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Силабус курсу Облік і оподаткування власного бізнесу
______2022-2023_____ навчального року
Назва курсу
Адреса викладання
курсу
Факультет та кафедра,
за якою закріплена
дисципліна
Галузь знань, шифр та
назва спеціальності
Викладачі курсу
Контактна інформація
викладачів
Консультації по курсу
відбуваються
Сторінка курсу
Інформація про курс

Коротка анотація
курсу
Мета та цілі курсу

Облік і оподаткування власного бізнесу
м. Львів, пр. Свободи, 18
Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту
Дисципліна вільного вибору студента циклу загальної підготовки
Шевчук Віра Романівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту
vira.shevchuk@lnu.edu.ua, https://econom.lnu.edu.ua/employee/shevchukv-r, м. Львів, пр. Свободи, 18, 201 к.
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації
через ms teams. Для погодження часу консультацій слід писати на
електронну пошту викладача або дзвонити.
https://econom.lnu.edu.ua/
Запропонований курс має передусім прикладне спрямування, оскільки
покликаний на етапі започаткування власного бізнесу надати вміння і
навики щодо вибору його форми (ФОП чи підприємство), податкового
режиму (загальний чи спрощений), системи організації обліку і
звітності та моделі управлінського обліку для забезпечення майбутньої
ефективної діяльності.
Дисципліна Облік і оподаткування власного бізнесу є дисципліною
вільного вибору студента, що викладається в межах ОПП підготовки
____бакалавра____ в ___5___семестрі в обсязі ____3_____ кредитів (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою курсу «Облік і оподаткування власного бізнесу» є одержання
студентами знань та умінь у сфері започаткування власного бізнесу, а
саме: процедури реєстрації у державних органах, варіантів вибору
організаційно-правової форми господарювання та податкового режиму,
організаційних засад ведення обліку і складання звітності залежно від
форми власності, виду підприємницької діяльності, розміру
підприємства тощо. Завданнями дисципліни «Облік і оподаткування
власного бізнесу» є ознайомлення з правовою базою, що регулює
підприємницьку діяльність, ведення бухгалтерського обліку та сплату
податків в Україні; набуття навичок її аналізу при прийнятті рішень
щодо вибору організаційно-правової форми власного бізнесу та
системи оподаткування; набуття вмінь застосування законодавства в
сфері бухгалтерського обліку для обґрунтування форми організації
обліку і доцільності застосування національних чи міжнародних
стандартів звітності; усвідомлення відповідальності за ведення
бухгалтерського обліку, подання звітності і сплату податків; розуміння
необхідності запровадження управлінського обліку в цілях підвищення
ефективності прийняття управлінських рішень; засвоєння студентами
нормативно-правової лексики і термінології в сфері бухгалтерського
обліку та оподаткування; поглиблення правової культури студентів.
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Література для
вивчення дисципліни

Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані результати
навчання

Рекомендована література
1.
Глобальні принципи управлінського обліку. СІМА. 2015. URL:
https://www.cgma.org
2.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
3.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
4.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні :
Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
5.
Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 №
1576-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text
6.
Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003
№ 2275-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text
7.
Про затвердження Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»:
Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
8.
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»: Наказ Міністерства
фінансів України від 25.02.2000 № 39 URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text
9.
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2464VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text
10.
Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю:
Закон
України
від
08.02.2018
№
2275-VIII
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#n386
11.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
Інформаційні ресурси
1. Верховна Рада України: http://www.rada.gov.ua
2. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua
3. Інформаційний бізнес портал ЛІГА: http://www.liga.kiev.ua
4. Дебет-Кредит: http://www.dtkt.com.ua
5. Все про бухгалтерський облік: http://www.vobu.com.ua
_______90____ год.
З них __16_ годин лекцій, __16_ годин лабораторних робіт/практичних
занять та 58 годин самостійної роботи
В результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати: процедуру реєстрації у державних органах фізичних осібпідприємців та юридичних осіб (підприємств різних організаційноправових форм господарювання); класифікацію податків та
особливості їх нарахування і сплати при застосуванні загальної
системи оподаткування; умови застосування спрощеної системи
оподаткування підприємницької діяльності та порядок обчислення і
сплати єдиного податку; основи організації бухгалтерського обліку і
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Ключові слова

