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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобути глибокі теоретичні 

знання та набути практичних навичок з організації фінансової, податкової, 

статистичної та спеціальної звітності, розуміти місце і значення облікової, 

аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

суб’єктів економіки. 

 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

 

 розуміння особливостей теоретичних основ, сутності та принципів 

організації фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності 

суб’єктів економіки; 

 здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

наявної фінансової, статистичної звітності, робити узагальнення щодо оцінки 

соціально-економічного розвитку суб’єктів економіки в контексті сучасних 

процесів в економіці; 

 застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній  

 діяльності суб’єктів економіки,  визначати його позитивні моменти та  

наслідки; 

  проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий 

аналіз з метою прийняття управлінських рішень; 

 ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей 

суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання 

діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.  

 здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства 

та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування; 

 здатність формувати теоретичні та практичні рекомендації щодо 

розробки напрямів удосконалення фінансової, податкової, статистичної та 

спеціальної звітності відповідно до вимог економіки сталого розвитку. 

 

Програмні результати навчання:  

 

 розуміння особливостей теоретичних основ, сутності та принципів 

фінансової, податкової, статистичної і спеціальної звітності; 



 розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, 

економічної і екологічної відповідальності суб’єктів економіки; 

 визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності і 

формуванні окремих форм і статей фінансової, податкової, статистичної і 

спеціальної звітності; 

 уміння застосовувати знання законодавства у сфері фінансової, 

податкової, статистичної та спеціальної звітності, визначати їх позитивні 

моменти та наслідки; 

 уміння формувати й аналізувати фінансову, податкову, статистичну і 

спеціальну звітність суб’єктів економіки та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття управлінських рішень; 

 уміння визначати напрями підвищення ефективності формування 

фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні суб’єктів 

економіки; 

 демонструвати розуміння організаційно-економічного механізму 

управління суб’єктом економіки та оцінювати ефективність прийнятих рішень з 

використанням обліково-аналітичної інформації; 

 розуміти розвиток систем, моделей і принципів фінансової, податкової, 

статистичної та спеціальної звітності на національному та міжнародному рівнях 

з метою обґрунтування доцільності їх запровадження суб’єктами економіки. 

 

Короткий зміст курсу: 

  

Роль і значення бухгалтерської звітності. Організація бухгалтерської 

звітності підприємства. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи). 

Баланс (Звіт про фінансовий стан). Звіт про рух грошових коштів. Звіт про 

власний капітал. Примітки до річної фінансової звітності. Консолідована 

фінансова звітність. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва. 

Статистична звітність підприємств АПК. Податкова і спеціальна звітність. 
 


