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КонсультацГ{

Модуль 1. Основи формування фiнансовоТ звiтностi пiдприомства

Тема 1.Основи побудови i загальнi вимоги до звiтносгi пiдприемства.
Харакгеристика поняття, мети i завдання звiтностi пiдприомства, 3MicT iнформацiйних потреб користувачiв. Види, склад i

класифiкацiя звiтностi, якiснi характеристики, принципи скJIадання. Пiдготовка даних для складання звiтностi, Порядок та
строки подання бухгалтерськоi звiтностi

Тема 2. Бухгалтерський баланс пiдприемства (звiт про фiнансовий стан).
Визначення поняття балансу, балансового методу i струкrури балансу пiдприемства. Оцiнка акгивiв i эобов'язань в

балансi. Методика складання балансу (звiту про фiнансовий стан): методика складання активу; методика складання
пасиву

Тема 3 3BiT про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)
Формування загальних вимог до складання 3BiTy про фiнансовi результати. Визнання, оцiнка та класифiкацiя доходiв i

витрат у Звiтi про фiнансовi результати Окреслення розрахунку фiнансових результатlв пiдприомсгва. Методика
складання 3BiTy про фiнансовi результати: роздiл 1 <Фiнансовi результати); роздiл 2 кСукупний дохiд>; роздiл 3
<Елементи операцiйних витрат); роздiл 4 кРозрахунок показникiв приблковостi акцiй>

Тема 4 3BiT про рух грошових коштiв
Призначення та струlбура 3BiTy про рух грошових кощтiв. Методика складання 3BiTy про рух грошових коштiв: роздiл 1

<Рух коштiв у результатi операцiйноТ дiяльностi>; роздiл 2 <Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТ дiяльностi>; роздiл 3
кРух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi)-

Тема 5 Звiт про власний капiтал
Хараюгеристика власного капiталу та мета складання Звiту про власний капiтал. Визначення складових власного
капiталу та lX опис. Методика складання 3BiTy про власний капlтал.

Модуль 2 Особливостi формування додаткових форм звiтностt

Тема 6. Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi
3агальна характеристика кПримiток до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi> та методика заповнення форми кПримiток до рiчноТ

фiнансовоi звiтностi>>

Тема 7 Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах
Класифiкацiя помилок та методика Тх виправлення Виправлення помилок та змiни у фiнансових звiтах: загальний
алгоритм виправлення помилок; внесення змiн у фiнансових звlтах.

Тема 8. Консолiдована фiнансова звiтнigгь
Опис об'еднання пiдприемств Харакгеристика консолiдованоi фiнансовоТ звiтностi. Методтка складання консолiдованоТ

фiнансовоТ звiтностi.
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РН 8. flемонструвати знання теоретичних основ, принципiв сучасноI органiзацii
бухгалтерського облiку акгивiв та пасивlв на пlдприемствl, вмlння оцlнити стан
бухгалтерського облiку.

РН 9. ,Щемонструвати знання теоретичних, органiзацiйних та методичних засад аналiзу,
аудиту, внлрlшньогосподарського контрол ю.

РН 10. Вибирати методику облiку господарських операцiй суб'екriв господарювання з

урахуванням Iх галузi економiчноi дiяльносгi та органiзацiйно-правовоТ форми
господарювання

РН '1 '1 . Обiрунтовувати ефекгивнiсгь прийняття рiшення з використанням облiково-
аналiтичноi iнформацil в сферi облiку, аналiзу, аудитi та оподаткуваннi та розумiти
органiзацiйно-економiчний механiзм управлiння пlдприемством.

РН 12. 3астосовувати спецiалiзованi iнформацiйнi системи i комп'ютернi технологiТ для
облiку, аналiзу, аудиту та оподаткування.

РН 1З. 3нати механiзм функцiонування бюджетно-податковоi системи Украiни та
враховувати iT особливостi з метою органiзацiТ облiку та формування звiтносгi пiдприемсгв,
установ, органiзацiй.

