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Звітність підприємств / Enterprise Reporting 

Рівень вищої освіти   Перший бакалаврський рівень вищої освіти 

Галузь знань  07 «Управлінні та адміністрування» 

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування» 

Освітня програма  Облік і оподаткування 

Семестр  7 семестр (11 кл), 3 семестр (за ОКР МС) 

Факультет /відділення Бакалаврської підготовки 

Курс  4 курс (11 кл), 2 курс (за ОКР МС) 

Анотація курсу  Завершальною стадією бухгалтерського обліку є 

звітність, яка подається внутрішнім та зовнішнім 

користувачам. Вся звітність, яку готують та подають 

бухгалтери поділяється на бухгалтерську, податкову, 

статистичну, адміністративну та управлінську. 

Своєчасне та якісне складання звітності дозволяє її 

користувачам реально оцінити різні сторони діяльності 

підприємства, дотримання ним державної дисципліни 

(законів і інших нормативних актів), а тому може 

суттєво впливати на подальший розвиток 

підприємства. У зв’язку з цим кожен бухгалтер 

повинен мати глибокі знання з нормативних актів, які 

регламентують порядок складання та подання 

звітності. Тим більше, що непредставлення, або 

представлення неякісної звітності призводить до 

застосування адміністративних та економічних санкцій 

до підприємств та відповідальних за звітність, а у ряді 

випадків винні можуть бути притягнуті і до 

кримінальної відповідальності. Вивчення курсу 

“Звітність підприємства” включає вивчення 

нормативних актів, згідно з якими складається 

звітність, та інструкцій із її складання та подання, 

практичне оформлення основної звітності та вирішення 

задач. При цьому, виконанню практичних завдань 

відводиться значна роль, у процесі виконання яких 

студент набуває практичних навичок у складанні 

звітності, усвідомлює її роль у діяльності підприємства 

та зовнішніх користувачів. Мета навчальної 

дисципліни: дати здобувачам знання про обсяг і форми 

державної фінансової, податкової, статистичної та 

внутрішньовідомчої звітності, про інформаційне 

забезпечення і методику їх складання, узгодження 



окремих показників звітності, відображених у різних 

звітних формах та використання звітності для 

управління і прийняття рішень.  

Завдання навчальної дисципліни: надання знань щодо 

змісту і структури звітності підприємств різних форм 

власності згідно Положень (Стандартів) 

бухгалтерського обліку, вивчення порядку підготовки 

бухгалтерської інформації для відображення її у 

формах бухгалтерської звітності, опанування методики 

заповнення форм фінансової, спеціалізованої та 

статистичної звітності.  

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=392 

Мова викладання  Українська 

Лектор курсу  Гриліцька Анжела Вікторівна, к.е.н., доцент 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; доцент 

кафедри обліку та фінансів 

https://www.facebook.com/anzhela.grylitska 

viola-albina@ukr.net 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма   http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_o.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Здатність до відображення інформації про господарські 

операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення 

у звітності та інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.  

Застосовувати знання права, податкового 

законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Проводити аналіз господарської діяльності 

підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття 

управлінських рішень.  

Здійснювати облікові, аудиторські процедури із 

застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій.  

Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з 

надання впевненості.  

Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, 

недотримання ним законодавства та регулювання 

діяльності, недостовірності звітності, збереження й 

використання його ресурсів.  

Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль 

діяльності підприємства та дотримання ним 

законодавства з бухгалтерського обліку, 

оподаткування. Демонструвати розуміння вимог щодо 

https://www.facebook.com/anzhela.grylitska


професійної діяльності, зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.  

Здатність формувати інформацію про об’єкти 

оподаткування та здійснювати розрахунки податкових 

платежів з метою відображення їх в обліку і податковій 

звітності 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Знати та розуміти економічні категорії, закони, 

причиннонаслідкові та функціональні зв’язки, які 

існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем.  

Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів обліково-

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

підприємств.  

Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в 

господарській діяльності.  

Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, 

податкову і статистичну звітність підприємств та 

правильно інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень.  

Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської 

діяльності підприємств.  

Розуміти особливості практики здійснення обліку, 

аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності 

підприємств різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності.  

Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської 

діяльності підприємств.  

Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти 

застосовувати його методи і процедури.  

Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування.  

Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на національному та 

міжнародному рівнях з метою обґрунтування 

доцільності їх запровадження на підприємстві.  

Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави.  