Формат курсу

Теми
Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

складання звітності; сутність управлінського обліку та його відмінність
від інших видів обліку; перелік найбільш важливих законодавчих актів,
що регулюють підприємництво, ведення обліку та оподаткування в
Україні.
вміти: самостійно аналізувати зміст законодавчих актів в сфері
підприємництва в цілях вибору організаційно-правової форми власного
бізнесу; застосовувати податкове законодавство для прийняття рішення
щодо оптимальної системи оподаткування; тлумачити норми
законодавства з бухгалтерського обліку на предмет форми його
організації на підприємстві та доцільності застосування національних
чи міжнародних стандартів звітності.
Облік, бухгалтерський облік, фінансовий облік, управлінський облік,
оподаткування, власний бізнес, підприємництво, фізична особапідприємець, юридична особа, підприємство, організаційно-правові
форми господарювання, загальна система оподаткування, спрощена
система оподаткування, єдиний податок, звітність, податкова звітність,
фінансова
звітність,
Національні
положення
(стандарти
бухгалтерського обліку), Міжнародні стандарти фінансової звітності.
Очний /заочний
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий
контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує
надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної
форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з
розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з
робочою програмою.
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі
самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На
першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для
самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь
(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно
засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні
завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка
результатів навчання.
Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого
розуміння тем
Подано нижче у табличній формі схему курсу «Облік і оподаткування
власного бізнесу»
Заліковий (фінальний) тест в кінці семестру

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з економіки та
господарського права.
Навчальні методи та Презентація, лекції, дискусія
техніки, які будуть
Лекційна форма навчання:
використовуватися під проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з діяльності
час викладання курсу ФОП і підприємств за тематикою лекцій; дискусія, бесіда, ілюстрація,
демонстрація.
Практичне заняття:
Презентація, відповідь, тестове опитування, обговорення.
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Необхідне обладнання
Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)
Питання до заліку

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми
такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office
Power Point
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються
за наступним співідношенням:
• семінарські заняття: максимальна кількість балів_30 _
• контрольний замір (модуль): максимальна кількість балів__20__
• заліковий (фінальний) тест: максимальна кількість балів_50_
Підсумкова максимальна кількість балів__100__
1.
Форми зайнятості
2.
Сутність власного бізнесу (підприємництва)
3.
Переваги реєстрації підприємницької діяльності
4.
Нормативно-правове регулювання підприємництва
5.
Організаційно-правові форми господарювання
6.
Класифікація видів економічної діяльності
7.
Правові основи реєстрації фізичних осіб-підприємців.
8.
Нормативна регламентація реєстрації юридичних осіб різних
нормативно-правових форм
9.
Документи для державної реєстрації фізичної особи-підприємця
10.
Процедура державної реєстрації юридичної особи.
11.
Додаткові умови здійснення певних видів діяльності –
ліцензування, сертифікація та ін.
12.
Класифікація податків.
13.
Податковий кодекс України та інше законодавство України з
питань оподаткування
14.
Особливості сплати податку на прибуток різними видами
бізнесу.
15.
Умови сплати ПДВ, акцизного податку.
16.
Податок з доходів фізичних осіб та єдиний соціальний внесок.
17.
Податкові перевірки та відповідальність за порушення законів з
питань оподаткування
18.
Умови застосування спрощеної системи оподаткування
підприємницької діяльності.
19.
Порядок обчислення та сплати єдиного податку юридичними
особами.
20.
Обмеження у видах діяльності платників єдиного податку
юридичних осіб.
21.
Поняття доходу платника єдиного податку.
22.
Порядок обчислення та сплати єдиного податку фізичними
особами суб’єктами підприємницької діяльності.
23.
Обмеження у видах діяльності фізичних осіб-підприємців –
платників єдиного податку.
24.
Особливості подання податкової звітності платниками єдиного
податку
25.
Основи організації бухгалтерського обліку на підприємствах
різних організаційно-правових форм, видів підприємницької
діяльності, розмірів тощо.
26.
Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку.
27.
Вимоги до первинних документів та регістрів.
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Опитування

28.
Застосування національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
29.
Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.
30.
Особливості організації обліку фізичними особамипідприємцями
31.
Сутність та види звітності
32.
Звіт про фінансовий стан підприємства
33.
Звіт про фінансові результати
34.
Звіт про рух грошових коштів
35.
Особливості подання звітності фізичними особамипідприємцями
36.
Сутність управлінського обліку та його відмінності від інших
видів обліку
37.
Поняття витрат в управлінському обліку, їх класифікація та
поведінка
38.
Аналіз «витрати-обсяг діяльності-прибуток»
39.
Інформація управлінського обліку для прийняття рішень
Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди та у
формі тестування.
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Тиж. /
дата /
год.-

