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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування теоретичних знань та практичних навичок щодо

організації і методики складання та подання фінансової, податкової та статистичної
звітності підприємств відповідно до чинного законодавства України.

2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни):
знати:

 значення фінансової та іншої звітності, завдання і тенденції її розвитку в
міжнародній практиці;
 правові та організаційні основи фінансової звітності в Україні;
 організаційні та методичні аспекти складання фінансової та іншої звітності;
 методику складання звітності підприємств;
 специфіку складання звітності малих підприємств та підприємств, які входять
до складу групи компаній, специфіку звітності асоційованих підприємств;

вміти:

 організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше
забезпечення праці бухгалтерів зі складання звітності підприємств;
 складати основні форми фінансової, податкової та статистичної звітності;
 подавати фінансову та іншу звітність її користувачам;
 виправляти помилки, допущені при складання фінансової звітності у
поточному періоді та попередніх звітних періодах;
 використовувати інформацію фінансової та іншої звітності для її аналізу та
прийняття управлінських рішень.

3. Методи контролю: опитування та поточне тестування; розв’язання

ситуаційних завдань; проміжне тестування за змістовими модулями; екзамен.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
у розрізі тем
Т1
Т2
6
6
Разом за модулем 1
в т.ч. за видами робіт:
• виступ-презентація
• розв’язання
ситуаційних вправ
• індивідуальне
навчально-дослідне
завдання
• контрольне тестування

Змістовий модуль 2

4
8

у розрізі тем
Т3
Т4
Т5
4
4
5
Разом за модулем 2
в т.ч. за видами робіт:
• виступ-презентація
• розв’язання ситуаційних вправ

10

• контрольне тестування
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5. Лектор: к.е.н., доцент Коблянська Олена Іванівна
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Екзамен

Сума
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