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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс «Автоматизація формування та подання звітності
суб’єктів господарювання» використання спеціального
програмного забезпечення для підготовки та подачі звітності
шляхом формування та перевірки регістрів синтетичного та
аналітичного бухгалтерського обліку; формування
внутрішньої звітності підприємства; складання та
представлення податкової, статистичної та фінансової
звітності; виправлення помилок у звітності за допомогою її
коригування.



МЕТА КУРСУ: ЗАСВОЄННЯ ОСНОВНИХ ПРОЦЕДУР РОБОТИ З ПРОГРАМНИМИ
ПРОДУКТАМИ ПРИЗНАЧЕНИМИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬ В УКРАЇНІ.

Компетентності Результати навчання

Здатність представити 

звітність як елемент 

інформаційної та 

економічної системи 

підприємства

Знати основи побудови та загальні вимоги до звітності підприємств. 

Засвоїти поняття електронного документообігу», «електронного 

цифрового підпису» та «електронного кабінету платника  податків». Дати 

основні характеристики «електронної звітності». Знати загальні принципи 

формування і подання звітності в електронній формі.

Здатність  виконання 

підготовчих робіт до 

складання звітності 

автоматизованим 

способом

Вміння підготувати облікові дані з використанням бухгалтерських 

програм до формування проміжної та квартальної фінансової звітності.

Здійснення технологічного аналізу стану облікової інформації, 

нагромадженої програмою за відповідний період.

Здатність подання 

звітності 

підприємства за 

допомогою 

спеціального 

програмного 

забезпечення

Знати загальні принципи формування фінансової звітності 

автоматизованим способом. Складати за зведеними даними Звіту про 

фінансовий стан та Звіту про сукупний дохід. Формувати за допомогою 

спеціалізованих програм Звіту про рух грошових коштів. Правильно 

складати Звіт про власний капітал та знати методику складання 

Приміток до річної фінансової звітності і формування основних форм 

статичної звітності 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Теоретичні основи та загальні вимоги до формування і подання звітності 
автоматизованим способом 

Тема 2. Порядок підготовки облікових даних для складання звітності 
автоматизованим способом

Тема 3. Використанням інформаційних систем при формуванні внутрішньої 
звітності підприємства

Тема 4. Формування автоматизованим способом основних форм звітності, що 
подається до податкових органів

Тема 5. Складання автоматизованим способом фінансової звітності та основних 
форм статичної звітності

Тема 6. Порядок подання звітності підприємствами за допомогою спеціального 
програмного забезпечення

Тема 7. Виправлення помилок у звітності підприємства з використанням 
спеціального програмного забезпечення


