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1.           Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів  – 3.5 

Галузь знань 

07 «Управління і 

адміністрування» 

 

нормативна 

 

 

Модулів – 1 
Спеціальність 071 

«Облік і 

оподаткування» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 
 

                               

3-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  105 

6-й 5-6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 2.6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

32 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 4  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

41 год. 83  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Звітність підприємства» є 

вивчення складу, структури, змісту та порядку складання й подання фінансової, 

податкової та статистичної звітності підприємств. Особлива увага приділяється 

фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про 

результати роботи підприємства для зовнішніх та внутрішніх користувачів. 

Цілі вивчення курсу «Звітність підприємства»: 

- вивчення основних законодавчих та нормативних документів, які 

регламентують процес формування та подання звітності підприємств; 

- вивчення змісту, структури і порядку складання всіх форм звітності, які 

подає підприємство певним користувачам; 

- пізнання економічної сутності показників звітності, їх місце і роль в 

оцінюванні діяльності підприємства; 

- формування умінь заповнювати будь-які форми звітності; забезпечувати 

достовірність їх даних і використовувати останні для прийняття відповідних 

управлінських рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують 

порядок формування та подання звітності підприємства; зміст, структуру і 

порядок складання фінансової звітності (в т.ч. консолідованої, зведеної звітності); 

економічну сутність її показників та їх місце і роль в оцінюванні діяльності 

підприємства; порядок виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 

підприємства; види, порядок формування і подання статистичної і спеціальної 

звітності.  

уміти: демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, 

закладених у показниках звітності; готувати необхідну для звітності обліково-

аналітичну інформацію; формувати й аналізувати фінансову, управлінську, 

податкову і статистичну звітність підприємств та інтерпретувати  отриману 

інформацію для прийняття управлінських рішень; компетентно застосувати 

набуті знання в широкому діапазоні практичної роботи за фахом. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства» складається з 

таких  змістових модулів:  

Змістовий модуль 1. Загальні вимоги до фінансової звітності; баланс, звіт про 

фінансові результати та їх призначення та структура. 

Змістовий модуль 2. Зміст, структура і методика складання звітів про рух 

грошових коштів, про власний капітал підприємства; примітки до фінансових 

звітів. 

Змістовий модуль 3. Консолідована, зведена звітність, звітність суб’єкта 

малого підприємництва; статистична і спеціальна звітність підприємств. 

 

Змістовий модуль 1. Загальні вимоги до фінансової звітності; баланс, 

звіт про фінансові результати та їх призначення та структура 

 

Тема 1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємств 

Мета і завдання звітності. Класифікація звітності. Склад і структура 

звітності: фінансова, статистична та спеціальна. Управлінська звітність. 

Користувачі звітності підприємства та їх інтереси. 

Поняття фінансової звітності та її види. Вимоги національних стандартів до 

складу та елементів фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової 

звітності. Принципи підготовки фінансової звітності. Розкриття інформації у 

фінансовій звітності. Загальні положення щодо порядку заповнення звітних форм. 

Порядок подання та оприлюднення звітності підприємств. НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансових звітів». 

 

Тема 2. Баланс підприємства 

Принципи побудови та структурування балансу. Аналітичні можливості 

балансу. Побудова і зміст чинної форми балансу. Визнання статей балансу. 

Характеристика розділів і статей балансу. Загальні принципи оцінювання статей 

балансу. Особливості оцінювання та відображення в балансі необоротних і 

оборотних активів, власного    капіталу,   довгострокових   і    поточних   

зобов'язань, забезпечень.    Підготовка облікових даних для складання балансу, 

методика і техніка заповнення балансу. Примітки до балансу. 

 

Тема 3. Звіт про фінансові результати 

Структура і зміст звіту. Принципи визнання доходів і витрат. Класифікація 

доходів і витрат у звіті про фінансові результати. Джерела даних для складання 

звіту. Визначення показника виручки (доходу) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) залежно від виду діяльності. Порядок визначення показників 

податку на додану вартість, суми акцизних зборів та інших вирахувань з доходу. 

