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Силабус курсу «Звітність підприємства» 

______2020 ‒ 2021____ навчального року 

 

Назва курсу Звітність підприємства 

Адреса викладання 

курсу 

Львів, проспект Свободи буд  18. Економічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

07 « Управління та адміністрування» 

071 « Облік та оподаткування» 

Викладачі курсу Юрченко Олександра Богданівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку  

Контактна інформація 

викладачів 

Oleksandra.yurchenko@lnu.edu.ua 

 (0322)394024 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Кафедра обліку і аудиту , економічний факультет . 

Львів, проспект Свободи 18 кім 201. 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити. 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам 

навчального процесу необхідні знання теоретичних основ 

формування, в першу чергу, фінансової звітності підприємства; 

розуміння процесу систематизації та узагальнення обліково-

аналітичних даних з метою складання звітності, її інтерпретації їх для 

задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; 

використання даних звітності для  ефективного управління 

діяльністю суб’єкта господарювання.  

У курсі представлено як теоретичні основи, так і практичні 

особливості узагальнення даних поточного обліку та складання 

звітності суб’єктами господарювання тощо. 

Коротка анотація 

курсу 

Навчальна дисципліна «Звітність підприємства» призначена для 

вивчення змісту, складу, структури та порядку складання й подання 

звітності підприємства. Особлива увага акцентується на вивченні 

фінансовій звітності як основного джерела інформації про фінансово-

майновий стан підприємства та результати його діяльності, яка 

необхідна як внутрішнім, так зовнішнім користувачам для прийняття 

рішень. 

Дисципліна «Звітність підприємства» є нормативною зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для освітньої-програми 

програми підготовки бакалавра, яка викладається у 6 семестрі в 

обсязі 3.5 кредитів для денної форми навчання та у 5-6 семестрі в 

обсязі 3.5 кредитів для заочної форми навчання (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 
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Мета та цілі курсу 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. 

Література для 

вивчення дисципліни 

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. 
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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 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 

Тривалість курсу 120   год. 

Обсяг курсу Очний : загальна кількість годин – 105, з них: аудиторні години - 

64 (лекції - 32, практичні - 32), самостійна робота  - 41; 

Заочний:  загальна кількість годин – 105, з них: аудиторні години 

- 22 (лекції - 16, практичні - 6), самостійна робота  - 83. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу 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. 

Ключові слова звітність, фінансова звітність, спеціальна звітність, статистична 

звітність, фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, 

користувачі звітності 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, практичних занять. Консультації та прийняття 

екзамену.  

Теми Теми лекційного курсу 

https://buh.ligazakon.net/ua
https://buhgalter911.com/uk/
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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 (Звіт про фінансовий стан) 

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 (Звіт про сукупний 

дохід) 

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 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. 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів  

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  
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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. 

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 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 НП(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 
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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. 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності 

підприємств 

Тема 2. Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан) 

Тема 3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 

Тема 5. Звіт про власний капітал  

Тема 6. Примітки до річного фінансового звіту 

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність  

Тема 8. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва 

Тема 9. Спеціальна і статистична звітність 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці 6 семестру 

письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з навчальних 

дисциплін професійної підготовки, а саме «Бухгалтерський облік», 

«Фінансовий облік», «Економічний аналіз», достатніх для сприйняття 

категоріального апарату навчальної дисципліни «Звітність 

підприємства», розуміння джерел нормативно-правового регулю-

вання та положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекції, практичні заняття, презентації, науково-пошукові роботи, 

дискусія. 

 

 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу слід вживати програми Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

 Бали нараховуються за таким співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 30 

• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт з формуваня фінансової звітності.  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 
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посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. 

 Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані під час 

виконання практичних та індивідуальних завдань, підсумкових 

модулів, самостійній роботі. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час практичного 

заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену. 1. Звітність підприємства: поняття, класифікація та порядок 

складання 

2. Вимоги національних стандартів до складу та елементів 

фінансової звітності 

3. Елементи звітності та облікова політика 

4. Мета фінансових звітів та склад фінансової звітності 

5. Призначення балансу та методологія його складання 

6. Елементи балансу, їх визнання та оцінка 

7. Структура активу балансу 

8. Структура пасиву балансу 

9. Події після дати балансу 

10. Звіт про фінансові результати: його призначення та зміст 

11. Структура звіту про фінансові результати 

12. Порядок формування І і ІІ розділу «Фінансові результати» 

форми №2 

13. Відображення елементів операційних витрат у ІІІ розділі 

«Елементи операційних витрат» у формі №2 

14. Порядок визначення прибутковості акцій за показниками ІV 

розділу «Розрахунок показників прибутковості акцій» форми №2 

15. Призначення та структура звіту про рух грошових коштів 

16. Порядок визначення та відображення у формі №3 руху 
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грошових коштів від операційної діяльності 

