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ВСТУП 

 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Звітність 

підприємств» складена для підготовки бакалаврів спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». 

Предмет вивчення навчальної дисципліни полягає у вивченні фінансової, 

статистичної, внутрішньогосподарської (управлінської) звітності суб’єктів 

господарювання, що сприяє посиленню практичної спрямованості у підготовці 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Звітність підприємств» 

знаходиться в тісному зв’язку з іншими дисциплінами: «Бухгалтерський облік» 

та «Управлінський облік», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Звітність підприємств» є 

оволодіння студентами теоретичними знаннями щодо складу, структури, змісту 

та порядку складання і подання фінансової, статистичної та 

внутрішньогосподарської звітності. Особлива увага приділяється фінансовій 

звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати 

діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів: власників, 

кредиторів, контрагентів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Звітність підприємств»  є  

надання студентам необхідних теоретичних знань з основ складу, структури, 

змісту та порядку складання і подання фінансової, статистичної та 

внутрішньогосподарської звітності згідно вимог законодавства.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують 

фінансову, статистичну та внутрішньогосподарську звітність підприємства;  

принципи побудови, порядок і строки складання, оформлення і узагальнення 

фінансової, статистичної та внутрішньогосподарської звітності підприємства; 

зміст, структуру та порядок складання всіх форм фінансової, статистичної та 

внутрішньогосподарської звітності, які подає підприємство певним 
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користувачам; порядок складання фінансової, статистичної та 

внутрішньогосподарської звітності на основі відповідних господарських 

операцій підприємства; розуміти економічну сутність показників звітності, їх 

місце і роль в оцінці діяльності підприємства. 

уміти: проводити оцінку господарських засобів і джерел їх утворення; 

готувати  необхідну для складання звітності інформацію; вміти заповнювати 

форми звітності, які подають підприємства зовнішнім та внутрішнім 

користувачам; забезпечувати достовірність даних звітних форм з метою 

використання її інформації в аналізі діяльності підприємства та при здійсненні 

тактичного і стратегічного управління. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Тема 1 Поняття та призначення звітності підприємств 

Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її 

складання. Види та склад звітності підприємств.  

Тема 2 Фінансова звітність, її сутність та значення. Заключні роботи 

перед складанням фінансової звітності та основні етапи її підготовки  

Фінансова звітність, її сутність та значення. Склад фінансової звітності. 

Заключні роботи перед складанням фінансової звітності та основні етапи її 

підготовки. 

Тема 3 Склад, структура та порядок складання Балансу (звіту про 

фінансовий стан) 

Загальне поняття про бухгалтерський баланс і його значення в управлінні.  

Умови визнання статей балансу. Структура балансу та вимоги до нього. 

Основні правила при складанні балансу. 

Тема 4  Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) та 

порядок його складання 

Визначення категорій та мета складання звіту про фінансові результати 

(звіту про сукупний дохід). Структура звіту про фінансові результати. 

Тема 5 Звіт про рух грошових коштів та особливості його складання 

Визначення термінів та мета складання звіту про рух грошових коштів. 

Структура звіту про рух грошових коштів. Послідовність формування 

інформації про рух грошових коштів та методика його складання. 

Тема 6 Порядок складання Звіту про власний капітал 

Визначення власного капіталу, його функції та мета складання звіту про 

власний капітал. Статті власного капіталу та їх зміни. Зміст статей звіту про 

власний капітал та методика його складання. 
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Тема 7 Склад та порядок складання Приміток до річної фінансової 

звітності 

Склад та вимоги до Приміток до фінансової звітності. Структура 

приміток до річної фінансової звітності. Інформаційне забезпечення та 

методика складання приміток до річної фінансової звітності.  

Тема 8 Особливості заповнення Додатку до приміток до річної 

фінансової звітності «Інформація за сегментами» 

Порядок визначення звітних сегментів. Складання додатку до приміток 

до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами». Порівнянність 

показників звітності за сегментами з річною фінансовою звітністю. 

Тема 9 Виправлення помилок у фінансовій звітності і внесення змін 

до показників фінансової звітності. Перевірка порівнянності показників 

фінансової звітності підприємства 

Правила виправлення помилок у звітності підприємства. Загальні 

положення П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".   

Порівнянність показників форм річної фінансової звітності.  

Тема 10 Основи складання консолідованої фінансової звітності 

Зведена фінансова звітність. Фінансова звітність при об’єднанні 

підприємств. Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звітності.  

Тема 11 Порядок формування показників статистичної звітності 

Склад статистичної звітності, правила та періодичність її подання. 

Статистична звітність щодо продукції, її зміст, джерела інформації і порядок 

подання. Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і 

порядок подання. Статистична звітність щодо фінансів підприємства, її зміст, 

джерела інформації і порядок подання. Статистична звітність з торгівлі, її зміст, 

джерела інформації і порядок подання.  
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1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
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від 24.05. 1995 р. № 88. 

5. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419. 

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.  

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована 
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суб’єкта малого підприємництва»: Наказ Міністерства фінансів України від 
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організацій», затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. 
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15. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит 

5. Засоби діагностики успішності навчання тестові та ситуаційні 

завдання, обговорення питань теми, задачі, модульні завдання, експрес-

опитування 

 