Визначення собівартості реалізованої продукції, товарів (робіт, послуг) та 

узгодження знайдених показників з даними відповідних декларацій і розрахунків. 

Розрахунок валового прибутку (збитку). Визначення фінансового результату від 



6 

 

  

операційної діяльності. Порядок визначення фінансового результату до 

оподаткування. Визначення чистого прибутку (збитку) підприємства. Визначення 

сукупного доходу підприємства. Склад і структура елементів операційних витрат. 

Показники прибутковості акцій і порядок їх розрахунку. Розкриття інформації про 

інші доходи і витрати у примітках до форми №2. 

 

Змістовий модуль 2. Зміст, структура і методика складання звітів про 

рух грошових коштів, про власний капітал підприємства; примітки до 

фінансових звітів  
 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 

Призначення, структура і зміст звіту про рух грошових коштів. Джерела 

інформації для Призначення, структура і зміст звіту про рух грошових коштів. 

Джерела інформації для складання звіту. Методи складання звіту (прямий і 

непрямий). Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті 

операційної діяльності в разі застосування прямого і непрямого методів. 

Порядок   визначення  даних  про  рух   грошових   коштів   у  результаті 

інвестиційної діяльності. 

Порядок визначення грошових коштів у результаті фінансової діяльності. 

Розрахунок зміни обсягу грошових коштів за звітний період. Узгодження 

показників звіту з балансом. Розкриття інформації про рух грошових коштів у 

примітках до фінансової звітності. 

 

Тема 5. Звіт про власний капітал 

Поняття та види власного капіталу. Зміст статей звіту про власний капітал. 

Порядок складання звіту про власний капітал. Особливості формування звітних 

даних про зміни статутного, додаткового, резервного, неоплачуваного та 

вилученого капіталу. Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у 

примітках до бухгалтерських звітів. 

 

Тема 6. Примітки до річного фінансового звіту 

Склад і структура приміток до фінансових звітів. Загальні положення 

П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Виправлення 

помилок і зміни в облікових оцінках. Зміни в обліковій політиці. Події після дати 

балансу. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів. 
 

Змістовий модуль 3.  Консолідована, зведена звітність; звітність суб’єкта 

малого підприємництва; статистична і спеціальна звітність підприємств 
 

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність 

Поняття зведеної та консолідованої звітності. 

Загальні положення П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств». Порядок 

відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств, гудвілу, який 

виник при придбанні, злиття підприємств, а також розкриття інформації про 

об'єднання підприємств. Операції щодо об'єднання підприємств, які перебувають 
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під спільним контролем, і до обліку часток у спільних підприємствах. Розкриття 

інформації щодо злиття, об'єднання підприємств. 

Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і 

зобов'язань. 

Загальні положення П(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність», 

застосовуються групою підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - 

група підприємств), яка складається з материнського (холдингового) 

підприємства та дочірніх підприємств. 

Порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги 

до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності. 

Поняття внутрішньогрупових операцій, внутрішньогрупового сальдо та 

нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій тощо. 

 

Тема 8. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва 

Загальні положення П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва» та його застосовуються суб'єктами малого підприємництва, які 

визнані такими відповідно до чинного законодавства, і представництвами 

іноземних суб'єктів господарської діяльності. 

Зміст і форма Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі 

Балансу (форма №1-м) і Звіту про фінансові результати (форма №2-м) та порядок 

заповнення його статей. 

Зміст і форма Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого 

підприємництва у складі Балансу (форма №1-м) і Звіту про фінансові результати 

(форма №2-м) та порядок заповнення його статей. 

 

Тема 9. Спеціальна і статистична звітність 

Суть, мета і завдання статистичної звітності. Загальнодержавний табель 

форм статистичної звітності для об'єднань, підприємств, організацій і установ 

України всіх форм власності. Зміст та порядок заповнення головних форм 

статистичної звітності. 