РН 14. Формувати й аналiзувати фiнансову, управлlнську, податкову l статистичну
звiтнiсть пiдприемств, установ, органiзацiй та iнтерпретувати отриману iнформацiю для
прийнятгя управлiнських рiшень.

РН 15. Формувати iнформацiйну пiдтримку управлiння пiдприемством з використанням
сучасного технlчного та методичного lнструментарlя.

РН 16. Володiти методичним iнсгрументарiем облiку, аналiзу, контролю, аудиту та
оподаткування господарськоi дiяльностi пiдприемств.

РН 17. !емонструвати розумiння особливостей здiйснення облiково-технологiчних
процедур у фiнансово-кредитних установах та бюджетних органiзацiй.

РН 19, Упорядковувати данi бухгалтерського облiку для визначення баэи оподаткування;
обчислювати податки, платежi, збори; органiзовувати облiк з урахуванням особливосгей

дЕржАвнии унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlи
Вул Медична,16, КривиЙ Рir,50005, тел +З8(097)214-88-69 e-maili dUet edU Ua

тема 9 Статисгична эвiтнiсть.
Статистична звiтнigгь, iТ слнiсть, призначення i види 3BiT щодо сум нарахованого одиного внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування OKpeMi форми статистичноТ звiтностi

Тема 10 Податкова звiтнiсгь
3агальна характеристика податковоТ звiтностi: податкова декларацiя з податку на приблок, податкова декларацiя з
податку на додану BapTicTb, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, i

сум rгриманого з них податку

TeMa't 1. Елекгронна звiтнiсть.
Нормативно-правове реryлювання та загальна характеристика електронноТ звiтностi пiдприемства. Укладання договору
про визнання електронних документiв, Порядок подання електронноТ звiтностi.

управлlння часом.
ЗК 9 Використовувати iнформацiйнi системи 3датнiqгь використовувати сучаснi

iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiТ для збору, аналiзу та управлiння iнформацiею.
3К 10. Етичнi та культурнi навички. 3датнiсть дотримуватися норм i принципiв

професiйноi етики, дiяти на ocHoBi етичних MipKyBaHb (мотивiв), корпоративноТ культури,
нацiональних традицlй.

Спецiальнi (фаховi) ФК 1, Облiковi навички Здатнiсть проводити документальне оформлення господарських
компетентностi (ФК) операцiй суб'екгiв господарювання, вiдображення Iх в облiкових регiстрах, узагальнювати у

зв|тностl);
ФК 3. Розрахунковi навички. 3датнiсгь використовувати математичний iнструментарiй

для розв'язання прикладних завдань в сферi облiку, аудитi, аналiзу та оподаткування;
ФК 5 Навички формування iнформацiйноТ пiдтримки для управлiння. 3датнiсть

застосовувати та формувати iнформацiйну пiдтримку управлiння пiдприемством з
використанням iнформацiйних технологiй та методичного iнсгрументарiю облiку, аудиту,
аналlзу та оподаткування;

Програмнi результати
навчання
(прн)
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оподаткування суб'екгiв малого пiдприемництва, складати податкову звlтнlсть.
РН 21. Обчислювати собiвартiсть продукцiТ з урахуванням галузi економiчноТ дiяльностi

пlдприемства.
РН 22.,Щемонструвати розумiння особливостей практики здiйснення облiку, аналiзу,

контролю, аудиту та оподаткування дlяльностi пiдприемсгв, установ, органiзацiй та
виконувати професiйнi функцii в умовах дiючого пlдприемства.

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
Вул Медична,16, КривиЙ Рir,50005, тел, +З8(097)214-88-69 e-mail: dUet edU Ua

Тема Форма
дiяльностi
(заняття),
години,
фоомат

3авдання для СРС
(лiтераryра, ресурси в iHTepHeTi, презентацiя, вiдеокурси)

Тема '| . основи
побудови i загальнi
вимоги до звlтностl
пlдприемства.
,1 .1 Поняття, мета i

завдання звiтностi
пlдприемства.
1.2 lнформацiйнi
потреби корисryвачiв.
1.3 Види, склад i

класифiкацiя звiтностi,
якlснl характеристики,
принципи складання.
1,4 Пiдготовка даних мя
складання звlтностl.
1.5 Порядок та строки
подання бухгалтерськоi
звiтностi.

