1. Опис дисципліни
Найменування показників
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності")/ вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Обов’язкова для студентів
спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
осінній
5
150
1
15
39
96
4,0
6,0
екзамен

2. Програма дисципліни
Мета:формування системи теоретичних знань з обліку господарських
операцій підприємства та відображення відповідних показників у звітності.
Завдання:вивчення методів і технології обліку найпоширеніших
фінансових та господарських операцій, що застосовуються на підприємствах
України; вивчити порядок відображення в системі бухгалтерських рахунків
найпоширеніших фінансових та господарських операцій, та формування
показників фінансової, статистичної та спеціальної звітності.
Предмет:фінансово-господарські
операції,
процеси
господарської
діяльності та їх результати.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Звітність, як база оцінки економічного стану підприємства.
Тема 2. Бухгалтерський баланс.
Тема 3. Звіт про фінансові результати.
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів.
Тема 5. Звіт про власний капітал.
Тема 6. Примітки до фінансової звітності.
Тема 7. Податкова звітність підприємства.
Тема 8. Звітність перед органами соціального страхування.
Тема 9. Статистична звітність підприємства.

3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1: Фінансова звітність підприємства
Тема 1. Звітність, як база оцінки
11
1
2
8
економічного стану підприємства
Тема 2. Бухгалтерський баланс
12
2
4
6
Тема 3. Звіт про фінансові результати
11
2
4
5
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів
11
1
4
6
Тема 5. Звіт про власний капітал
18
1
4
13
Тема 6. Примітки до фінансової
21
2
4
15
звітності
Разом за змістовим модулем 1
84
9
22
53
Змістовий модуль 2: Інші види звітності підприємства
Тема
7.
Податкова
звітність
22
2
6
14
підприємства
Тема 8. Звітність перед органами
22
2
6
14
соціального страхування
Тема 9.
Статистична звітність
22
2
5
15
підприємства
Разом за змістовим модулем 2
66
6
17
43
Усього годин
150
15
39
96

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема семінарського заняття

Змістовий модуль 1: Фінансова звітність підприємства
Семінарське заняття
1
Звітність, як база оцінки економічного стану підприємства
Практичне заняття
2
Формування бухгалтерського балансу
Практичне заняття
3
Аналіз бухгалтерського балансу
Практичне заняття
4
Формування звіту про фінансові результати
Практичне заняття
5
Співвідношення балансу та звіту про фінансові результати
Практичне заняття
6
Формування звіту про рух грошових коштів за прямим методом
Практичне заняття
7
Формування звіту про рух грошових коштів за непрямим методом
Практичне заняття
8
Формування звіту про власний капітал
Практичне заняття
9
Співвідношення балансу та звіту про власний капітал
Практичне заняття
10
Формування приміток до фінансової звітності
Практичне заняття
11
Аналіз показників та співвідношення всіх форм звітності
Змістовий модуль 2: Інші види звітності підприємства
Практичне заняття
12
Звітність щодо податку на прибуток
Практичне заняття
13
Звітність щодо податку на додану вартість
Практичне заняття
14
Звітність щодо податку на доходи фізичних осіб
Практичне заняття
15
Нарахування та перерахування ЄСВ
Практичне заняття
16
Нарахування та перерахування військового збору
Практичне заняття
17
Формування звітів перед органами соціального страхування
Практичне заняття
18
Формування звіту з праці
Практичне заняття
19
Формування інших звітів перед органами статистики
Практичне заняття
20
Формування спеціальної звітності
Всього

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
1
39

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Вид та тема
самостійЗміст самостійної роботи
семінарських занять
ної
роботи
Змістовий модуль 1: Фінансова звітність підприємства
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Семінарське заняття
літератури для обговорення питань: місце та роль звітності в
Звітність, як база
діяльності підприємств; види звітності в Україні; звітність та
оцінки економічного
види діяльності підприємства; звітність в різних країнах світу
8
стану підприємства
Джерела [3,4, 5,6, 7, 9].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.

Практичне заняття
Формування
бухгалтерського
балансу
Практичне заняття
Аналіз
бухгалтерського
балансу
Практичне заняття
Формування звіту про
фінансові результати

Практичне заняття
Співвідношення
балансу та звіту про
фінансові результати
Практичне заняття
Формування звіту про
рух грошових коштів
за прямим методом

3

3

3

2

3

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендовано ї
літератури для обговорення питань: сутність, стру ктура і
значення балансу.
Джерела [1, 2, 3, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендовано ї
літератури для обговорення питань: методика та техніка
складання балансу.
Джерела [1, 2, 3, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: зміст і значення звітності
про фінансові результати.
Джерело [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11].
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: порядок складання
розділів звіту.
Джерело [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11].
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: значення та зміст звіту
про рух грошових коштів.
Джерело [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11].
2. Самотестування.

