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ВСТУП 

 

Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів 

та власний капітал підприємства за звітний період.    

В основу програми курсу дисципліни «Звітність підприємства» покладено 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за 

№996-IV від 16.07.1999 р. з  використанням національних Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних та законодавчих 

джерел. Матеріал програми курсу обґрунтовано відповідно до структури Плану 

рахунку бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських 

операцій підприємств і організацій, який затверджено Наказом Міністерства 

фінансів України №291  від 30.11.1999 р. та Інструкцією про його використання 

з урахуванням змін та доповнень. 

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», усі юридичні особи, створені відповідно до чинного 

законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм 

власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської 

діяльності, зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову, 

податкову, статистичну та інші види звітності.   

Крім державної обов’язкової звітності, підприємства можуть складати і 

спеціальну бухгалтерську звітність, форми якої погоджуються з Державним 

комітетом зі статистики України. 

Вивчення програми курсу «Звітність підприємства» повинно сприяти 

прагненню студентів до отримання і збагачення знань, зацікавленості їх у 

пізнавальній діяльності; виробленню нового типу економічного мислення, 

навичок самостійної роботи з інструктивним і законодавчим матеріалом, 

додатковою літературою; формуванню самостійності і творчої активності в 

момент прийняття рішень, принциповості, ініціативності, професійної етики, 

моральних якостей. 
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Мета вивчення курсу: надання знань про зміст, структуру,  порядок 

складання і використання звітності підприємства. 

Завдання вивчення курсу: вивчення методів складання фінансової, 

податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами 

бухгалтерського обліку і законодавством України. 

Предмет вивчення курсу: інформація про фінансові результати діяльності 

та рух грошових коштів на підприємстві. 

Вивчення курсу передбачає, що слухачі ДВ освіти заочної форми 

навчання ФПО і ЗН опанували знаннями з таких дисциплін, як: «Фінансовий 

облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік», «Організація і 

методика аудиту», «Облік у зарубіжних країнах» тощо. 

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 

українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-

модульної системи організації навчального процесу. 

Дисципліна «Звітність підприємства» за освітньо-професійною 

програмою має статус нормативної. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

Освітньо-професійної програми перепідготовки спеціаліста напряму 

0501 – «Економіка і підприємництво» (галузевий стандарт вищої освіти, 2003 

р.);  

Програма ухвалена кафедрою економіки підприємств міського 

господарства, протокол №1 від 03.09.2009 р. та Вченою радою факультету 

Післядипломної освіти та заочного навчання (протокол №1 від 04.09.2009 р.). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

 

1.1.1. Мета вивчення дисципліни: надання знань про зміст, структуру,  
порядок складання і використання звітності підприємства. 

1.1.2. Завдання вивчення дисципліни: вивчення методів складання 
фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої 
стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України. 

1.1.3. Предмет вивчення у дисципліні: інформація про фінансові 
результати діяльності та рух грошових коштів на підприємстві. 

1.1.4. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких 
спирається на дану дисципліну 

Фінансовий облік; 

Управлінський облік; 

Організація і методика аудиту; 

Облік у зарубіжних країнах 

Дипломне проектування 

 

 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль «Звітність підприємства» (2,0 /108) 

 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Фінансова звітність підприємства (1,5/81) 
1. Загальні вимоги до звітності.  
2. Баланс підприємства. 

 3. Звіт про фінансові результати.  
 4. Звіт про рух грошових коштів.  
 5. Звіт про власний капітал. 
 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах.  
 7. Зведена і консолідована фінансова звітність.  
 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. 
ЗМ 2. Податкова, статистична і спеціальна звітність підприємства 

(0,5 /27) 
 9. Податкова звітність.  
10. Статистична і спеціальна звітність. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння та знання 
(за рівнями сформованості) 

Сфери діяльності 
(виробнича, соціально-
виробнича, соціально-

побутова) 

Функції діяльності у 
виробничій сфері 
(проектувальна, 

організаційна, управлінська, 
виконавська, технічна, інші) 