Склад податкової звітності, правила та періодичність її подання. Структура 

та зміст Декларації про прибуток підприємства. Порядок складання декларації та 

джерела інформації. 

Структура та зміст Податкової декларації з податку на додану вартість. 

Порядок складання декларації та джерела інформації. Податковий розрахунок сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум 

утриманого з них податків. Інші форми податкової звітності. 

Склад та структура соціальної звітності. Розрахунок сплати страхових 

внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають 

сплаті. Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності. Розрахункову відомість про нарахування і 

перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття. Розрахункову відомість 

про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду 
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соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України. 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Загальні вимоги до фінансової звітності; баланс, звіт про фінансові результати та їх 

призначення та структура 

Тема 1. Основи 

побудови і загальні 

вимоги до звітності 

підприємств 

12 4 4   4 12.25 2 0.25   10 

Тема 2. Баланс 

підприємства 

12 4 4   4 13 2 1   10 

Тема 3. Звіт про 

фінансові 

результати 

12 4 4   4 13 2 1   10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

36 12 12   12 38.25 6 2.25   30 

Зміст, структура і методика складання звітів про рух грошових коштів, про власний 

капітал підприємства; примітки до фінансових звітів 

Тема 4. Звіт про рух 

грошових коштів 

12 4 4   4 13 2 1   10 

Тема 5. Звіт про 

власний капітал 

12 4 4   4 8 2 1   5 

Тема 6. Примітки до 

фінансової звітності 

8 2 2   4 6.25 1 0.25   5 

Разом за змістовим 

модулем 2 

32 10 10   13 27.25 5 2.25   20 

Консолідована, зведена звітність, звітність суб’єкта малого підприємництва; 

статистична і спеціальна звітність підприємств 

Тема 7. Зведена і 

консолідована 

фінансова звітність 

12 4 4   4 13 2 1   10 

Тема 8. Звіт 

суб’єкта малого 

підприємництва 

7 2 2   3 11.25 1 0.25   10 

Тема 9. Спеціальна і 

статистична 

звітність 

18 4 4   10 15.25 2 0.25   13 

Разом за змістовим 

модулем 3 

37 10 10   17 39.5 5 1.5   33 

Усього годин  105 32 32   41 105 16 6   83 
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5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємств 4 

2 Баланс підприємства 4 

3 Звіт про фінансові результати 4 

4 Звіт про рух грошових коштів 4 

5 Звіт про власний капітал 4 

6 Примітки до фінансової звітності 2 

7 Зведена і консолідована фінансова звітність 4 

8 Звіт суб’єкта малого підприємництва 2 

9 Спеціальна і статистична звітність 4 

Разом  32 

                                                                                             

6. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємств 4 

2 Баланс підприємства 4 

3 Звіт про фінансові результати 4 

4 Звіт про рух грошових коштів 4 

5 Звіт про власний капітал 4 

6 Примітки до фінансової звітності 4 

7 Зведена і консолідована фінансова звітність 4 

8 Звіт суб’єкта малого підприємництва 3 

9 Спеціальна і статистична звітність 10 

Разом  41 

 

Самостійна  робота  студента  є  основним  засобом  оволодіння  матеріалом 

дисципліни,   придбання   необхідних   умінь   і   навичок   у   час,   вільний   від 

обов’язкових занять.   Під   час   такої   роботи   використовується   навчальна, 

спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою навчальної 

самостійної    роботи    є    виконання  індивідуальних    завдань    у    вигляді  

виконання тестів, розв’язування   задач,   аналізу ситуацій,   написання   

рефератів,   аналітичних оглядів.   

Самостійна робота студента здійснюється на підставі Методичних 

рекомендацій та завдань для виконання самостійної та індивідуальної робіт, 

складених відповідно до програми курсу «Звітність підприємства». 