1/-/2

2/-/2

Тема, план, короткі тези

Тема 1. Власний бізнес
(підприємництво) та його
організаційно-правові форми
Форми зайнятості. Сутність
власного бізнесу
(підприємництва). Переваги
реєстрації підприємницької
діяльності. Нормативно-правове
регулювання підприємництва.
Організаційно-правові форми
господарювання. Класифікація
видів економічної діяльності.
Тема 1. Власний бізнес
(підприємництво) та його
організаційно-правові форми
Форми зайнятості. Сутність
власного бізнесу
(підприємництва). Переваги
реєстрації підприємницької
діяльності. Нормативно-правове
регулювання підприємництва.
Організаційно-правові форми
господарювання. Класифікація
видів економічної діяльності.

Форма
діяльності
(заняття)

Завдання, год

Література Ресурси в інтернеті

Термін
виконання

Лекція 1.

Господарський кодекс України від
16.01.2003 № 436-IV URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43615#Text
2.
Верховна Рада України:
http://www.rada.gov.ua
3.
Інформаційний бізнес портал
ЛІГА: http://www.liga.kiev.ua

1.
Господарський кодекс
України
2 год.

-

Семінарське
заняття.

Господарський кодекс України від
16.01.2003 № 436-IV URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43615#Text
2.
Верховна Рада України:
http://www.rada.gov.ua
3.
Інформаційний бізнес портал
ЛІГА: http://www.liga.kiev.ua

•
Перевірка
домашнього завдання;
•
Активність студентів:
1.
Аргументи на користь
реєстрації підприємницької
діяльності
2.
Дискусія щодо
недоліків і переваг різних
організаційно-правових
форм господарювання
2 год.

-

1.
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Тема 2. Реєстрація підприємств Лекція 1.
Про державну реєстрацію
(юридичних осіб) та фізичних
юридичних осіб, фізичних осібосіб-підприємців
підприємців та громадських формувань:
Правові основи реєстрації
Закон України від 15.05.2003 № 2275-VIII
фізичних осіб-підприємців.
URL:
Нормативна регламентація
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755реєстрації юридичних осіб різних
15#Text
нормативно-правових форм
2.
Про господарські товариства:
Документи для державної
Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII
реєстрації фізичної особиURL:
підприємця. Процедура
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576державної реєстрації юридичної
12#Text
особи. Додаткові умови
3.
Цивільний кодекс України від
здійснення певних видів
16.01.2003 № 435-IV URL:
діяльності – ліцензування,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435сертифікація та ін.
15#Text
4.
Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю: Закон
України від 08.02.2018 № 2275-VIII URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227519#n386
5.
Верховна Рада України:
http://www.rada.gov.ua
Тема 2. Реєстрація підприємств
(юридичних осіб) та фізичних
осіб-підприємців
Правові основи реєстрації
фізичних осіб-підприємців.
Нормативна регламентація
реєстрації юридичних осіб різних
нормативно-правових форм
Документи для державної
реєстрації фізичної особипідприємця. Процедура
державної реєстрації юридичної

Семінарське
заняття.

1.
Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань:
Закон України від 15.05.2003 № 2275-VIII
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75515#Text
2.
Про господарські товариства:
Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157612#Text
7

1.
Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань:
Закон України
2 год.

•
Перевірка
домашнього завдання;
•
Активність студентів:
1.
Хто має право
реєструватися ФОП?
2.
Що потрібно для
реєстрації ФОП?
3.
Які документи
потрібні для державної
реєстрації фізичної осо би –
підприємця?
4.
З якими

-

особи. Додаткові умови
здійснення певних видів
діяльності – ліцензування,
сертифікація та ін.

5/-/2
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Тема 3. Загальна система
оподаткування
підприємницької діяльності
Класифікація податків.
Податковий кодекс України та
інше законодавство України з
питань оподаткування.
Особливості сплати податку на
прибуток різними видами
бізнесу. Умови сплати ПДВ,
акцизного податку. Податок з
доходів фізичних осіб та єдиний
соціальний внесок. Податкові
перевірки та відповідальність за
порушення законів з питань
оподаткування.
Тема 3. Загальна система
оподаткування
підприємницької діяльності
Класифікація податків.
Податковий кодекс України та
інше законодавство України з
питань оподаткування.
Особливості сплати податку на

3.
Цивільний кодекс України від
16.01.2003 № 435-IV URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515#Text
4.
Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю: Закон
України від 08.02.2018 № 2275-VIII URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227519#n386
5.
Верховна Рада України:
http://www.rada.gov.ua
Лекція 1.
Податковий кодекс України від
02.12.2010 № 2755-VІ URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275517#Text
2.
Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування: Закон України від
08.07.2010 № 2464-VI URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246417#Text
3.
Міністерство фінансів України:
http://www.minfin.gov.ua

нормативними актами слід
ознайомитись перед
створенням ТОВ?
5.
Які етапи реєстрації
ТОВ?
2 год.