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,3,4,5,6;
додаткова 1,2,3,4.

1

тих(цень
Практичне

заняття
(2 год)

Тема 2. Бухгалтерський
баланс пiдприемства
(звiт про фiнансовий
стан).
2.1 Поняття балансу i

балансового методу.
2,2 Струкryра балансу
пiдприемства.
2.3 Визнання та оцiнка
активiв i зобов'язань в
балансi.
2.4 Методика складання
балансу (звiry про
фiнансовий стан):
2,4.1 методика
складання активу;
2.4.2 методика
складання пасивч,

Лекцiя
(4 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,3,4,5,6;
цодаткова 1,2,3,4.

Практичне
заняття
(4 год)

Тема 3. 3BiT про
фiнансовi результати
(3BiT про сукупний
лохiд).
3.1 3агальнi вимоги до
складання 3Biry про
фiнансовi результати.
3.2 Визнання, оцiнка та
класифiкацiя доходiв i

витрат у 3BiTi прg
фiнансовi результати.
3.3 Розрахунок
фiнансових результатiв
пiдприомства.
3.4 Методика складання
Звiтч поо фiHaHcoBi

Лекцiя
(4 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,3,4,5,6;
додаткова 1,2,З,4.

Практичне
заняття
(4 год)

Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
1. Який нормативний документ регламенryе порядоl
струкryру фiнансовоТ звiтностi.
2, Щля якоТ мети призначений 3BiT про фiнансов
результати.
3, Охарактеризуйте струкryру 3BiT про фiнансов
результати.
4, Який порядок розрахунку фlнансового результаry.
5. Яку iнформацiю мiстить l роздiл 3Biry <Фiнансов

результати).
6. Яку iнформацiю мiстить ll роздiл 3Biry <Сукупний дохiд>.

]

i
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результати:
3.4.1 Методика
складання роздiлу 1

<Фiнансовi результати> ;

3.4.2 Методика
складання роздiлу 2
<Сукупний дохiд>;
3.4.3 Методика
складання роздiлу 3
<Елементи операцiйних
витрат>;
3,4.4 Методика
складання роздiлу 4
<Розрахунок показникiв
прибчтковостi акцiй>.

7. Яку iнформацiю мiстить lll роздiл 3Biry <Елементи
операцiйних витрат).
8. Яку iнформацiю мiстить lV роздiл 3Biry <Розрахунок
показникiв приблковостi акцiй>.
9. Хто з посадових осiб пiдписуе 3BiT про фiнансовi
результати.
10. В якi термiни подають 3BiT про фiнансовi результати.

Тема 4. 3BiT про рух
грошових коштlв,
4.1 Призначення та
струкryра 3Biry про рух
грошових коштlв.
4.2 Методика складання
3Biry про рух грошових
коштlв:
4.2.1 Методика
скJ,lадання роздiлу '|

кРух коштiв у результатi
операцiйноТ дiяльностi> ;

4.2.2Методика
складання роздiлу 2
<Рух коштiв у результатi
iнвестицiйноТ
дiяльностi>;
4.2.3 Методика
складання роздiлу 3
<Рух коштiв у результатi
фiнансовоТ дiяльностi>.

J lекцiя
(4 год)

Опрацювання лiтераryри :

основна 1,2,З,4,5,6;
qодаткова 1,2,3,4,

Практичне
заняття
(4 год)

Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
1. Мета i завдання складання 3Biry про рух грошових коштiв.
2. Характеристика способу складання 3Biry про рух
грошових коштlв за прямим методом,
3. Хараггеристика способу складання 3Biry про рух
грошових коштlв за непрямим методом.
4. Порядок заповнення Роздiлу l <Рух коtлтiв у результатi
операцiйноТ дiяльностi> 3Biry про рух грошових коштiв.
5. Порядок заповнення Роздiлу ll <Рух коштiв у результатi
iнвестицiйноi дiяльностi> 3Biry про рух грошових коштiв.
6. Порядок заповнення Роздiлу lll <Рц коштiв у результатi
фiнансовоТ дiяльностi> Звiry про рух грошових коштiв.
7. Методика заповнення cTaTTi <Надходження вiд реалiзацii
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)>.
8. Методика заповнення cTaTTi <Витрачання на оплаry
ToBapiB (робiт, послуг)>,
9. Методика заповнення cTaTTi кВитрачання на оплаry
працl).
'10. Методика заповнення сгатгi <Витрачання на
оплаry зобов'язань з податкiв i зборiв>.

