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1. Мета опанування дисципліни: формування у майбутніх спеціалістів 

теоретичних знань та практичних вмінь з економічної діяльності на підставі 

державної фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, 

методики їх складання, узгодженості окремих показників звітності, 

відображених у різних формах, порядку затвердження та оприлюднення 

звітності. 

2. Завдання: теоретична і практична підготовка студентів з питань: 

методів складання основних форм звітності, узгодженості та особливостей 

використання що застосовуються на підприємствах України; формування 

необхідних для прийняття рішень економічних показників, обґрунтування 

шляхів підвищення ефективності економічної діяльності підприємства. 

3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння: 

- розуміння сутності об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування, їх ролі і місця в господарській діяльності;  

-  розуміння фінансової, управлінської, податкової і статистичної звітності 

підприємств та інтерпретація отриманої інформації для прийняття 

управлінських рішень;  

- розуміння методичного інструментарію обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, та оподаткування господарської діяльності підприємств; 

- розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, 

організаційно-правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності; 

- розуміння професійних функції з урахуванням вимог трудової 

дисципліни, планування та управління часом 

застосування знань і розумінь: 

- уміння використовувати математичний інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;  

- уміння відображати інформацію про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 

систематизація, узагальнення у звітності та інтерпретація;  



- уміння проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень; 

-  уміння здійснювати облікові процедури із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій; 

-  уміння застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання 

впевненості 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Основна економічна звітність підприємства 

Тема 1. Зміст, вимоги і принципи економічної звітності. 

Тема 2. Фінансова економічна звітність.  

Тема 3. Оцінка виробництва продукції. 

Тема 4. Оцінка основних фондів, залишків та витрат матеріалів   

Змістовий модуль 2. Особливості економічної звітності 

Тема 5. Економічна звітність підприємств. 

Тема 6. Економічна звітність з праці. 

Тема 7. Особливості економічної звітності на підприємствах 

5. Викладацький склад: 
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