1.
Податковий кодекс
України (Розділ 3, 4, 5)
2 год.

-

Семінарське
заняття.

•
Перевірка
домашнього завдання;
•
Активність студентів:
1. Види податків.
2. Ситуаційні вправи на
обчислення податку на
прибуток і ПДВ.
3. Ситуаційні вправи на

-

1.
Податковий кодекс України від
02.12.2010 № 2755-VІ URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275517#Text
2.
Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування: Закон України від
08.07.2010 № 2464-VI URL:
8
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прибуток різними видами
бізнесу. Умови сплати ПДВ,
акцизного податку. Податок з
доходів фізичних осіб та єдиний
соціальний внесок. Податкові
перевірки та відповідальність за
порушення законів з питань
оподаткування.
Тема 4. Спрощена система
оподаткування суб’єктів
малого бізнесу
Умови застосування спрощеної
системи оподаткування
підприємницької діяльності.
Порядок обчислення та сплати
єдиного податку юридичними
особами. Обмеження у видах
діяльності платників єдиного
податку юридичних осіб.
Поняття доходу платника
єдиного податку. Порядок
обчислення та сплати єдиного
податку фізичними особами
суб’єктами підприємницької
діяльності. Обмеження у видах
діяльності фізичних осібпідприємців – платників єдиного
податку. Особливості подання
податкової звітності платниками
єдиного податку.
Тема 4. Спрощена система
оподаткування суб’єктів
малого бізнесу
Умови застосування спрощеної
системи оподаткування

обчислення ПДФО, ЄСВ і
чистої суми заробітної плати.
2 год.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246417#Text
3.
Міністерство фінансів України:
http://www.minfin.gov.ua

Лекція 1.

Податковий кодекс України від
02.12.2010 № 2755-VІ URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275517#Text
2.
Міністерство фінансів України:
http://www.minfin.gov.ua

1.
Податковий кодекс
України (Розділ 14)
2 год.

-

Семінарське
заняття.

1.
Податковий кодекс України від
02.12.2010 № 2755-VІ URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275517#Text
2.
Міністерство фінансів України:

•
Перевірка
домашнього завдання;
•
Активність студентів:
1.
Хто може бути
платником єдиного податку?

-

9
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підприємницької діяльності.
http://www.minfin.gov.ua
Порядок обчислення та сплати
єдиного податку юридичними
особами. Обмеження у видах
діяльності платників єдиного
податку юридичних осіб.
Поняття доходу платника
єдиного податку. Порядок
обчислення та сплати єдиного
податку фізичними особами
суб’єктами підприємницької
діяльності. Обмеження у видах
діяльності фізичних осібпідприємців – платників єдиного
податку. Особливості подання
податкової звітності платниками
єдиного податку.
Лекція 1.
Тема 5. Організація обліку
Про бухгалтерський облік та
суб’єктів підприємницької
фінансову звітність в Україні : Закон
діяльності
України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL:
Основи організації
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996бухгалтерського обліку на
14#Text
підприємствах різних
2.
Дебет-Кредит:
організаційно-правових форм,
http://www.dtkt.com.ua
видів підприємницької
3.
Все про бухгалтерський облік:
діяльності, розмірів тощо.
http://www.vobu.com.ua
Відповідальність за ведення
4.
Міністерство фінансів України:
бухгалтерського обліку.
http://www.minfin.gov.ua
Вимоги до первинних документів
та регістрів. Застосування
національних положень
(стандартів) бухгалтерського
обліку. Застосування
міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Особливості організації обліку

2. Ситуаційні вправи на
доцільність обрання
спрощеної системи
оподаткування.
3. Сутність Дія.Сіті.
4. Ситуаційні вправи на
доцільність реєстрації в
Дія.Сіті.
5.
Підсумковий тест за
темами 1, 2, 3, 4.
2 год.

1.
Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність
в Україні : Закон України
2 год.