Репродуктивний рівень 
використання даних 
бухгалтерського обліку, 
визначення доходів та витрат, 
економного і дбайливо 
використання грошових коштів 

виробнича, соціально-
виробнича, соціально-

побутова 

організаційна, управлінська, 
виконавська 

Алгоритмічний рівень 
володіння методикою та 
технікою складання фінансової, 
податкової, статистичної та 
спеціальної звітності керуючись 
Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку, 
нормативно-правовими актами  і 
законодавством України  

виробнича, соціально-
виробнича, соціально-

побутова 

організаційна, управлінська, 
виконавська 

Евристичний рівень 
дослідження форми та методи 
бухгалтерського обліку, 
ефективність використання 
ресурсів підприємства, 
комплексної автоматизації  
обліково–аналітичної 
документації 

виробнича, соціально-
виробнича, соціально-

побутова 

організаційна, управлінська, 
виконавська 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Добровський В.М. Звітність підприємств: Навч. - метод. посібник для 
самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2001. – 195 с. 

2.  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с  использ. нац. 
стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. –  
К.:А.С.К., 2001. –  848 с. – (Экономика. Финансы. Право). 

3. 25 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку – К.:КНТ, 2002. – 96 с. 
Кривенко О.А. 

4. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності 
«Облік і аудит» вищих навчальних закладів./ За редакцією Ф.Ф.Бутинця. – 4-е 
вид., доп. і перероб. – Житомир. ПП «Рута», 2002. – 688 с. 

5. Верига Ю.А. Звітність підприємств. Начальний посібник рекомендовано 
МОН України. – К: ЦУЛ, 2005. – 656 с. 

6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 
звітність: Підручник. – К.: Алетра, 2006. – 1080 с. 



  

 8 

7. Лень В.С. Звітність підприємств. Підручник затверджено МОН України. – 
К.: ЦУЛ, 2006. – 612 с. 

8. Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємства. Підручник – К.: 2006. – 
598 с. 

9. Костюченко В.М.: Консолідована фінансова звітність: міжнародний 
досвід та практика України. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 528 с. 

10. Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля. Звітність підприємства. 2-ге 
видання, доповнене і перероблене. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової 
літератури, 2008. – 776 с.  
 

1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 

Анотація «Звітність підприємства» 

 Мета вивчення дисципліни: надання знань про зміст, структуру,  порядок 
складання і використання звітності підприємства. 

Завдання: вивчення методів складання фінансової, податкової, 
статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами 
бухгалтерського обліку і законодавством України. 

Предмет: інформація про фінансові результати діяльності та рух 
грошових коштів на підприємстві. 

Змістові модулі: Фінансова звітність підприємства. Податкова, 
статистична і спеціальна звітність підприємства. 

 

Аннотация «Отчетность предприятия» 

Цель изучения дисциплины: приобретение знаний о содержании, 
структуре, порядке составления и использовании отчетности предприятия. 

Задачи: изучение методики составления финансовой, налоговой, 
статистической и специальной  отчетности, предусмотренной стандартами 
бухгалтерского учета и законодательством Украины.  

Предмет: информация о финансовых результатах деятельности и 
движение денежных средств на предприятии. 

Модули содержания: Финансовая отчетность предприятия. Налоговая, 
статистическая и специальная отчетность предприятия. 

Annotation 

Purpose of study of discipline: acquisition of knowledges about maintenance, 
structure, order of drafting and use of accounting of enterprise. 

Tasks: study of method and technique of drafting of the financial, tax, statistical 
and special  reporting, foreseen by the standards of record-keeping and legislation of 
Ukraine.  

Object: information about the financial results of activity and cash flow on an 
enterprise. 

Modules of maintenance: Financial reporting of enterprise. Tax accounting, 
statistical and special accounting of enterprise. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни 
 

Заочна форма навчання 
 

Призначення: підготовка 
спеціалістів 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS – 2 

Модулів – 1, КР 
Змістових модулів – 2 

Загальна кількість 
годин – 108 КР 

 

Напрям 0501 «Економіка і 
підприємництво» 
Спеціальності: 

– 7.050106  «Облік і аудит» 
 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

Спеціаліст 

Нормативна  
Рік підготовки: 3-й 
Семестр: 5-й 
Лекції – 8 год. 
Практичні  – 4 год. 
Самостійна робота – 96 год.,  
з них  
КР – 15 год. 
Форма  підсумкового 
контролю - іспит 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи становить 
11,1% до 88,9%. 

