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ВСТУП 
 

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію 
про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів 
підприємства за звітний період. Спираючись на дані бухгалтерського обліку як 
систему суцільного, безперервного і документального оформлення 
господарських процесів, впорядкованого узагальнення інформації про стан 
майна і зобов’язань підприємства, звітність підприємства відображає і дозволяє 
оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення 
ефективності і сприяє виробленню і прийняттю необхідних  управлінських 
рішень. Фінансова звітність повинна бути правдивою, повною і 
неупередженою, складеною відповідно до національних Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, які не суперечать міжнародним стандартам. 

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. 

Мета вивчення курсу – надання знань про зміст, структуру, порядок 
складання і використання звітності підприємства. 

Завдання вивчення курсу – вивчення методики і техніки складання 
фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої 
стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України. 

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

Вивчення курсу передбачає, що студенти опанували знаннями з таких 
дисциплін, як: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік I», «Фінансовий 
облік II» 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-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліст спеціальності 

7.050106 «Облік і аудит» (галузевий стандарт вищої освіти, 2004 р.);  
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і 

магістра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» (галузевий стандарт 
вищої освіти, 2002 р.);  

Програма ухвалена кафедрою економіки підприємств міського 
господарства, протокол № 12 від 07.06.2012 р. та Вченою радою факультету 
Післядипломної освіти та заочного навчання, протокол № 11 від 07.06.2012 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 методики і техніки 

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 

Бухгалтерський облік;  
Бухгалтерський облік в галузях народного 
господарства;  
Фінансовий облік; 
Управлінський облік  

Моделі і методи прийняття рішень в 
аналізі і аудиті; 
Фінансовий аналіз 

 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

 

Модуль 1 «Звітність підприємства»                                               (4,0 /144) 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 1.1. Фінансова звітність підприємства  
(2,0/72) 

Тема 1. Загальні вимоги до звітності.  
Тема 2. Баланс підприємства.    
Тема 3. Звіт про фінансові результати.  
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів. 
Тема 5. Звіт про власний капітал. 
Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах.  
Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність.  
Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 1.2. Податкова звітність підприємства  

(1,0/36) 
Тема 9. Податкова звітність.  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 1.3. Статистична і спеціальна звітність 

підприємства                                                                                                     (1,0/36) 
Тема 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, 
фінансових результатів 
діяльності, економного і 
дбайливо використання 
грошових коштів 

виробнича 
організаційна, 

управлінська, виконавська 

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

виробнича 
організаційна, 

управлінська, виконавська 

Евристичний рівень 
Дослідження форми та методики 
бухгалтерського обліку, 
ефективності використання 
ресурсів підприємства, 
комплексної автоматизації  
обліково-аналітичної 
документації 

виробнича 
організаційна, 

управлінська, виконавська 

 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 

 

1. Бутинець Ф.Ф., Остап'юк Н.А. Звітність підприємства. Навч. пос. – 
Житомир: ЖДТУ, 2006. – 426 с. 

2. Хомин Петро Якимович. Звітність підприємств: навч. посібник / П.Я. 
Хомин, Г.П. Журавель. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 656 с. 

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет, налогообложение и 
отчетность / Ткаченко Надежда Марковна. – К.: Алетра, 2008. – 1080 с. 

4. 25 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку – К.:КНТ, 2002. – 96 с. 
Кривенко О.А. 

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

6. 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). 
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7. 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. 
 

1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
 

Анотація «Звітність підприємства» 
 

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

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

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

Змістові модулі: Фінансова звітність підприємства. Податкова звітність 
підприємства. Статистична і спеціальна звітність підприємства. 

 
Аннотация «Отчетность предприятия» 

 

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

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

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

Модули содержания: Финансовая отчетность предприятия. Налоговая 
отчетность предприятия. Статистическая и специальная отчетность 
предприятия.  

 
Annotation 

 

The purpose of studying of discipline: acquisition of knowledge of the 
maintenance, structure, an order of drawing up and use of the reporting of the 
enterprise. 

Studying problems: studying of a technique and technics of drawing up of the 
financial, tax, statistical and special reporting provided by standards of book keeping 
and the legislation of Ukraine.  

Studying subject: the information on financial results of activity and 
movement of money resources at the enterprise. 

