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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Мета курсу формування у студентів сучасної системи знань в процесі складання і подання фінансової, 

статистичної та спеціальної звітності. Навчити студентів застосовувати на практиці теоретичні 

знання з бухгалтерського обліку, економічного аналізу і фінансів; навчити правильній постановці 

звітності на підприємстві, розрізняти статистичну, бухгалтерську та внутрішньогосподарську 

звітність та опанувати методику формування статей окремих форм звітності 

Завдання курсу формування в студентів глибоких знань основних законодавчих актів і нормативно-правових 

документів, які регламентують порядок організації, складання, затвердження і подання звітності, а 

також набуття практичних навичок щодо складання встановлених форм звітності та розуміння 

сутності показників звітності і використання їх для прийняття відповідних управлінських рішень 

Компетентності Передбачені освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»: 

ЗК 6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК 8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

СК 3. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в 

фінансовому, управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації 

для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 

СК 4. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання.  

СК 5. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою 

прийняття управлінських рішень. 

Програмні 

результати 

навчання 

 ПРН 2. 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 підприємств. 

ПРН 4. Формувати і аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських 

рішень. 

ПРН 8. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати 

ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації. 

ПРН 9. Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств 

 

 

 СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години  

(лекції / 

практич

ні) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню

-вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1. Організація бухгалтерської звітності, фінансова звітність 

Тема 1.  Роль і 

значення 

бухгалтерської 

звітності. 

Організація 

бухгалтерської 

звітності   

4/8 1. Мета бухгалтерської звітності і основні 

принципи її побудови. 

2. Державне регулювання бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності в Україні. 

3. Види бухгалтерської звітності та її зміст. 

4. Вимоги до бухгалтерської звітності. 

5. Бухгалтерська звітність в умовах ринку. 

6.Підготовча робота до складання річного 

звіту. 

7. Порядок обліку в Головній книзі і складання 

нескоригованого попереднього балансу. 

Коригувальні (трансформаційні) проводки та 

заключні записи в кінці року. 

8. Інформаційні джерела для форм фінансової 

звітності. 

9.Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах.  

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна робота 

щодо опрацювання  

нормативних джерел, 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

методичних матеріалах. 

2 

Topic 2. 

Statement of 

financial results 

(statement of 

comprehensive 

income) 

4/6 1. General characteristics of the Report on 

financial results (Report on total income) (f. №. 2) 

2. General criteria for recognition of income and 

expenses 

3. Classification of income and expenses. 

4. Determination of net income (revenue) from the 

sale of products (goods, works and services) and 

gross profit (loss) of the reporting period and their 

accounting support 

Elaboration of lecture material, 

independent work on the 

elaboration of normative 

sources provided by the work 

program of the discipline. 

Performance of practical tasks 

given in methodical materials. 

4 



5. Determination of financial results from 

operational activities and their accounting support 

6. Determination of the financial result before 

taxation (profit (loss)) and its accounting support 

7. Determination of the net financial result (profit 

(loss)) and its accounting support 

8. Display of total income, elements of operating 

expenses and calculation of indicators of 

profitability of shares 

Тема 3.  Баланс 

(звіт про 

фінансовий 

стан) 

6/6  1. Значення балансу та загальні вимоги до 

нього. 

2. Визначення, визнання, оцінка активів. 

3. Характеристика активів першого розділу 

балансу "Необоротні активи". 

4. Характеристика активів другого розділу 

балансу "Оборотні активи". 

5. Характеристика активів третього розділу 

балансу "Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття". 

6. Загальна характеристика пасиву балансу.  

7. Характеристика статей власного капіталу і 

порядок відображення їх в першому розділі 

пасиву балансу. 

8. Визначення, визнання, оцінка і функції 

власного капіталу. 

9. Визначення, визнання, оцінка і класифікація 

зобов'язань. 

10. Характеристика статей другого розділу 

пасиву балансу "Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення". 

11. Характеристика статей третього розділу 

пасиву балансу "Поточні зобов’язання і 

забезпечення". 

12. Характеристика статей четвертого розділу 

пасиву балансу "Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, утримуваними для 

продажу, та групами вибуття".  

Опрацювання лекційного 

матеріалу , самостійне 

опрацювання питань лекції. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

методичних матеріалах. 

4 

Тема 4.  Звіт про 

рух грошових 

коштів 

2/6  1. Загальна характеристика звіту про рух 

грошових коштів і підготовка інформації для 

його складання. 

2. Визначення руху грошових коштів від 

операційної діяльності та їх облікове 

забезпечення за прямим методом. 

3. Визначення руху грошових коштів від 

операційної діяльності та їх облікове 

забезпечення за непрямим методом. 

4. Визначення руху грошових коштів від 

інвестиційної діяльності та їх облікове 

забезпечення. 

5. Визначення руху грошових коштів від 

фінансової діяльності та їх облікове 

забезпечення.  