 
У процесі навчання слухачі ДВ освіти отримують необхідні знання під 

час проведення аудиторних занять: лекційних та практичних. Найбільш складні 
питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Велике 
значення у процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота 
слухачів ДВ освіти заочної форми навчання. Усі ці види занять розроблені 
відповідно до положень Болонської декларації. 

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тематичний план дисципліни «Звітність підприємства»  складається з 
двох змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий 
самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних 
елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками. 

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практичні 
заняття та самостійна робота слухачів ДВ освіти. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ 

П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Законодавче і 
нормативно-правове регулювання звітності підприємства. Мета, склад і 
елементи фінансової звітності. Інформаційні потреби користувачів звітності. 
Звітний період. Елементи та якісні характеристики фінансової звітності. 
Принципи підготовки фінансової звітності та розкриття інформації. Вибір 
облікової політики підприємства. Підготовка облікових даних для складання 
фінансової звітності. Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності 
підприємства. Термін зберігання фінансової звітності. 
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ТЕМА 2. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА 

П(с)БО 2 «Баланс». Загальне поняття про бухгалтерський Баланс і його 
значення. Класифікація Балансів підприємства. Визначення, оцінка і 
класифікація активу Балансу: необоротні активи, оборотні активи, витрати 
майбутніх періодів. Визначення, оцінка і класифікація пасиву Балансу: власний 
капітал, забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зобов’язання, 
поточні зобов’язання, доходи майбутніх періодів. Взаємозв’язок Балансу і 
Плану рахунків бухгалтерського обліку. Зміст статей Балансу та методика його 
складання. 

 
ТЕМА 3. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

П(с)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Мета складання Звіту про 
фінансові результати. Структура та форма Звіту про фінансові результати. 
Визначення, оцінка і класифікація доходів і витрат у Звіті про фінансові 
результати. Визначення збитку, прибутку. Джерела даних для складання Звіту 
про фінансові результати. Зміст статей та методика заповнення Звіту про 
фінансові результати.  

 
ТЕМА 4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

П(с)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів». Мета складання Звіту про рух 
грошових коштів. Структура Звіту про рух грошових коштів. Рух коштів у 
результаті операційної діяльності. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності. Рух коштів у результаті фінансової діяльності. Зміст статей Звіту 
про рух грошових коштів та методика його складання. Розкриття інформації 
про рух грошових коштів у Примітках до фінансової звітності.  
 

ТЕМА 5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

П(с)БО 5 «Звіт про власний капітал». Визначення власного капіталу, його 
функції та мета складання Звіту про власний капітал. Статті власного капіталу 
та їх зміни: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, 
інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал. Зміст статей 
Звіту про власний капітал та методика його складання. Розкриття інформації 
про власний капітал у Примітках до фінансової звітності.   

 
ТЕМА 6. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК І ЗМІНИ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ 

П(с)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Правила 
виправлення помилок у звітності підприємства. Помилки та перекручення, що 
виникли в результаті: облікової оцінки та облікової політики. Події після дати 
балансу. Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової звітності. Розкриття 
інформації у Примітках до фінансових звітів.  
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ТЕМА 7. ЗВЕДЕНА І КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

Зведена фінансова звітність, порядок її подання. П(с)БО 20 
«Консолідована фінансова звітність». Дочірні підприємства. Материнські 
(холдингові) підприємства. Методика складання консолідованої фінансової 
звітності. Консолідований Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух 
грошових коштів, Звіт про власний капітал.  

 

ТЕМА 8. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

П(с)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». 
Призначення фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (СМП). 
Структура, зміст Балансу СМП форма №1-М. Характеристика статей Балансу 
СМП. Особливості складання Балансу СМП. Структура, зміст Звіту про 
фінансові результати, форма №2-М СМП. Особливості складання Звіту про 
фінансові результати СМП. Елементи операційних витрат. Алгоритм 
визначення чистого прибутку (збитку) СМП.         