Maintenance modules: financial statements. Tax reporting company. 
Statistical and special reporting 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 – 4 
Модулів – 1, КР 
Змістових модулів – 3 
Загальна кількість 
годин – 144 КР 

Спеціальність: – 6.030509 
«Облік і аудит» 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень:бакалавр 

Нормативна  
Рік підготовки: 5-й 
Семестр: 9-й 
Лекції – 10 год. 
Практичні  – 8 год. 
Самостійна робота – 126 год., 
з них КР – 30 год. 
Вид  підсумкового контролю 
– іспит 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і 
самостійної роботи становить 12% до 88%. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні 
питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також 
велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота 
студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської 
декларації. 

 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тематичний план дисципліни «Звітність підприємства» складається з 
трьох 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 в таких формах: лекційні, практичні 
заняття, консультації, самостійна робота студента. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
 
ЗМ 1.1. Фінансова звітність підприємства 
 

Тема 1. Загальні вимоги до звітності  
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності». Мета, склад і елементи фінансової звітності. Користувачі 
фінансової звітності і їх інформаційні потреби. Звітний період. Тривалість 
звітного періоду. Якісні характеристики фінансової звітності. Принципи 
підготовки фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності. 
Складання проміжної звітності (місячної, квартальної). Призначення основних 
форм фінансової звітності. Структура форм звітності (розділи і статті). 
Підготовка облікових даних для складання звітності. Подання та оприлюднення 
звітності підприємства.  
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Тема 2. Баланс підприємства    
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Визначення 

Балансу підприємства. Призначення Балансу і його структура. Зміст і форма 
Балансу. Визначення і розкриття статей Балансу. Характеристика розділів і 
статей Балансу. Актив Балансу. Визначення, оцінка і класифікація активів 
Балансу. Необоротні активи. Оборотні активи. Витрати майбутніх періодів. 
Необоротні активи та групи вибуття. Пасив Балансу. Визначення, оцінка і 
класифікація пасивів Балансу. Власний капітал. Забезпечення наступних витрат 
і платежів. Довгострокові зобов’язання. Поточні зобов’язання. Доходи 
майбутніх періодів. Розкриття окремих статей Балансу в примітках до звітності. 
Підготовка облікових даних для складання Балансу. Методика і техніка 
складання Балансу. 

 

Тема 3. Звіт про фінансові результати 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові 

результати». Загальна характеристика Звіту про фінансові результати. 
Структура і зміст статей Звіту про фінансові результати. Визначення, оцінка і 
класифікація доходів і витрат у Звіті про фінансові результати підприємства. 
Джерела даних для складання Звіту про фінансові результати. Визначення 
прибутку (збитку) за звітний період. Фінансові результати: дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежно від виду діяльності; 
податку на додану вартість; акцизний збір та інші вирахування з доходу. 
Визначання собівартості продукції (товарів, робіт, послуг). Розрахунок 
валового прибутку (збитку). Визначення показників: інші операційні доходи та 
доходу від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності. 
Адміністративні витрати. Витрати на збут. Інші операційні витрати. 
Визначення фінансових результатів від операційної діяльності (прибуток, 
збиток). Визначення фінансових результатів від звичайної діяльності до 
оподаткування (прибуток, збиток). Визначення фінансових результатів від 
припиненої діяльності. Визначення фінансових результатів від звичайної 
діяльності. Надзвичайні доходи. Надзвичайні витрати. Визначення чистого 
прибутку (збитку). Визначення економічних елементів операційних витрат і їх 
показники. Порядок складання Звіту про фінансові результати. Розкриття 
інформації в примітках до Звіту про фінансові результати.   

 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових 

коштів». Призначення і структура Звіту про рух грошових коштів. 
Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів.  Джерела інформації 
для складання звіту: Баланс підприємства; Звіт про фінансові результати; 
Головна книга (оборотний баланс); аналітичні дані окремих рахунків 
бухгалтерського обліку. 

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності. Рух грошових 
коштів у результаті інвестиційної діяльності. Рух грошових коштів у результаті 
фінансової діяльності. Розкриття інформації про рух грошових коштів в 
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примітках до фінансової звітності. Визначення зміни величин грошових коштів 
за звітний період.   
 

