеми.
Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може
поверхнево аналізувати події, ситуації, робить певні висновки; відповідь
може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно
відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час
розв’язування розрахункових завдань за алгоритмом, користуватися
додатковими джерелами.
Студент розуміє сутність навчальної дисципліни, може дати визначення
понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з
підручником, самостійно опрацьовувати частину навчального матеріалу;
робить прості розрахунки за алгоритмом, але окремі висновки не логічні, не
послідовні.
Студент володіє початковими знаннями, здатний провести за зразком
розрахунки; орієнтується у поняттях, визначеннях; самостійне
опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок;
виявляє окремі властивості; робить спроби виконання
вправ, дій
репродуктивного характеру; за допомогою викладача робить прості
розрахунки за готовим алгоритмом.
Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить
спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише
за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти в
підручнику відповідь.
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих
термінів, фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які
потребують відповіді „так” чи „ні”.

7.2.
Оцінювання
індивідуального
навчально-дослідного
завдання
здійснюється за 100-бальною системою.
7.3. Оцінювання модульних контрольних робіт здійснюється за 100-бальною
системою.
7.4. Оцінювання захист навчального матеріалу, що виноситься на самостійне
вивчення для студентів заочної форми навчання здійснюється за 100-бальною
системою.
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7.5. Оцінювання іспиту здійснюється за 100-бальною системою.
8. Інструменти, обладнання, програмне,
навчальної дисципліни

методичне забезпечення

Робоча програма (розглянута та схвалена на засіданнях кафедри). Плани
занять, конспекти лекцій. Перелік основної та додаткової літератури. Навчальнонаочні посібники, технічні засоби навчання тощо. Комплекс контрольних робіт
(ККР) для визначення залишкових знань, з дисципліни, завдань для обов’язкових
контрольних робіт. Електронний підручник. Методичні розробки для проведення
окремих занять.
9. Рекомендовані джерела інформації
9.1. Нормативно-правова база
1. Кодекс законів України про працю від 10.12.1971 № 322-VIII.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08(дата звернення: 01.10.2018).
2. Податковий кодекс України від 23.12.2010 р. № 2856-VI.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
3. Конституція України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
4. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове
державне осціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464-УІ.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
5. Закон України “Про державний бюджет України” від 23.12.2017 р.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
6. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»
від 25.06.05 р. № 400/05. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400/97
7. Закон України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» від
09.07.2005 р. № 1058 - 4. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
8. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського
обліку та Інструкції про його застосування” від 30.11.99 N 291.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
9. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. №108/95-ВР.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
10. Закон України „Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
11. Порядок заповнення і подання податковими агентами податкового
розрахунку сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників
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податків, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ від
29.04.2015 р. №451. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15
12. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом
Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04
13. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF
14. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні
від
15.12.2004
р.
№
637.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17
15. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 „Загальні
вимоги
до
фінансової
звітності”
від
07.02.2013
№73.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

16. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована
фінансова звітність» від 27.06.2013 №628. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 „Основні засоби” від
27.04.2000 N 92. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 “Нематеріальні
активи” від 18.10.99 N 242.http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 “Запаси” від 20.10.99
N 246.http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська
заборгованість” від 08.10.99 N 237. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов’язання» від
31.01.2000 N 20. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 “Фінансові
інвестиції” від 26.04.2000 N 91. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 14 „Оренда” від
28.07.2000 N 181.http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00;
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290, зареєстроване
в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. N 860/4153. URL: http:
//docs.dtkt.ua/isobuh/psbo
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване
в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. №27/4248. URL: http:
//docs.dtkt.ua/isobuh/psbo
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26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток",
затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000. N 353.
URL: http: //docs.dtkt.ua/isobuh/psbo
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам",
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. №
601, зі змінами і доповненнями. URL: http: //docs.dtkt.ua/isobuh/psbo
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 30 “Біологічні активи”
від 18.11.2005 N 790.http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 31 „Фінансові витрати”
від 28.04.2006 N 415. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06

30. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення
(псування) матеріальних цінностей, від 22.01.1996 року № 116.
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