Зберігати та примножувати досягнення і цінності 

суспільства на основі розуміння місця предметної 

області у загальній системі знань, використовувати 

різні види та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 



Опис дисципліни 

Структура навантаження на 

здобувача 

Загальна кількість годин – 120 

Кількість кредитів – 4 

Кількість лекційних годин – 14 

Кількість практичних занять – 16 

Кількість годин для самостійної роботи здобувачів – 90 

Форма підсумкового контролю – іспит 

Методи навчання  словесні (лекція, пояснення, бесіда); наочні 

(демонстрування); практичні (практичні роботи, 

вправи); методи контролю і самоконтролю (усний, 

письмовий, тестовий). Лекції та практичні заняття в 

аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом. 

Поточний контроль: відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; доповіді з 

презентаціями та їх обговорення; тестування; 

додаткова робота за бажанням 

Зміст дисципліни 

Тема 1.  Загальні вимоги до 

фінансової звітності 

 

 Законодавче і нормативно-правове забезпечення 

звітності та мета її складання. Інформаційні потреби 

користувачів звітності. Види, класифікація та склад 

звітності підприємства. Організація складання 

звітності. Порядок та термін подання бухгалтерської 

звітності. . Вимоги національних стандартів до складу і 

елементів фінансової звітності. Якісні характеристики 

та принципи підготовки фінансової звітності.  

Розкриття інформації у фінансової звітності. 

Тема 2. Баланс підприємства Загальні положення стандарту бухгалтерського обліку 

та його значення. Види балансів. Структура 

бухгалтерського балансу та його зміст за НП(с)БО.  

Визначення та оцінка статей балансу.  Зміст та порядок 

заповнення статей активу балансу. Заповнення статей 

пасиву балансу. Методика і техніка заповнення форми 

балансу 

Тема 3. Звіт про фінансові 

результати 

Загальні положення та характеристика Положенні 

(стандарті) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги 

до фінансової звітності ”. Класифікація доходів і 

витрат. Джерела даних для складання звіту. Порядок 

складання розділу І “Фінансові результати” за 

статтями.  Порядок складання розділу ІІ “Елементи 

операційних витрат».  Складання розділу ІІІ 

«Розрахунок показників прибутковості акцій». 

Тема 4. Звіт про рух грошових 

коштів 

Загальні положення та характеристика Звіту про рух 

грошових коштів.  Види діяльності, за якими 

складається звіт. Порядок складання звіту. Визначення 

руху грошових коштів у результаті операційної 

діяльності. Визначення даних про рух грошових коштів 

у результаті інвестиційної діяльності. Визначення 

даних про рух грошових коштів у результаті 

фінансової діяльності.  Розрахунок зміни обсягу 

(розміру) 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 Характеристика Звіту про власний капітал.  Складові 

власного капіталу, його джерела. Характеристика 

статей звіту про власний капітал. Особливості 

формування звітних даних про зміни: статутного 

капіталу; додатково вкладеного капіталу; резервного 

капіталу.  Розкриття інформації про зміни у власному 

капіталі в примітках до бухгалтерських звітів 

Тема 6. Примітки до річної 

фінансової звітності 

Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової 

звітності. Зміст розділів і методика складання 

Приміток до річної фінансової звітності за формою № 

5. Складання Додатку до Приміток до річної 

фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 

формою № 6.  Порівняння показників звітності за 

сегментами з річною фінансовою. Порівняння 

показників форм фінансової звітності. 

Тема 7. 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. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність 

виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в он-

лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 
 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво) 

передбачено повторне проходження оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, 

семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума 

– 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє здобувачу отримати атестацію з предмету – 70 

балів); підсумковий/ семестровий контроль, проводиться у формі іспиту, відповідно до 

графіку навчального процесу.  

 

 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  



Аудиторна робота 40 

Експрес-опитування (за темами 1,5-7) по 2 балу за тему 8 

Експрес-опитування (за темами 2-4) по 4 бали за тему 12 

Виконані практичні завдання (за темами 1,5-7) по 2 

бали за тему  

 8 

Виконані практичні завдання (за темою 2)  3 

Виконані практичні завдання (за темою 3) 4 

Виконані практичні завдання (за темою 4) 5 
Індивідуальна самостійна робота 30 

1. Аналітичний огляд наукових публікацій за обраною 

однією темою  

20 

2. Підготувати доповідь та презентацію за обраною 

однією темою 

10 

Іспит 30 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому 

контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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