У теоретичній частині індивідуального завдання студент повинен викласти 

у вигляді реферату запропоновані йому питання щодо обліку операцій, які 

здійснюються у бюджетній установі. Практична частина індивідуального 

завдання передбачає виконання задач та тестів. 

 

7. Методи навчання 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни «Звітність підприємства» є:   
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- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження наукового 

інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових 

завдань, вирішення облікових задач та ситуацій, формування облікової 

документації та звітності з метою набування умінь і практичних навичок  

(практичні заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного складання модулів 

за тематикою лекційних та практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у вигляді 

складання тестів, вирішення облікових задач, написання рефератів на підставі 

самостійно опрацьованої базової літератури та додаткових джерел інформації (в 

т.ч. законодавчих актів) з метою конкретизації й поглиблення базових знань, 

необхідних умінь та практичних навичок (самостійна робота); 

- методи усного та письмового контролю (практичні заняття та самостійна 

робота). 

8. Методи контролю 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування,  проведення тестування, 

розв’язок задач, розгляд облікових ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модулів, що включають 

тестування, задачі; 

- для підсумкового контролю – проведення планового іспиту (тестові 

завдання, задачі). 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 

 1 

Змістовий модуль  

2 

Змістовий модуль 

3 
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

5 5 5 5 5 5 7 6 7 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 
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10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях, презентації; 

- практикуму на паперовому та електронному носіях; 

- методичних рекомендацій та завдань для виконання самостійної, 

індивідуальної робіт на паперовому та електронному носіях;  

- друкованого та на електонних носіях роздаткового матеріалу. 

 

 

11. Рекомендована література 

Основна література:  

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. 

№996 – XIV зі змінами і доповненнями. URL : zakon.rada.gov.ua/go/996-14 

2.  Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, 

затверджені Наказом МФУ від 28.03.2013 р.  № 433. URL : 

www.minfin.gov.ua/control/uk/.../article 

3.  Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 

73. URL :  zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13 

4.  Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 

«Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом МФУ від 27.06.2013 р. 

№ 628. URL : zakon.rada.gov.ua/go/z1223-13 

5.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах», затверджено наказом Міністерства фінансів України 

від 28. 05. 1999 р. №137 зі змінами і доповненнями. URL : 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99 

6.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання 

підприємств», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07. 07. 

1999 р. № 163 зі змінами і доповненнями. URL : 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 

7.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 

суб'єкта малого підприємництва», затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 25. 02. 2000 р. №39 зі змінами і доповненнями. URL : 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00 

8. Боднар М.М. Звітність підприємства. Підручник. Київ: «Центр навчальної 

літератури», 2019. 570 с. 

9. Бурлан С. А., Каткова Н.В., Замега О.М. Звітність підприємства : 

практикум. Навчальний посібник. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 

2014. 380 с. 

10. Глушач Ю.С. Фінансова звітність за П(С)БО. Навчально−методичний 

посібник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 88 с. 

11. Пантелеєв В.П., Юрченко О.А., Курило Г.М., Безверхній К.В. Звітність 

підприємств. Навчальний посібник (для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Облік і 
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оподаткування»). За заг. редакцією д. е. н., проф. В. П. Пантелеєва. К.: ДП 

«Інформормаційно - аналітичне агентство», 2017. 432 с. 

12. Приймак С. В. Фінансова звітність підприємств. Навчально-методичний 

посібник. Львів : Ліга Прес, 2016. 268 с.  

13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і 

звітність. Підручник. 6-те видання, доповнене і перероблене.  Київ: Альтера, 2013. 

981 с. 

11. Чебанюк О.М. Спрощена система оподаткування: загальні положення, 

облік і звітність. Навчально-практичний посібник.  Київ: «Центр навчальної 

літератури». 2013. 208 с. 

  

Електронні ресурси: 

12. https://buh.ligazakon.net/ua 

13. https://buhgalter911.com/uk 

 

https://buh.ligazakon.net/ua
https://buhgalter911.com/uk/

