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Загальний опис дисципліни
Сучасні  економічні  відносини  в  Україні  висувають  достатньо  суттєві

вимоги  до  якості  системі  обліку  і,  відповідно,  звітності  вітчизняних
підприємств.  Це було обумовлено необхідністю, з одного боку, отримання
достовірної  інформації  для  прийняття  зважених  управлінських  рішень
менеджерами підприємства, з іншого боку, – звітування перед державними
органами  (податковими,  органами  державної  статистики  та  ін.)  про
результати  господарчої  діяльності  підприємства  за  певний  період  для
визначення сум, які  мають бути перераховані до державного бюджету й у
відповідні  державні  фонди,  та,  з  третього  боку,  –  надання  зовнішньому
середовищу  інформації,  яка  характеризує  фінансовий  стан  та  результати
діяльності  підприємства  та  на  підставі  якої  кредитори,  інвестори  та  інші
юридичні  та  фізичні  особи,  так  чи  інакше  зацікавлені  у  його  діяльності,
отримують  можливість  прийняття  економічно  обґрунтованих  рішень
стосовно даного підприємства.

Мета дисципліни –  є формування системи теоретичних і практичних
знань з методики і техніки складання фінансової, податкової, статистичної та
спеціальної  звітності,  передбаченої  стандартами  бухгалтерського  обліку  і
законодавством України.

Завдання  вивчення  дисципліни.  вивчення  теоретичних  основ
складання фінансової та іншої звітності підприємств; нормативно-правових
актів,  що  регулюють  процедури  складання  звітності,  набуття  практичних
навичок з організації, планування та виконання бухгалтерських процедур її
формування. 

                                                     Компетентності:

ЗК02 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності
ЗК06 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної

діяльності
ЗК09 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 
СК03  Здатність  до  відображення  інформації  про  господарські  операції



суб’єктів  господарювання  в  фінансовому  обліку,  їх  систематизації,
узагальнення у звітності 

СК05  Здатність  до  аналізу  та  оцінювання  фінансово-господарської
діяльності суб’єктів господарювання 

СК06 Здійснювати облікові процедури із  застосуванням інформаційних
систем і комп’ютерних технологій

СК08 Здійснювати контроль діяльності підприємства та дотримання ним
законодавства з бухгалтерського обліку та оподаткування

Програмні результати навчання
ПР04  Формувати  й  аналізувати  фінансову,  податкову  і  статистичну

звітність підприємств 
ПР03. Визначати  сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту,

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності
ПР05.  Володіти  методичним  інструментарієм  обліку,  аналізу,

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.
ПР16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови

для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності
ПР17.  Вміти  працювати  як  самостійно,  так  і  в  команді,  проявляти

лідерські  якості  та  відповідальність  у  роботі,  дотримуватися  етичних
принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття

ПР16 Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної
відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом

Зміст за темами:
1. Загальні вимоги до звітності
2.  Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан
3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
4. Звіт про рух грошових коштів
5. Звіт про власний капітал
6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
7. Зведена і консолідована фінансова звітність 
8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
9. Податкова звітність
10. Статистична і спеціальна звітність