10
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фізичними особамипідприємцями
Тема 5. Організація обліку
суб’єктів підприємницької
діяльності
Основи організації
бухгалтерського обліку на
підприємствах різних
організаційно-правових форм,
видів підприємницької
діяльності, розмірів тощо.
Відповідальність за ведення
бухгалтерського обліку.
Вимоги до первинних документів
та регістрів. Застосування
національних положень
(стандартів) бухгалтерського
обліку. Застосування
міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Особливості організації обліку
фізичними особамипідприємцями
Тема 6. Звітність підприємств і
фізичних осіб-підприємців
Сутність та види звітності.
Звіт про фінансовий стан
підприємства.
Звіт про фінансові результати.
Звіт про рух грошових коштів.
Особливості подання звітності
фізичними особамипідприємцями.

Семінарське
заняття.

1.
Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні : Закон
України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99614#Text
2.
Дебет-Кредит:
http://www.dtkt.com.ua
3.
Все про бухгалтерський облік:
http://www.vobu.com.ua
4.
Міністерство фінансів України:
http://www.minfin.gov.ua

-

1.
Про затвердження
Національного положення
(стандарту) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»
2 год.

-

Лекція 1.

•
Перевірка
домашнього завдання;
•
Активність студентів:
1.
Ситуаційні вправи на
обрання різних форм
організації бухгалтерського
обліку залежно від
організаційно-правових
форм, видів підприємницької
діяльності, розмірів
підприємств тощо.
2 год.

Про затвердження Національного
положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності»: Наказ Міністерства фінансів
України від 07.02.2013 №73 URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z033613#Text
2.
Про затвердження Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 25
«Спрощена фінансова звітність»: Наказ
Міністерства фінансів України від
25.02.2000 № 39 URL:
11
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Тема 6. Звітність підприємств і
фізичних осіб-підприємців
Сутність та види звітності.
Звіт про фінансовий стан
підприємства.
Звіт про фінансові результати.
Звіт про рух грошових коштів.
Особливості подання звітності
фізичними особамипідприємцями.

Семінарське
заняття.

13/-/2

Тема 7. Запровадження
управлінського обліку
суб’єктами підприємництва
Сутність управлінського обліку
та його відмінності від інших
видів обліку. Поняття витрат в
управлінському обліку, їх
класифікація та поведінка
Тема 7. Запровадження
управлінського обліку
суб’єктами підприємництва
Сутність управлінського обліку
та його відмінності від інших
видів обліку. Поняття витрат в

14/-/2

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z016100#Text
3.
Міністерство фінансів України:
http://www.minfin.gov.ua
1.
Про затвердження Національного
положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності»: Наказ Міністерства фінансів
України від 07.02.2013 №73 URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z033613#Text
2.
Про затвердження Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 25
«Спрощена фінансова звітність»: Наказ
Міністерства фінансів України від
25.02.2000 № 39 URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z016100#Text
3.
Міністерство фінансів України:
http://www.minfin.gov.ua

•
Перевірка
домашнього завдання;
•
Активність студентів:
1.
Групові завдання на
складання основних форм
фінансової звітності для
умовного студентського
бізнесу.
2 год.

-

Лекція 1.

1.
Глобальні принципи
управлінського обліку
2 год.

-

Семінарське
заняття.

•
Перевірка
домашнього завдання;
•
Активність студентів:
1.
Відмінності
управлінського обліку від
фінансового обліку.

-

Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні : Закон
України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99614#Text
2.
Глобальні принципи
управлінського обліку. СІМА. 2015. URL:
https://www.cgma.org
1.
Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні : Закон
України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99614#Text
2.
Глобальні принципи
12

управлінському обліку, їх
класифікація та поведінка
15/-/2

16/-/2

Тема 7. Запровадження
управлінського обліку
суб’єктами підприємництва
Аналіз «витрати-обсяг
діяльності-прибуток».
Інформація управлінського
обліку для прийняття рішень
Тема 7. Запровадження
управлінського обліку
суб’єктами підприємництва
Аналіз «витрати-обсяг
діяльності-прибуток».
Інформація управлінського
обліку для прийняття рішень

управлінського обліку. СІМА. 2015. URL: 2. Вправи на класифікацію
https://www.cgma.org
витрат.
2 год.
Лекція 1.
Глобальні
принципи 1.
Глобальні принципи
управлінського обліку. СІМА. 2015. URL: управлінського обліку
https://www.cgma.org
2 год.

Семінарське
заняття.

-

1.
Глобальні принципи
•
Перевірка
управлінського обліку. СІМА. 2015. URL: домашнього завдання;
https://www.cgma.org
•
Активність студентів:
1.
Ситуаційні вправи на
обрахунок точки
беззбитковості.
2.
Ситуаційні вправи на
прийняття операційних
рішень.
3.
Підсумковий тест за
темами 5, 6, 7.
2 год.
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