 

ТЕМА 9. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ 

Загальні положення складання та подання податкової звітності. 
Податкова звітність за непрямими податками: податок на додану вартість 
(ПДВ), акцизний збір, мито. Структура та порядок складання податкової 
Декларації з ПДВ. Джерела інформації податкової Декларації з ПДВ. Податкова 
звітність за прямими податками: податок на прибуток підприємства, податок з 
доходів фізичних осіб, податок з власників транспортних засобів, плата 
(податок) за землю.   Структура, зміст  та порядок складання Декларації з 
податку на прибуток підприємства, джерела її інформації. Податковий 
розрахунок суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників 
податку, і сум утриманого з них податку за формою №1ДФ.  Податкова 
звітність за іншими податками і платежами.  

 

ТЕМА 10. СТАТИСТИЧНА І СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ 

Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності. Склад і  
періодичність подання. Звіт з праці (форма №1-ПВ (місячна, квартальна). 
Звітність до органів страхування: Розрахунок зобов’язання зі сплати збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування. Звітність до Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності. Звітність до Фонду 
загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття. 
Розрахункова відомість Фонду страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності.   
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної 

роботи слухача 

Таблиця 2.1 – Розподіл часу за модулями і змістовими модулями (заочне 
навчання) 

Форми навчальної роботи 
Модулі та змістові модулі 

Всього, 
кредит/ 
годин 

Лекції 
Семінари, 
практичні 

Лаб. СРС 

Модуль 
Звітність підприємства 

2,0/108 8 4 - 96 

ЗМ 1 1,5/81 6 2 - 73 

ЗМ 2 0,5/27 2 2 - 23 

 

2.2.2. Лекційний курс (заочне навчання) 

Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, абревіатура) 
Зміст 

7.050106 ОіА 

ЗМ 1. Фінансова звітність підприємства   6 

1. Загальні вимоги до звітності 1 

2. Баланс підприємства  1 

3. Звіт про фінансові результати  1 

4. Звіт про рух грошових коштів 0,5 

5. Звіт про власний капітал 0,5 

6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 0,5 

7. Зведена і консолідована фінансова звітність  0,5 

8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 1 

ЗМ 2. Податкова, статистична і спеціальна звітність 
підприємства   

2 

9. Податкова звітність  1 

10. Статистична і спеціальна звітність 1 

РАЗОМ 8 
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2.2.3. Практичні заняття (заочне навчання) 

Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями  

(шифр, абревіатура) 
Зміст 

7.050106  ОіА  
ЗМ 1. Фінансова звітність підприємства   2 
2. Баланс підприємства    0,5 
3. Звіт про фінансові результати 0,5 
4. Звіт про рух грошових коштів 0,5 
5. Звіт про власний капітал 0,5 
ЗМ 2. Податкова, статистична і спеціальна звітність 
підприємства   

2 

9. Податкова звітність 1 
10. Статистична і спеціальна звітність 1 
РАЗОМ 4 

 

2.2.4. Індивідуальні завдання 

Контрольна робота  
Тематика, зміст та обсяг у годинах: Контрольна робота - 15 годин. 
Метою контрольної роботи є послідовне оволодіння слухачами ДВ 

освіти методологією підготовки, використання  та подання фінансової звітності, 
формування у студентів відповідального відношення до порядку складання 
звітності підприємства. 

При виконанні контрольної роботи слухачам ДВ освіти необхідно  
опанувати основними положеннями складання фінансової звітності: 

- освоєння нормативних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
щодо фінансової звітності; 

- вивчення складу, структури та порядку складання і подання фінансової 
звітності; 

- засвоєння  основних принципів оцінки елементів та статей звітності; 
- набуття практичних навичок підготовки обов’язкових форм фінансової 

звітності підприємства на підставі облікової інформації.  
Теми контрольних робіт з дисципліни «Звітність підприємства»:  

1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємства, структура 
балансу 

2. Визначення та оцінка статей балансу, методика його складання 
3. Структура, зміст статей та методика складання Звіту про фінансові 