17. Подання інформації про рух грошових коштів в результаті 

інвестиційної діяльності 

18. Визначення чистого руху коштів від фінансової діяльності 

підприємства 

19. Розкриття інформації про рух грошових коштів в примітках до 

фінансової звітності 

20. Визначення, оцінка і функції власного капіталу 

21. Складники власного капіталу 

22. Порядок складання звіту про власний капітал 

23. Розкриття інформації про власний капітал у примітках до 

фінансових звітів 

24. Виправлення помилок, допущених в обліку та при складанні 

фінансової звітності 

25. Відображення змін облікової оцінки в обліку та фінансовій 

звітності 

26. Відображення змін в обліковій політиці 

27. Відображення подій після дати балансу 

28. Загальні положення Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» 

29. Порядок складання консолідованої фінансової звітності 

30. Загальні положення Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 19 «Об’єднання підприємства» 

31. Порядок складання фінансової звітності об’єднання 

підприємств 

32. Розкриття інформації про об’єднання підприємства та 

складання консолідованої фінансової звітності у примітках 

33. Загальні положення для складання Фінансового звіту суб’єкта 

малого підприємництва 

34. Загальні положення для складання Спрощеного фінансового 

звіту суб’єкта малого підприємництва 

35. Порядок формування Фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва 

36. Порядок формування Спрощеного фінансового звіту суб’єкта 

малого підприємництва 

37. Поняття і види статистичної звітності.  

38. Зміст та порядок заповнення головних форм статистичної 

звітності 

39. Склад податкової звітності 

40. Правила та періодичність подання податкових звітів 

41. Склад та структура соціальної звітності 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

Схема курсу 

Денна форма навчання 
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16 

тиж. 

64 

год. 

Тема, план Форма діяльності  

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Год. 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о

н
ан

н
я
 

8 

 

 

 

Тема 1. Основи 

побудови і загальні вимоги 

до звітності підприємств 

Поняття, мета та значення 

звітності. Користувачі звіт-

ності підприємства та їх 

інтереси. Види звітності та її 

класифікація. Поняття фінан-

сової звітності та її види.  

Якісні характеристики та 

принципи підготовки фінан-

сової звітності. Розкриття 

інформації у фінансовій звіт-

ності. Порядок подання та 

оприлюднення звітності під-

приємств 

Лекція, практична  1, 2, 3 , 8-13 

 

4/4 2 тижні 

8  

 

 

Тема 2. Баланс 

підприємства (Звіт про 

фінансовий стан 

Зміст та призначення балансу. 

Елементи балансу, їх визнання 

та оцінка. Структура активу 

балансу. Структура пасиву 

балансу. Примітки до балансу  

Лекція, практична 1, 2, 3, 8-13 4/4 2 тижні 

8 Тема 3. Звіт про 

фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) 

Види діяльності підприємства 

та пов’язані з ними витрати, 

доходи і фінансові результати. 

Принципи визнання доходів і 

витрат у фінансовій звітності.  

Зміст та структура звіту про 

фінансові результати (звіту 

про сукупний дохід).  Порядок 

визначення фінансового ре-

зультату підприємства за 

показниками І і ІІ розділу зві-

ту про фінансові результати. 

Склад, структура елементів 

операційних витрат та їх 

відображення у ІІІ розділі 

звіту про фінансові резуль-

Лекція, практична 1, 2, 3, 8-13 4/4 2 тижні 
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тати. Показники прибут-

ковості акцій та порядок їх 

розрахунку у ІV розділі звіту 

про фінансові результати. 

Примітки до звіту про фінан-

сові результати  
8 Тема 4. Звіт про рух 

грошових коштів 

Призначення, структура і 

зміст звіту про рух грошових 

коштів. Порядок визначення 

грошового потоку підпри-

ємства у результаті опера-

ційної діяльності за прямим 

методом. Порядок визначення 

грошового потоку підпри-

ємства у результаті опера-

ційної діяльності за непрямим 

методом.  Відображення даних 

про рух грошових коштів у 

результаті інвестиційної діяль-

ності підприємства. Порядок 

визначення грошового потоку 

у результаті фінансової діяль-

ності та загального грошового 

потоку підприємства 

Лекція, практична 1, 2, 3, 8-13 4/4 2 тижні 

8 Тема 5. Звіт про власний 

капітал 

Поняття і види призначення 

власного капіталу підприє-

мства. Зміст статей звіту про 

власний капітал та порядок 

його складання.  Приклад фор-

мування Звіту 

Лекція, практична 1, 2, 3, 8-13 4/4 2 тижні 

4 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. 

Лекція, практична 1, 2, 3, 5,  8-13 2/2 1 

тиждень  

8 Тема 7. Зведена і Лекція, практична 1, 2, 4, 6, 8-13 4/4 2 тижні 
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консолідована фінансова 

звітність 

Поняття зведеної та 

консолідованої звітності. 

Порядок відображення в 

обліку і звітності придбання 

інших підприємств, гудвілу, 

який виник при придбанні, 

злиття підприємств, а також 

розкриття інформації про 

об'єднання підприємств. 

П(С)БО 19 «Об’єднання 

підприємств». Порядок 

складання консолідованої 

фінансової звітності та 

загальні вимоги до розкриття 

інформації щодо складання 

консолідованої фінансової 

звітності. П(С)БО 2 

«Консолідована фінансова 

звітність». 
4 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 Зміст і 

форма Фінансового звіту 

суб'єкта малого 

підприємництва та порядок 

заповнення його статей. 