8
тиждень

Тема 5. 3BiT про власний
капlтал.
5.1 Визначення власного

Лекцiя
(4 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,З,4,5,6;
додаткова 1,2,3,4.

капiталу та мета
скJlадання 3Biry про
власний капiтал.
5.2 Складовi власного
капiталу та iX
характеристика.
5.3 Методика складання
3Biry про власний
капlтал.

Практичне
заняття
(4 год)

Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
1, Що таке власний капiтал пiдприемства.
2. ФункцiI власного капiталу.
3. Мета складання 3Biry про власний капiтал.
4. Охарактеризуйте складовi власного капiталу
пlдприемства.
5. Зареострований (пайовий) капiтал та його вiдображення
в 3BiTi про власний капiтал.
6. Капiтал у дооцiнкахга його вiдображення в 3BiTi про
власний капiтал.
7. flодатковий капiтал
власний капiтал.
8. Резервний капiтал
власний капiтал.
9. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) та його
вiдображення в 3BiTi про власний капiтал,
'l0. Неоплачений та вилучений капiтал та ii
вiдображення в 3BiTi про власний капiтал.

та його вiдображення в 3BiTi про

та його вiдображення в 3BiTi про
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Тема 6. Примiтки до
рiчноi фiнансовоi
звiтностi.
6,'| Характеристика
<Примiток до рiчноТ
фiнансовоТ звiтностi>
6.2 Методика
заповнення форми
Примiток до рiчноТ
фiнансовоi звiтностi.

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,З,4,5,6;
цодаткова 1,2,З,4,5.

Практичне
заняття
(2 год)

Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
1. Що таке примiтки до фiнансовоТ звiтностi.
2. Якi нормативнi документи обумовлюють обовязковiсть
подачi примiток до фiнансовоi звiтностi.
3. 3а який звiтний перiод складають примiтки до
фiнансовоi звiтностi.
4, Яку iнформацiю наводять в примiтках до фiнансовоТ
зв|тностl.
5. Охарактеризуйте струкryру примiткок до фiнансовоТ
звlтностl.
6. Методика заповнення Роздiлу l кНематерiальнi активи))
в примiтках до фiнансовоТ звiтностi.
7. Методика заповнення Роздiлу ll KOcHoBHi засоби> в

примiтках до фiнансовоi звiтностi.
8. Методика заповнення Роздiлу lll кКапiтальнi iнвестицiТ>
в примiтках до фiнансовоТ звiтностi.
9. Методика заповнення Роздiлу lV <Фiнансовi iнвестицiТ>в
примiтках до фiнансовоi звiтностi.
10.Методика заповнення Роздiлу V к,Щоходи i витрати>в
примiтках до фiнансовоТ звiтностi.

Тема 7, Виправлення
помилок iзмiни у
фiнансових звiтах,
7.1 Класифiкацiя
помилок та методика iX
виправлення.
7.2 Виправлення
помилок та змiни у
фiнансових звiтах:
7.2.1 загальний
алгоритм виправлення
помилок;
7.2.2 внесення змiн у
фiнансових звiтах.

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,3,4,5,6;
додаткова 1,2,6.

Практичне
заняття
(2 год)

12
тиждень

Тема 8. Консолiдована
фiнансова звiтнiсть,
8.,l Об'еднання
пlдприемств.
8.2 Срь консолiдованоi
фiнансовоi звiтностi.
8.3 Порядок склаДання
консолiдованоi
фiнансовоТ звiтностi.

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,3,4,5,6;
додаткова 1, 2.

Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
1. Що таке об'еднання пiдприемств.
2. Срь консолiдованоi фiнансовоi звiтностi
3, Якi пiдприемства зобов'язанi подавати консолiдовану
фiнансову звiтнiсть.
4, Якi види звiтностi належать до складу консолiдованоi
фiнансовоi звiтностi.
5. Який нормативний документ регламенry порядок
подан ня консолiдованоi фi HaHcoBoi звiтностi.
6, Якi типи операцiй пiдлягають виключенню при сtсlаданнi
консолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi.
7. Яке НП(с)БО визначао порядок складання
консолiдованоi фiнансовоi звiтносгi та загальнi вимоги до
розкриття iнформацii щодо складання консолiдованоi
фiнансовоТ звiтностi,
8. Розкоийте поизначення консолiдованот фiнансовот
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Тема 9. Статистична
звiтнiсть.
9.1 CpHicTb,
призначення i види
статистичноi звiтностi.
9.2 3BiT щодо сум
нарахованого единого
внеску на
загальнообов'язкове
державне соцlальне
страхування.
9,3 Окремiформи
статистичноI звiтностi.

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,З,4,5,6;
додаткова 10.

l lрактичне
заняття
(2 год)

Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
1. Поняття статистичноI звiтностi та 'iT види.
2, 3агальна характеристика 3Biry щодо сум нарахованого
единого внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне
страхування.
3. Струкryра Звiry щодо сум нарахованого единого внеску
на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
4. ,Щжерела iнформацiТ для заповнення 3Biry щодо сум
нарахованого одиного внеску на эагальнообов'язкове
державне соцlальне страхування.
5. Термiни подачi Звiry щодо сум нарахованого единого
внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне
страхування.
6. Призначення i харакгеристика звiry про кСтрукryрне
обстеження пiдприемства> Nc 1- пiдприемництво (коротка)
(рiчна),
7. ,Щжерела iнформацiТ для заповнення звiry про
<Струкryрне обстеження пiдприемства> Nc 1-
пiдприемництво (коротка) (рiчна),
8. Характеристика <Звiry iз працi> Ns 1-ПВ (квартальна).
9, ,Щжерела iнформацii мя заповнення <3Biry iз працi> Nя
1-ПВ (квартальна).
l0. Хто пiдписче статистичнч звiтнiсть.

Тема ,|0. Податкова
звiтнiсть.
'l0.1 3агальна
характеристика
податковоi звiтностi.
't 0.2 Податкова
дешарацiя э податку на
приброк.
10.3 Податкова
декларацiя з податку на
додану BapTlcTb.
't0,4 Податковий
розрахунок сум доходу,
нарахованого
(сплаченого) на користь
фiзичних осiб, i сум
утриманого з них
податку.

Лекцiя
(4 год)

Опрацювання лiтераryри :

ссновна 1,2,3,4,5,6;
цодаткова 7,8,9.

15
тиждень

Практичне
заняття
(4 год)

Тема 1 1 Електронна
звlтнlсть.
'1. Нормативно-правове
реryлювання
електронноi звiтностi.
2. 3агальна
характеристика
елекгронноТ звiтностi
пiдприемства.
3, Укладання договору
про визнання
електронних документlв,
4. Порядок подання

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,3,4, 5, 6,

додаткова 11,12.

Пракгичне
заняття
(2 год)

Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
1. Що таке електронна звiтнiсть.
2, Якi нормативно-правовi документи реryлюють
електронну звlтнlсть.
3. Хто такий суб'ект електронного документообiry.
4. Що таке електронний документ та його обов'язковi

реквlзити.
5. Характеристика понять електронний пiдпис та
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елеггронноТ звiтностi. електронна печатка.
6, Призначення договору про визнання електронних
документlв.
7, Якi е пiдставами для вiдмови у приеднаннi до ,Щоговору
про визнання електронних документlв.
8. Охарактеризуйте значення першоi i другоi квитанцii.
9. Що включае автоматизована перевiрка електронноrо

документа.
10. Що вважаеться оригiналом електронного
документа.