Засоби
діагностики

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
заслуховуван
ня та
обговорюванн
я доповідей
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання

3. Вир ішення практичних завдань.

Практичне заняття
Формування звіту про
рух грошових коштів
за непрямим методом
Практичне заняття
Формування звіту про
власний капітал

Практичне заняття
Співвідношення
балансу та звіту про
власний капітал
Практичне заняття
Формування приміток
до фінансової
звітності
Практичне заняття
Аналіз показників та
співвідношення всіх
форм звітності

Разом змістовий
модуль 1

3

7

6

7

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення: порядок складання розділів звіту;
техніка складання звіту про рух грошових коштів.
Джерело [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11].
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: значення та зміст звіту
про власний капітал.
Джерело [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11].
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.
1. Опрацювання конспекту лекцій
літератури для обговорення питань:
розділів звіту про власний капітал.
Джерело [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11].
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.

та рекомендованої
порядок складання

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: значення та зміст
Приміток до фінансової звітності.
Джерело [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11].
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: призначення та сутність
зведеної та консолідованої звітності; формування інформації за
структурними підрозділами; техніка складання зведеної та
консолідованої звітності.
Джерело [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11].
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.

практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

53
Змістовий модуль 2: Інші види звітності підприємства

Практичне заняття
Звітність щодо
податку на прибуток

Практичне заняття
Звітність щодо
податку на додану
вартість
Практичне заняття
Звітність щодо
податку на доходи
фізичних осіб

4

5

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендовано ї Тестування,
літератури для обговорення питань: правове регулювання фронтальне та
податкової звітності.
індивідуальне
Джерело [ 3, 4, 5, 6, 7, 9. 10, 12].
опитування,
2. Самотестування..
розв’язання
3. Вир ішення практичних завдань.
практичних
завдань
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендовано ї Тестування,
літератури для обговорення: формування інформації та фронтальне та
складання звіту про ПДВ.
індивідуальне
Джерело [ 3, 4, 5, 6, 7, 9. 10, 12].
опитування,
2. Самотестування..
розв’язання
3. Вир ішення практичних завдань.
практичних
завдань
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендовано ї Тестування,
літератури
для
обговорення
питань:формування фронтальне та
інформації та складання звіту про податок на до хо ди індивідуальне
фізичних осіб.
опитування,
Джерело [ 3, 4, 5, 6, 7, 9. 10, 12].
розв’язання
2. Самотестування..
практичних
3. Вир ішення практичних завдань.
завдань

Практичне заняття
Нарахування та
перерахування ЄСВ

Практичне заняття
Нарахування та
перерахування
військового збору

Практичне заняття
Формування звітів
перед органами
соціального
страхування
Практичне заняття
Формування звіту з
праці

Практичне заняття
Формування інших
звітів перед органами
статистики
Практичне заняття
Формування
спеціальної звітності

Разом змістовий
модуль 2
Разом

5

5

4

5

5

5

43
96

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендовано ї
літератури для обговорення питань: звітність підприємства
перед органами соціального страхування з операцій
оплати праці.
Джерело [1, 2, 6, 7, 9. 11].
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендовано ї
літератури для обговорення питань: звітність підприємства
перед Пенсійним фондом України з операцій продажу
ювелірних виробів та з купівлі-про дажу безготівково ї
валюти.
Джерело [1, 2, 6, 7, 9. 11].
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендовано ї
літератури для обговорення питань: складання звітності до
пенсійного фонду.
Джерело [1, 2, 6, 7, 9. 11].
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: сутність та значення
статистичної і спеціальної звітності.
Джерело [3, 5,6, 7, 8, 10].
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: статистична звітність
торгових підприємств ті її складання.
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: спеціальна звітність
промислових підприємств ті її складання.
Джерело [3, 5,6, 7, 8, 10].
2. Самотестування.
3. Вир ішення практичних завдань.

