
ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО - незалежний практикуючий консультант з економічних питань, 

сертифікований тренер бізнес-програм. Спеціаліст із фінансового та податкового планування, 
автор значної кількості друкованих робіт, кандидат економічних наук. 

 

РЕГЛАМЕНТ СЕМІНАРУ: 

10:00 Початок реєстрації 

10:30 - 12:00 Вікторія Величко. Перший блок 1 год 30 хв 

 12:00 - 12:30 Перерва. Кава-пауза 30 хв 

12:30 - 14:00 Вікторія Величко. Другий блок 1 год 30 хв 

14:00 - 14:30 Перерва. Обід 30 хв 

14:30 - 16:00 Вікторія Величко. Третій блок 1 год 30 хв 

16:00 - 16:30 Відповіді на запитання 30 хв 

 
ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:  

 
1. Витрати підприємства та собівартість продукції (робіт, послуг): визначення та нормативне 

забезпечення. 

2. Документальне забезпечення: 
- наказ про облікову політику підприємства: що необхідно включити та що є зайвим; 
- як правильно вносити зміни в облікову політику та облікові оцінки; 
- первинні документи: паперові та електронні, проблеми визначення дати складання та 

наслідки, зберігання та відновлення, приклади первинних документів і податкові наслідки 
помилок; 

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ БЦ ДЕЛЬТА-ІСТЕЙТ, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1А  
10:30-16:30 

★ Кращий лектор 

★ Актуальні теми 

✔  Витрати підприємства та собівартість продукції (робіт, 
послуг). 

✔  Документальне забезпечення. 

✔  Планування собівартості продукції (робіт, послуг). 

✔ «Постановка виробництва» на підприємстві. 

✔  Собівартість і податкові наслідки помилок. 

✔  Розрахунки з постачальниками. 

НА ВАС ЧЕКАЄ: 
★ семінар у залі (мала група до 40 учасників) 

★ роздатковий матеріал 

★ кава-пауза (пакет Стандарт) 

★  кава-пауза та бізнес-ланч (пакет Преміум) 

★ канцелярське приладдя, вода 

★ відповіді на індивідуальні запитання 

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО: КАРАНТИННЕ РОЗМІЩЕННЯ  
ТЕМПЕРАТУРНИЙ СКРИНІНГ, ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, САНІТАЙЗЕРИ 



- бухгалтерська довідка як первинний документ: нюанси складання та обліку; 
- калькуляція - не первинний документ: користувачі, хто може вимагати її надання, та як 

правильно відмовити контролюючим органам; 
- документи, що описують технологічний процес. 

3. Планування собівартості продукції (робіт, послуг) для цілей бухгалтерського та податкового 
обліку. 

4. «Постановка виробництва» на підприємстві: технічний, бухгалтерський, податковий аспекти. 

5. Собівартість і податкові наслідки помилок: податок на прибуток, ПДВ та контрольовані операції. 

6. Класифікація та групування витрат на підприємстві. 

7. Рекомендації щодо складання планової (нормативної) калькуляції. 

8. Методи обліку витрат: основні теоретичні підходи та їх практичне втілення. 

9. Визначення об’єкту та одиниці калькулювання: на що впливає помилка вибору. 

10. Визначення статей калькуляції (серійне та індивідуальне виробництво, послуги, роботи), 
особливості формування, спільне та відмінне. 

11. Зведений облік витрат на виробництво. 

12. Витрати, які не включаються до виробничої собівартості: позиція ДПСУ. 

13. Які рахунки слід використовувати для формування собівартості продукції, робіт, послуг? 

14. Посередницькі контракти: витрати чи транзитні суми. 

15. Особливості формування собівартості послуг: елементи витрат, розподіл постійних витрат, 
посередництво в послугах.  

16. Облік запасів: придбання та оприбуткування, робота з давальницькою сировиною, обрання 
методу обліку, уцінка запасів (вплив на фінансовий результат і ПДВ-зобов’язання). 

17. Незавершене виробництво та напівфабрикати власного виробництва: типові помилки в обліку. 

18. Розрахунки з постачальниками:  

- визначення вартості продукції (робіт, послуг) у договорі; 
- коригування вартості продукції (робіт, послуг); 
- 30%-ве коригування в операціях із ризиковими нерезидентами; 
- повернення готової продукції; 
- заборгованості: визнання та списання, дисконтування та карантинні наслідки; 
- кредити та займи від нерезидентів для виробничих потреб: облік, коригування; 
- вплив штрафних санкцій і відшкодувань на фінансовий результат та об’єкт оподаткування 

податком на прибуток. 

19. Реалізація продукції (робіт, послуг) нижче собівартості: чи є податкова проблема. 
 
 
 

 
 

Дніпро, БЦ Дельта Істейт 
вул. Писаржевського, 1А 
(за Гірничою Академією) 

 
 