результати 
4. Структура, зміст статей та методика складання Звіту про рух грошових 

коштів 
5. Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал 
6. Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила 

виправлення помилок 
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7. Загальні вимоги та методика складання фінансового звіту суб’єкта малого 
підприємництва 

8. Загальні вимоги та методика складання консолідованої фінансової 
звітності 

9. Загальні положення складання та подання податкової звітності 
10. Загальні вимоги та порядок складання статистичної та спеціальної 

звітності 

2.2.5. Розподіл часу самостійної навчальної роботи слухача  
 

Самостійна навчальна робота слухача ДВ освіти є основним засобом 
оволодіння матеріалом дисципліни, яка розрахована на засвоєння знань та 
формування практичних навичок у роботі слухачів. Під час самосійної роботи 
використовується навчальна, спеціальна література, Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, законодавча та нормативна база, конспект лекцій тощо.  

Таблиця 2.4 – Самостійна навчальна робота слухача 
Годин

и 
Форми самостійної роботи 
(за змістовими модулями) 

ОіА  
Форма звіту 

1 2 3 
ЗМ 1. Фінансова звітність підприємства   73  
 Огляд основної та додаткової літератури 20 Конспект лекцій  
Тема 1. Загальні вимоги до звітності 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

5 

 
Відповіді у зошиті 
для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 
1 

Текст контрольної 
роботи 

Тема 2. Баланс підприємства    
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

6 

 
Відповіді у зошиті 
для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 
2 

Текст контрольної 
роботи 

Тема 3. Звіт про фінансові результати 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

6 

 
Відповіді у зошиті 
для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 
2 

Текст контрольної 
роботи 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

5 

 
Відповіді у зошиті 
для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 
1 

Текст контрольної 
роботи 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 

Тема 5. Звіт про власний капітал 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

5 

 
Відповіді у зошиті 
для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 
1 

Текст контрольної 
роботи 

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у 
фінансових звітах 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

4 

 
 
Відповіді у зошиті 
для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 
1 

Текст контрольної 
роботи 

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова 
звітність 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

5 

 
 
Відповіді у зошиті 
для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 
1 

Текст контрольної 
роботи 

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

6 

 
 
Відповіді у зошиті 
для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 
2 

Текст контрольної 
роботи 

ЗМ 2. Податкова, статистична і спеціальна 
звітність підприємства   

23 
 

 Огляд основної та додаткової літератури 8  
Тема 9. Податкова звітність 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

6 

 
Відповіді у зошиті 
для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 
2 

Текст контрольної 
роботи 

Тема 10. Статистична і спеціальна звітність 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

5 

 
Відповіді у зошиті 
для самостійної 
роботи 

Підготовка до контрольної роботи 
2 

Текст контрольної 
роботи 

Разом 96  
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

Види та засоби контролю 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів  

ЗМ 1; ЗМ 2 –  Вибіркове опитування на практичних заняттях, тестовий 
контроль, виконання контрольної роботи 

Підсумковий контроль за МОДУЛЕМ 1 
Письмовий іспит (білети 30 варіантів, два теоретичних питання та одна 
задача у кожному) 

2.4. Методи та критерії оцінювання знань 

Оцінювання знань слухачів ДВ освіти з дисципліни «Звітність 
підприємства» здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу (КМСОНП), що є українським варіантом 
ECTS. Дана  система базується на здійсненні наскрізного поточного контролю 
на аудиторному занятті у відповідності до його форми (лекційної та 
практичної). 

Так для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 
використовують наступні форми та методи контролю і оцінювання знань: 

- поточний контроль зі змістових модулів; 
- підсумковий контроль за модулем. 
Навчальним планом з дисципліни «Звітність підприємства» передбачено 

складання іспиту. Для оцінювання знань використовують чотирибальну 
національну шкалу та стобальну шкалу оцінювання ECTS. 

Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів (слухачів). 