Тема 5. Звіт про власний капітал 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний 

капітал». Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу. Складові 
власного капіталу: 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. Особливості формування звітних даних про 
зміни статутного капіталу, додатково вкладеного капіталу, резервного капіталу. 
Порядок складання Звіту про власний капітал. Розкриття інформації в 
примітках до Звіту про власний капітал.   

 

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах». Дата Балансу. Облікова оцінка. Події після дати 
балансу. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Корекція сальдо 
нерозподіленого прибутку на початок звітного року, коли такі помилки 
впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток).  

Зміни у обліковій політиці. Корекція сальдо нерозподіленого прибутку на 
початок звітного року. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів. 
Зміст та сума помилки. Статті фінансової звітності попередніх періодів. 
Повторне оприлюднення виправлених фінансових звітів. 
 

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована 

фінансова звітність». Материнське (холдингове) підприємство. Дочірні 
підприємства. Внутрішні групові операції. Внутрішнє групове сальдо. 
Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій. Порядок 
складання консолідованої фінансової звітності. Загальні вимоги до складання 
консолідованої фінансової звітності.  Розкриття інформації про складання 
консолідованої фінансової звітності. Консолідований Баланс. Консолідований 
Звіт про фінансові результати. Консолідований Звіт про рух грошових коштів. 
Консолідований Звіт про власний капітал. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання 
підприємств». Облік придбання. Облік злиття підприємств.  Розкриття 
інформації про  об'єднання підприємств. Особливості складання зведеної 
звітності міністерств і відомств. 

 

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 
Призначення та структура фінансового звіту суб'єкта малого 

підприємництва (СМП). Порівняння структури і об’єму Балансу СМП з 
Балансом звичайного підприємства. Баланс СМП, форма № 1-М, його 
структура і статті. Порядок складання Балансу форми № 1-М. Порівняння 
структури і обсягу Звіту про фінансові результати СМП і Звіту про фінансові 
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результати звичайного підприємства. Звіт про фінансові результати, форма 
№ 2-М суб'єкта малого підприємництва. Порядок складання Звіту про фінансові 
результати СМП. Елементи операційних витрат. Алгоритм визначення чистого 
прибутку (збитку) суб'єкта малого підприємництва. 

 
ЗМ 1.2. Податкова звітність підприємства 
 

Тема 9. Податкова звітність  
Склад податкової звітності. Періодичність подання податкової звітності. 

Структура та зміст Декларації з податку на прибуток підприємства. Порядок 
складання Декларації з податку на прибуток підприємства та джерела її 
інформації. 

Структура та зміст податкової Декларації з податку на додану вартість. 
Порядок складання податкової Декларації з податку на додану вартість. 
Податкові зобов’язання. Податковий кредит. Розрахунки з бюджетом за звітній 
період. Джерела інформації податкової Декларації з податку на додану вартість.  

Особливості побудови і подання Податкової декларації з ПДВ за 
спрощеною формою. Правила складання і подання Довідки про суми 
виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб за формою 
№ 1ДФ.  

 
ЗМ 1.3. Статистична і спеціальна звітність підприємства 
 

Тема 10. Статистична і спеціальна звітність 
Склад статистичної звітності. Періодичність подання статистичної 

звітності. Статистична звітність щодо продукції, її зміст, джерела інформації і 
порядок подання. Статистична звітність: Звіт з праці, Звіт про використання 
робочого часу її зміст, джерела інформації і порядок подання. Порядок 
складання та заповнення звітності. 

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Закон України від 8 липня 2010 р. 
№ 2464-VІ “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування” вступив в дію з 01.01.2011 р. Розмір сплати ЄСВ 
відповідно до класів професійного ризику виробництва з урахуванням видів їх 
економічної діяльності. Механізм обчислення, нарахування і сплати ЄСВ. 
Нарахування на фонд оплати праці. Ставки ЄСВ для утримання із заробітної 
плати працівників. 
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми  
навчальної роботи студента 

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 1 
«Звітність підприємства» 

4/144 10 8 - 126 

ЗМ 1.1. Фінансова звітність 
підприємства 

2/72 6 4 - 62 

ЗМ 1.2. Податкова звітність 
підприємства 

1/36 2 2 - 32 

ЗМ 1.3. Статистична і 
спеціальна звітність 
підприємства 

1/36 2 2 - 32 

 
Лабораторні роботи (заочне навчання) 

Лабораторні роботи не передбачені. 
 