6. Розкриття інформації про рух грошових 

коштів. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійне 

опрацювання питань лекції. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

методичних матеріалах. 

4 

Тема 5. Звіт про 

власний капітал   

1/2 1. Загальна характеристика звіту про власний 

капітал (ф. №4). 

2. Зміни зареєстрованого (пайового) капіталу 

у звіті про власний капітал та їх облікове 

забезпечення. 

3. Зміни додаткового капіталу у звіті про 

власний капітал та його облікове забезпечення. 

4. Розподіл прибутку та рух резервного 

капіталу у звіті про власний капітал. 

5. Зміни неоплаченого та вилученого капіталу 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна робота 

щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

методичних матеріалах. 

4 



у звіті про власний капітал.  

Тема 6. 

Примітки до 

річної 

фінансової 

звітності 

1/4 1. Відображення змін у складі основних 

засобів, нематеріальних активів, капітальних 

інвестицій у примітках до річної фінансової 

звітності та їх облікове забезпечення.  

2.  Відображення змін у складі біологічних 

активів у примітках до річної фінансової 

звітності та їх облікове забезпечення. 

3. Відображення інформації про доходи і 

витрати у примітках до річної фінансової 

звітності та їх облікове забезпечення. 

4. Відображення інформації про фінансові 

результати від первісного визнання та 

реалізації сільськогосподарської продукції та 

додаткових біологічних активів у примітках до 

річної фінансової звітності та їх облікове 

забезпечення. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна робота 

щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

методичних матеріалах. 

4 

Модульний 

контроль 

2 Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle 

7 

Самостійна 

робота 

  5 

Змістовий модуль 2. Інші об’єкти бухгалтерської звітності 

Тема 7. 

Консолідована 

фінансова 

звітність 

22  1.Вимоги і принципи складання 

консолідованої фінансової звітності 

2. Консолідація показників балансу (звіту про 

фінансовий стан) і звіту про фінансові 

результати (звіту про сукупні доходи) 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна робота 

щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

методичних матеріалах. 

4 

Тема 8.  

Спрощена 

фінансова 

звітність 

-/2  1. Загальна характеристика та порядок подання 

фінансової звітності суб'єктами малого 

підприємництва. 

2. Загальна  характеристика та порядок 

складання Балансу (ф. №1-м, ф. № 1-мс). 

3. Загальна характеристика та порядок 

складання Звіту про фінансові результати (ф. 

№2-м, ф. № 2-мс). 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна робота 

щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

методичних матеріалах. 

4 

Тема 9. 

Статистична 

звітність 

підприємств 

АПК 

2/4 1. Вимоги до підготовки статистичної звітності 

та періодичності її подання 

2. Джерела інформації для заповнення форм 

статистичної звітності 

3. Складання річної звітності сільськогос-

подарських підприємств. 

4. Періодична звітність сільськогосподарських 

підприємств. 

5. Організація і методика складання 

статистичного спостереження «Основні 

показники роботи сільськогосподарських 

підприємств за 200_рік» (ф. № 50 - сг). 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна робота 

щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

методичних матеріалах. 

4 

Тема 10. 

Податкова і 

спеціальна 

звітність 

4/4 1. Адміністрування податків і зборів. 

2. Звітність з податку на додану вартість 

сільськогосподарських підприємств. 

3. Облікове забезпечення податкової звітності з 

податку на прибуток. 

4. Відстрочені податкові активи і відстрочені 

податкові зобов’язання: причини їх 

виникнення, облікове забезпечення та 

відображення у звітності. 

5. Нормативна база з питань соціального 

страхування 

6. Звітність з єдиного внеску на загально-

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна робота 

щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

методичних матеріалах. 

4 



обов’язкове державне соціальне страхування.  

Модульний 

контроль 

2 Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle 

7 

Самостійна 

робота 

  5 

Всього  26/48   70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) здобувач може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів та індивідуальних науково-дослідних завдань, проведення 

контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, 

які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням 

із деканом факультету) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни «Облік і звітність 

за міжнародними стандартами», для якої передбачено підсумковий контроль екзамен, для денної 

форми навчання 

Види 

роботи 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь 

С
у
м

а 

Змістовий модуль 1 
 

Змістовий модуль 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

30 100 

Контроль знань 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практичні роботи - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Виконання 

самостійної роботи 
5 5 

Модульний 

контроль 
7 7 

Разом 34 36 

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни «Облік і звітність 



за міжнародними стандартами», для якої передбачено підсумковий контроль екзамен, для заочної 

форми навчання    
 

 

 

 

 

Види робіт Поточний контроль Підсумковий 

контроль (екзамен)  

 

Сума 

Практичні заняття 30 Х 30 

Контрольна  робота 40 Х 40 

Підсумковий контроль Х 30 30 

Всього 70 30 100 