Поточне оцінювання знань слухачів ДВ освіти здійснюється під час 
проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 
слухача до виконання контрольної роботи, яка передбачена робочою 
програмою навчальної дисципліни. Об’єктами поточного контролю є:  

• активність та результативність роботи слухачів протягом семестру над 
вивченням програмного матеріалу дисципліни; 

•  відвідування занять; 
•  виконання завдань на практичних заняттях; 
•  виконання завдання контрольної роботи. 
Поточний контроль проводиться у письмової формі після того, як 

розглянуто увесь теоретичний матеріал та проведені практичні завдання в 
межах кожного з змістових модулів (ЗМ). 

Робота слухачів на практичних заняттях оцінюється за 4-бальною 
системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань 
студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 2.5). 
При оцінюванні виконання практичних завдань велика увага приділяється їх 
якості й самостійності. 
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Проведення підсумкового контролю.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. До складання іспиту 
слухачі допускаються після написання та захисту контрольної роботи. Завдання 
контрольних робіт складаються з двох питань, які передбачають роботу як зі 
спеціальною літературою, так із нормативною документацією. Умовою допуску 
до іспиту є позитивні оцінки з поточного контролю знань за ЗМ. Виконання 
контрольних робіт є обов'язковою умовою для слухачів ДВ освіти заочної 
форми навчання. 

Іспит здійснюється у письмовій формі за екзаменаційними білетами, які 
містять два теоретичних питання та третє практичне завдання, або за 
підсумковим тестовим завданням (за вибором слухача), що дає можливість 
здійснити оцінювання знань слухача з дисципліни «Звітність підприємства». 

Екзаменаційні відповіді за білетами оцінюються за 4-бальною системою 
за національною шкалою, тестові завдання – за 100-бальною системою 
оцінювання за шкалою ECTS. В обох випадках оцінки згідно з методикою 
переведення показників успішності знань слухачів ДВ освіти перекладаються у 
відповідну систему оцінювання (табл. 2.5). 

Оцінювання знань за 4-х бальною системою за національною шкалою: 

Оцінка «відмінно» ставиться, коли слухач ДВ освіти дає абсолютно 
правильні відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних 
висновків, отриманих в основі програмного, додаткового матеріалу та 
нормативно-правових документів. При виконанні практичного завдання слухач 
застосовує системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною 
програмою. 

Оцінка «дуже добре» ставиться, коли теоретичні запитання розкрито 
повністю на основі програмного і додаткового матеріалу. При виконанні 
практичного завдання слухач ДВ освіти застосовує узагальнені знання 
навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. 

Оцінка «добре» ставиться, коли теоретичні запитання розкрито повністю, 
програмний матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання 
виконано взагалі правильно, але мають місце окремі неточності. 

Оцінка «задовільно» ставиться, коли теоретичні запитання розкрито 
повністю, проте при викладанні програмного матеріалу допущені незначні 
помилки. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння слухач 
застосовує навчальний матеріал, припускає незначні помилки. 

Оцінка «задовільно (достатньо)» ставиться, коли теоретичні запитання 
розкрито не повністю, з суттєвими помилками. При виконанні практичного 
завдання слухач ДВ освіти припускається значної кількості помилок та 
зустрічається зі значними труднощами. 

Оцінка «незадовільно» ставиться, коли теоретичні питання нерозкриті. 
Слухач ДВ освіти не може виконати практичні завдання, виявляє здатність до 
викладення думки на елементарному рівні. 

Оцінка «незадовільно» ставиться, коли теоретичні питання нерозкриті. 
Слухач ДВ освіти не може виконати практичне завдання. 
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Таблиця 2.5 – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань 
студентів (слухачів) 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
% набраних балів 

Відмінно 
Відмінно – відмінне 
виконання лише з 
незначними помилками 

А 
більше 90 – 100 
включно 

Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

В 
більше 80 – 90 
включно 

Добре Добре – у загальному 
правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок 

С 
більше 70 – 80 
включно 

Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

D 
більше 60 – 70 
включно 

Задовільно Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні 
критерії 

Е 
більше 50 – 60 
включно 

Незадовільно – з можливістю 
повторного складання 

FX* 
більше 25– 50 
включно 

Незадовільно Незадовільно – з обов’язковим 
повторним вивченням навчальної 
дисципліни 

F** від 0 – 25 включно 

* з можливістю повторного складання 
** з обов’язковим повторним курсом 

2.5. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 

застосо-
вується 

1 2 3 
1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1.1 Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні», затверджений Верховною Радою України від 16.07.1999 р. № 
996 — XIV (з змінами і допов.). 