Зміст і форма 

Спрощеного фінансового звіту 

суб'єкта малого 

підприємництва та порядок 

заповнення його статей. 
 

Лекція, практична 1, 2, 7,  8-13 2/2 1 

тиждень  

8 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 

Лекція, практична 8-13 4/4 2 тижні 
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всіх форм власності. Зміст та 

порядок заповнення головних 

форм статистичної звітності. 

 
 

 
Схема курсу 

Заочна форма навчання 

20 

днів 

22 

год. 

Тема, план Форма діяльності  

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Год. 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о

н
ан

н
я
 

2.25 

 

 

 

Тема 1. Основи 

побудови і загальні вимоги 

до звітності підприємств 

Поняття, мета та значення 

звітності. Користувачі звіт-

ності підприємства та їх 

інтереси. Види звітності та її 

класифікація. Поняття фінан-

сової звітності та її види.  

Якісні характеристики та 

принципи підготовки фінан-

сової звітності. Розкриття 

інформації у фінансовій звіт-

ності. Порядок подання та 

оприлюднення звітності під-

приємств 

Лекція, практична 1, 2, 3 , 8-13 

 

2/0.25 3 тижні 

3 

 

 

Тема 2. Баланс 

підприємства (Звіт про 

фінансовий стан 

Зміст та призначення балансу. 

Елементи балансу, їх визнання 

та оцінка. Структура активу 

балансу. Структура пасиву 

балансу. Примітки до балансу  

Лекція, практична 1, 2, 3, 8-13 2/1 3 тижні 

3 Тема 3. Звіт про 

фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) 

Види діяльності підприємства 

та пов’язані з ними витрати, 

доходи і фінансові результати. 

Принципи визнання доходів і 

витрат у фінансовій звітності.  

Зміст та структура звіту про 

фінансові результати (звіту 

про сукупний дохід).  Порядок 

визначення фінансового ре-

Лекція, практична 1, 2, 3, 8-13 2/1 3 тижні 
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зультату підприємства за 

показниками І і ІІ розділу зві-

ту про фінансові результати. 

Склад, структура елементів 

операційних витрат та їх 

відображення у ІІІ розділі 

звіту про фінансові резуль-

тати. Показники прибут-

ковості акцій та порядок їх 

розрахунку у ІV розділі звіту 

про фінансові результати. 

Примітки до звіту про фінан-

сові результати  
3 Тема 4. Звіт про рух 

грошових коштів 

Призначення, структура і 

зміст звіту про рух грошових 

коштів. Порядок визначення 

грошового потоку підпри-

ємства у результаті опера-

ційної діяльності за прямим 

методом. Порядок визначення 

грошового потоку підпри-

ємства у результаті опера-

ційної діяльності за непрямим 

методом.  Відображення даних 

про рух грошових коштів у 

результаті інвестиційної діяль-

ності підприємства. Порядок 

визначення грошового потоку 

у результаті фінансової діяль-

ності та загального грошового 

потоку підприємства 

Лекція, практична 1, 2, 3, 8-13 2/1 3 тижні 

3 Тема 5. Звіт про власний 

капітал 

Поняття і види призначення 

власного капіталу підприє-

мства. Зміст статей звіту про 

власний капітал та порядок 

його складання.  Приклад фор-

мування Звіту 

Лекція, практична 1, 2, 3, 8-13 2/1 3 тижні 

1.25 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». 

Лекція, практична 1, 2, 3, 5,  8-13 1/0.25 3 тижні 
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Виправлення помилок і зміни 

в облікових оцінках. Зміни в 

обліковій політиці. Події після 

дати балансу. Розкриття 

інформації у примітках до 

фінансових звітів. 
3 Тема 7. Зведена і 

консолідована фінансова 

звітність 

Поняття зведеної та 

консолідованої звітності. 

Порядок відображення в 

обліку і звітності придбання 

інших підприємств, гудвілу, 

який виник при придбанні, 

злиття підприємств, а також 

розкриття інформації про 

об'єднання підприємств. 

П(С)БО 19 «Об’єднання 

підприємств». Порядок 

складання консолідованої 

фінансової звітності та 

загальні вимоги до розкриття 

інформації щодо складання 

консолідованої фінансової 

звітності. П(С)БО 2 

«Консолідована фінансова 

звітність». 
 

Лекція, практична 1, 2, 4, 6, 8-13 2/1 3 тижні 

1.25 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 Зміст і 

форма Фінансового звіту 

суб'єкта малого 

підприємництва та порядок 

заповнення його статей. 

Зміст і форма 

Спрощеного фінансового звіту 

суб'єкта малого 

підприємництва та порядок 

заповнення його статей. 
 

Лекція, практична 1, 2, 7,  8-13 1/0.25 3 тижні 



16 

 

2.25 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. 

 

Лекція, практична 8-13 2/0.25 3 тижні 

 

 

Силабус курсу розробила доцент Юрченко Олександра Богданівна.  

 


