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Керівнику харчового підприємства  

Державний заклад освіти «Одеський інститут післядипломної  освіти» Національного

університету харчових технологій (ліцензія про право надання освітніх послуг АЕ № 527693)

запрошує прийняти участь у курсах ПК обсягом 80 годин для головних бухгалтерів і бухгалтерів,

що відбудуться 18.05-29.05.2020р. По закінченню курсів видається сертифікат про підвищення

кваліфікації  (наказ  МОН  України  «Про  документи  про  підвищення  кваліфікації»  №  34  від

19.01.2016р).

Питання, які розглядатимуться на курсах ПК в: 
1 тиждень 2 тиждень 

Тенденції розвитку економіки України. Огляд нових законодавчих актів з питань економічного 
регулювання виробництва.

Особливості ціноутворення на сучасному етапі. Оплата праці та її державне регулювання. 
Нове в квартальній звітності в 2020 році. Особливості використання Закону України «Про 

оподаткування прибутку підприємства».
Соціальний захист працівників підприємств.

Нове в податковому законодавстві України. Нове в калькулюванні собівартості продукції.
Визначення об'єкту оподаткування.

Податкова звітність і строки уплати податку на прибуток.
Формування валових доходів і валових витрат.

Особливості формування амортизаційних відрахувань. 
Відповідальність платника за порушення норм закону. 

Порядок заповнення декларацій на прибуток підприємства.

Економічна безпека підприємства.

Нове в пенсійному законодавстві та  призначенні субсидій. Поліпшення умов праці на підприємстві. 
Досягнення беззбитковості методом бізнес-плану.

Початок  занять  18  травня  2020  року  о  12.00  за  адресою:  м.  Одеса,  вул.  Балківська,  54

(ДЗО «ОІПДО» НУХТ).

Увага! Курси  ПК  проводяться  тільки для  спеціалістів  підприємств,  які  входять  до

складу  ОПХП  «Укрхлібпром»,  Всеукраїнської  асоціації  пекарів  України,  асоціацій

«Укроліяпром»,   «Укркондитер»,   «Укрм'ясо»,  корпорації  «Укрвинпром»  і  навчання  яких

здійснюється  за  рахунок  держбюджету,  для участі  в  курсах  необхідно  заповнити  заявку на

бюджетне навчання, форма якої розміщена на сайті ДЗО «ОІПДО» НУХТ  oipdo.odessa.ua та

відправити її на електронну пошту інституту oipdo@eurocom.od.ua  На підставі цієї заявки буде

складено договір і надіслано його на Ваш e-mail, вказаний в заявці.

Телефони для довідок: (0482) 39 02 76 -  приймальна;  (067)  558 12 44 -  завідувач кафедри

ринкової  економіки;  (096)  793  17  71,  (066)  357  01  34  –  в.  о.   директора  Максименко  Олена

Володимирівна; (098) 231 78 97 – начальник навчального відділу Бабич Наталія Євгенівна.

З повагою,  в. о.  директора      О.В.Максименко   
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