1-2 

1.2 Наказ Мінфіну України «Про затвердження Плану рахунків 
бухгалтерського обліку та Інструкції щодо його застосування» від 
30.11.1999 р. №291. 

1-2 

1.3 П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом 
Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87. 

1 

1.4 П(с)БО 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України 
від 31.03.1999 р. № 87. 

1 

1.5 П(с)БО 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом 
Міністерства фінансів від 31.03.1999 р. №87. 

1 

1.6 П(с)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», затв. наказом Міністерства 
фінансів України від 31.03.1999 р. №87. 

1 

1.7 П(с)БО 5 «Звіт про власний капітал», затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. 

1 

1.8 П(с)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене 
наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. №137. 

1 
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Продовження табл. 
1 2 3 

1.9 П(с)БО 19 «Об'єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 07.07.1999 р. № 163. 

1 

1.10 П(с)БО 20 «Консолідована звітність», затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 30.07.1999 р. №176. 

1 

1.11 П(с)БО 24 «Прибуток на акцію», затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 16.07.2001 р. №344. 

1 

1.12 П(с)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затверджене 
наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39. 

1 

1.13 Добровський В.М. Звітність підприємств: Навч. - метод. посібник для 
самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2001. – 195 с. 

1-2 

1.14 Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использ. нац. 
стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. – 5-е изд., доп. и 
перераб. –  К.:А.С.К., 2001. –  848 с.  

1-2 

1.15 Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності 
«Облік і аудит» вищих навчальних закладів./ За редакцією Ф.Ф.Бутинця. 
– 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир. ПП «Рута», 2002. – 688 с. 

1-2 

1.16  Верига Ю.А. Звітність підприємств. Начальний посібник рекомендовано 
МОН України. – К: ЦУЛ, 2005. – 656 с. 

1-2 

1.17 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 
звітність: Підручник. – К.: Алетра, 2006. – 1080 с. 

1-2 

1.18 Лень В.С. Звітність підприємств. Підручник затверджено МОН України. – 
К.: ЦУЛ, 2006. – 612 с. 

1-2 

1.19 Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємства. Підручник – К.: 2006. – 598 с. 1-2 
1.20 Костюченко В.М.: Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід 

та практика України. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 528 с. 
1 

2. Додаткові джерела (довідники, нормативні видання, 
сайти Інтернет тощо) 

2.1 Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-
практичний посібник / під ред. С.Ф. Голов. – Дніпропетровськ, ТОВ. 
«Баланс-Клуб», 2001. – 832 с.  

1-2 

2.2 Тютюнник П.С., Маляревський Ю.Д. Фінансова звітність. Навчальний 
посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 256 с.  

1-2 

2.3 Онищенко Т., Рудяк Ю. Оплата праці: податковий та бухгалтерський 
облік. — 2-ге видання, перероб. та доп. — X.: Фактор, 2003. —320 с.  

1-2 

2.4 Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля. Звітність підприємства. 2-ге 
видання, доповнене і перероблене. Навчальний посібник – К.: Центр 
учбової літератури, 2008. – 776 с. 

1-2 

2.5 http://www.nau.kiev.ua:8101/ закони України, постанови Верховної Ради 
України, інші нормативні акти України 

1-2 

3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських 

занять, комп’ютерних програм, відео-аудіо-матеріали, плакатів тощо) 
3.1 -  

4. Інтернет ресурси 
4.1 Цифровий репозиторій ХНАМГ: http//eprints.ksame.kharkov.ua 
4.2 Главная библиотека бухгалтера и аудитора  www.books.dn.ua 
4.3 «Баланс - Библиотека бухгалтера»  www.chekavo.kiev.ua 
4.4 Практическая бухгалтерия в Украине www.radnykpres.com.ua 
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