Ви_вчення дисциплiни передбачае_ виконання двох контрольних (моду.льних) рqбiт. Перша контрольна модульна
робота виконуеться за темами 1-5, друга - за темами 6:11 у письмовiй.ф._ормi. Пiд час виконаннi сryденти йають
продемонструвати умlння.та навички lцодо порядку складання звlтностl, ll затвердження l подання корисryвачам;
залучати набугi теоретичнi знання до аналiзу складу звiтностi пiдприемства, iT струкryри та змiсry.

ндивiдуально виконуо

; 
,ами) новоствореного

и йноТ та iндивiдуальноI
менда.цlях та.3авданнях для практичних занять,

Ъ J'"'ДiSЪ J.аЪ? Ь'ДЬТ % #jT",#l " "' 
l В О С В l ТН Ь О ГО

Е. BASlc L|TERATURE (oBL|GAToRY TExTBooKS) / основнА лlтЕрАтурА (оБов,язковl пlдручники)

'l .3BiTHicTb пiдприемств: навч. посiб. Иля сryд.вищ. навч. закл. за спец. <Облiк iоподаткування>) / [В. П.
Пантелеев, О. А. Юрченко, Г. М. Курило, К. В. Безверхий; за заг. редакцiею д. е. н., проф. В. П. Пантелеева]. - К.: !П
кlнформ.-аналiт. агентство>>,2017. - 4З2 с.

2. Конспект лекцiй з навчальноi дисциплiни <3BiTHicTb пiдприемств> для сryдентiв напряму пiдготовки 6.030509
<Облiк i аудиu денноТ та заочноТ форм навчання / Т.Г. Бондарева. - PiBHe : НУВГП, 201 7. - 1 03 с.

3.Фiнансова звiтнiсть за П(С)БО; навчально-методичний посiбник / Ю.С. Глушач. - Х,: ХНУ iMeHi В, Н. Каразiна,
2018. - 88 с.

4.3BiTHicTb пiдприемства [текст]: пiдручник. / [М. l. Бондар, Ю. А. Верига, М. М, Орищенко та iH.] - К. : <<L.[eHTp

учбовоihiтераryри),20'15. - 570 с.
5.Конспект лекцiй з дисциплiни "3вiтнiсть пiдприемства" для сryдентiв напряму 6.030509 "Облiк i аудит" l

Укладач: Кiляр О.Р., Павликiвська 1,1. - Тернопiль, ТНТУ iMeHi l.Пулюя, 2016, - 73 с.
6.3BiTHicTb пiдприемств: навчальний посiбник. / [Н. В. lванчук] - Острог: Видавництво Нацiонального унiверситеry

<Острозька академiя>, 2О21.2О8 с.

,l . 3акон Украiни <Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> Ne996-XlV вiд 16,07.1999 р.;
2. Наказ МФУ <Про затвердження Нацiонального положення (стандарry) бухгалтерського облiку 1 <3агальнi

вимоги до фiнансовоi звiтностi> Nч 73 вiд 07.02.20'l 3 р.;
3. Постанова КМУ кПро затвердження Порядку подання фiнансовоТ звiтностi) Ne 419 вiд 28.02,2000 р.;
4. Наказ МФУ <Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо заповнення форм фiнансовоi звiтностi>

Ns 433 вiд 28,03.2013 р.;
5. Наказу МФУ кПро Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi> Ne302 вiд 29.11.2000р.;
6. Наказ МФУ <Про затвердження Положення (стандарry) бухгалтерського облiку б <<Виправлення помилок i

змiни у фiнансових звiтах>;
7. Наказ МФУ <Про затвердження форми ПодатковоТ декларацii з податку на прибугок пiдприемств> Nc 897 вiд

20.10.2015 р.;
8. Наказ МФУ <Про затвердження форм та Порядку заповнення i подання податковоТ звiтностi з податку на

додану BapTicTb> Nc 21 вiд 28.0'l .20'16 р.;
9. Наказ МФУ <Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на

користь фiзичних осiб, i Gум угриманого з них податку (форма N9 1ДФ) та Порядку заповнення та подання
податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користы фiзичних осiб, i