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Компетентності
Загальні

Результати навчання
1

1. Знання теоретичних
основ методологію та
організацію обліку на
підприємствах
2. Знання законодавчо –
нормативних до кументів,
які
регламентують
бухгалтерський облік
3. Знання мето дів і
прийомів бухгалтерського
обліку

2

+

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

+

1

2

3

+

+

+
+

4.
Знання
основних
положеннь М іжнародних
стандартів
фінансової
звітності
5. Розуміння напрямів
побудови рахунків
та
подвійного запису
6. Розуміння
порядку
використання
облікової
інформації для складання
звітності,
економічного
аналізу,
контролю,
прийняття управлінських
рішень
7. Уміння визначити та
надавати характеристику
рахункам бухгалтерського
обліку
та
формам
фінансової звітності
8. Уміння застосовувати
чинні
законо давчі
і
нормативно-правові
документи для складання і
надання
звітності
підприємств
9.
Уміння
складати
складати
бу хгалтерські
документи,
розрахунки,
форми
звітності
дотримуючись
законодавчих актів
10.
Уміння
складати
фінансову звітність за
національними
стандартами обліку

3

Фахові
4

5

6

7

+

+

+
+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованостікомпетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового
контролю - екзамену (50 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Тема 1
Тема 2
Тема 2
Тема 3
Тема 3
Тема 4
Тема 4
Тема 5
Тема 5
Тема 6
Тема 6
Тема 1 - 6
Разом змістовий
модуль 1

1
1

Тема 7
Тема 7
Тема 7
Тема 8
Тема 8
Тема 8
Тема 9
Тема 9
Тема 9

1

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
1

ПМК

10

5

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
15

10

5

28

1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

1

1

6

1
2

Змістовий модуль 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Сума
балів

2
1
1
2
1
1
2
1
1

Тема 7 -9
Разом змістовий
модуль 2
Разом

3

6

3

5

5

10

5

5

22
50

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових
модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання
загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1.Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4.Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Основна
1. Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]: [прийнятий
постановою ВРУ N 436-IV від 16.01.2003, станом на 13.10.2010]. - Електрон.
текстові дані. - Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=43 6-15
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. із змінами і доповненнями.
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний
ресурс]: [Закон України, прийнятий ВРУ 16.07.1999 р. № 996-XIV, станом на
01.01.2007].
Електрон.
текстові
дані.
Режим
доступу:
http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/Z996/

4. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій
[Електронний ресурс]: [Інструкція, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р.
№291, станом на 01.11.2009]. - Електрон. текстові дані. - Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99
5. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського
обліку [Електронний ресурс]: [Затверджені наказом МФУ від 29.12.2000 р.
№356, станом на 10.09.2008]. - Електрон. текстові дані. - Режим доступу:
http://www.pro- u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=154&ArtID=417
6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [затверджене наказами
МФУ] [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minfin.gov.ua
7. Давидов, Г. М. Звітність підприємств [ Текст ] : навч. посібник / Г. М.
Давидов, Н. С. Шалімова ; М-во освіти і науки України . — К. : Знання, 2010 .
— 623 с.
8. Звітність підприємств [ Текст ] : навч.-практ. посіб. для студ. спец.
"Облік і аудит" ден. та заоч. форм навчання / Е. С. Гейєр [та ін.] ; М-во освіти і
науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім.
Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. бух. обліку . —
Донецьк : [ДонНУЕТ], 2013 . — 349 с.
Допоміжна
9.
Крупельницька, І. Г. Звітність підприємств [ Текст ] : навч. посіб. :
рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч.
закл. / І. Г. Крупельницька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України . —
К. : Центр учбової літератури, 2012 . — 232 с.
10.
Зоріна, В.Н. Фінансова звітність підприємств [ Текст ] : навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. / В.Н. Зоріна, Т.С. Осадча, Г.Г. Зорін ; за ред. В.І.
Покотилової, Херсон. екон. прав. ін-т . — К. : Центр навч. л-ри, 2005 . — 200с.
11. Костюченко, В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний
досвід та практика України [ Текст ] : навч.-практ. посіб. для вищ. навч. закл. /
В.М. Костюченко . — К. : Центр учбової літератури, 2008 . — 528с.
12. Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств : [підручник] / За ред. В.С.
Уланчука. - К.: Знання, 2008. - 492 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
13. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування
і звітність: Підручник. – 7-ме вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 928 с.
14. Ткаченко Н. М. Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку.
Навчально-практичний посібник. – 2-ге вид. – К. : Алерта, 2017. – 192 с.

Інформаційні ресурси
15. Верховна Рада України [Електронний ресурс]: офіційний сайт –
Режим доступу: http//www.rada.gov.ua – Назва з екрана.

16. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]:
офіційний веб – сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з
екрана.
17. Міністерство економіки України [Електронний ресурс]: офіційний веб
– сайт. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua. – Назва з екрана.
18. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]: офіційний веб –
сайт. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. – Назва з екрана.
19. Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua – Назва з екрана.