сум уrриманого з них податку) N04 вiд 13.0,1 ,2015 р.;
10.Наказ МФУ кПро затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звlry щодо сум

нарахованого единого внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування> N9 4З5 вiд'l4.04.20'l5 р.
1'l.Наказом МФУ <Про затвердження Порядку обмiну електронними документами з контролюючими органами>

N9 557 вiд 06,06.2017 р.
12.3акон УкраТни <Про електроннi довiрчi послуги) N9 2,155-Vlll вiд 5.10.2017 р.
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SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧМЬНОТДИСЦИПЛlНИ

розвитку бiзнесу: тези висryпiв ll Мiжнар. наук - практ. конф.з пит. вищ. осв. i науки - Житомир: Житомирська
полiтехнiка, 2021. - 459с.
2. Таксономiя фiнансовоi звiтностi за мсфз: стан та перспективи / Сучасний стан та перспективи розвитку ринку
послуг Украiни: збiрник тез доповiдей учасникiв ВсеукраТнськоТ науково-практичноТ iнтернет-конференцii, м.
Черкаси, 22квiтня 2021 року. Черкаси: Схiдноевропейський унiверситет iMeHi Рауфа Аблязова,2021.
3, lпtеrпаl Audit of Conflicts iп Епtеrрrisе's Accounting with the Help of Агtifiсiаl lntellect's lпstrumепtsРrосееdiпgs of
the lll lпtеrпаtiопаl Scientific Сопgrеss Society of Ambient lnte|ligence 2020 (lSC-SAl 2020)
2О2О-ОЗ-23 | jоurпаl-агtiсlе
DOl : 1 0.2991 /аеЬmr.k.20031 8.006
4. Legal апd rеgulаtоry suррогt fоr accounting and сопtrоl of сопtiпgепt assets of the епtегрrisе
Black sea Economic studies
201 9-08 | 

jоurпаl-аrtiсlе
DOl :'l 0.З2843/Ьsеs.44-1 6
5. Management сопtгоl of accounting апd analytical suррогt of the providing solutions fоr economic disputes about
попесопоmiс business operations of the епtеrрrisе
ECONOMlC THEORY AND LAW
20,1 9 | 

jоuгпа|-агtiсlе
DOl : 1 0. З1 3591241 1 -5584-2019-37 -2-89
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- самостiйно опрацьовувати весь лекцiйний матерiал та ресурси для самостiйноТ роботи;
- при пiдготовцi есе, есе-рефлексiТ на статтю, що запропонована вам для читання (див. семестровий план),

оцiнюеться якiсть та оригiнальнiсть наведених вами apryMeHTiB. Есе повинно бри надiслано до 16:00 у
попереднiй день перед ceMiHapoM, Yci повиннi обов'язково пiдгоryвати есе, а його вiдсугнiсть з будь-яких
причин не може бри виправданням.

- конструктивно пiдтримувати зворотнiй зв'язок з викладачем на Bcix етапах проходження курсу (особливо пiд
час виконання iндивiдуальних проектiв/курсового проекry);

- своечасно i самостiйно виконувати Bci передбаченi програмою лабораторнi та практичнi завдання;
- брати очну участь у контрольних заходах;
- будь-яке вiдтворення результатiв чужоТ працi (виключаючи практичну робоry над командним проекrом), в

тому числi використання завантажених з lHTepHeTy матерiалiв, як власних результатiв, квалiфiкуеться, як
порушення норм i правил академiчноТ доброчесностi, та передбачае притягнення до вiдповiдальностi у
порядку, визначеному чинним законодавством.

Кафедрою облiку i оподаткування
Протокол Nч 2 вiд 19.09.2022 року
В.о. завiдувача кафедри

Науково-методичною радою,Щержавного унiверситеry
економiки i технологiй
Протокол Nэ ,1 вiд 20.09.2022 року
Голова науково-методичноТ ради

Олена РУДЕНКО

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l

Вул. Медична, 16, КриsиЙ Рir, 50005, тел. +З8(097)214-88-69.
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