2.2.2. Лекційний курс (заочне навчання) 
 

Таблиця 2.2 – Лекційний курс (заочне навчання) 
 

Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, 
абревіатура) 

Зміст 

6.030509 ОіА 
ЗМ 1.1. Фінансова звітність підприємства 6 

Тема 1. Загальні вимоги до звітності 0,5 
Тема 2. Баланс підприємства    1 
Тема 3. Звіт про фінансові результати  1 
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 1 
Тема 5. Звіт про власний капітал 1 
Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 0,5 
Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність  0,5 
Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 0,5 

ЗМ 1.2. Податкова звітність підприємства  2 
Тема. 9. Податкова звітність 2 

ЗМ 1.3. Статистична і спеціальна звітність підприємства  2 
Тема 10. Статистична і спеціальна звітність 2 

Разом 10 
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2.2.3. Практичні заняття (заочне навчання) 
 

Таблиця 2.3 – Практичні заняття (заочне навчання) 
 

Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, 
абревіатура) 

Зміст 

7.050106 – ОіА 

ЗМ 1.1. Фінансова звітність підприємства 4 
Тема 2. Баланс підприємства    1 
Тема 3. Звіт про фінансові результати  1 
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 0,5 
Тема 5. Звіт про власний капітал 0,5 
Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 0,5 
Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 0,5 

ЗМ 1.2. Податкова звітність підприємства 2 
Тема 9. Податкова звітність 2 

ЗМ 1.3. Статистична і спеціальна звітність підприємства 2 
Тема 10. Статистична і спеціальна звітність 2 

Разом 8 

 
 

2.2.4. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальні завдання: курсовий проект (робота), РГЗ, контрольна 
робота тощо 

РГЗ, контрольна робота не передбачені. 
 

Курсовий проект (робота) 
Тематика, зміст та обсяг у годинах: Курсова робота  – 30 годин. 

Метою курсової роботи є послідовне оволодіння студентами 
методологією підготовки, використання  та подання звітності, формування у 
студентів відповідального відношення до порядку складання фінансової 
звітності підприємства. 

При виконанні курсової роботи студенту необхідно опанувати 
основними методами складання фінансової звітності: 

– освоєння нормативних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
щодо 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 звітності 

підприємства на підставі облікової інформації.  
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Теми курсових робіт з дисципліни «Звітність підприємства»:  
1. Загальні вимоги до складання фінансової звітності, склад і структура 

поточної та річної звітності 
2. Мета, принципи побудови, структура, характеристика розділів і зміст 

статей діючої форми балансу 
3. Підготовка облікових даних для складання балансу, методика і порядок 

заповнення балансу 
4. Структура і зміст Звіту про фінансові результати, джерела даних для 

його складання та відображення фінансових результатів 
5. Призначення, структура і зміст Звіту про рух грошових коштів, 

джерела інформації та послідовність його складання 
6. Структура і зміст Звіту про власний капітал, джерела інформації для 

його складання 
7. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах, засоби забезпечення 

достовірності звітних даних, примітки до фінансових звітів 
8. Особливості побудови і змісту фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва 
9. Особливості складання зведеної та консолідованої фінансової звітності 
10. Структура, зміст, періодичність подання, порядок складання 

податкової та статистичної звітності.  
 

2.2.5. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 
 

Самостійна навчальна робота студента є основним засобом оволодіння 
матеріалом дисципліни, яка розрахована на засвоєння знань та формування 
практичних навичок у роботі студентів. 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 студента 

Години Форми самостійної роботи 
(за змістовими модулями) ОіА 

Форма звіту 

1 2 3 
ЗМ 1.1. Фінансова звітність підприємства 62  

 Огляд основної та додаткової літератури 12 Конспект лекцій  
Тема 1. Загальні вимоги до звітності 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

2 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

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

5 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до курсової роботи 3 Текст курсової роботи 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 

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

5 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до курсової роботи 3 Текст курсової роботи 
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

4 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до курсової роботи 3 Текст курсової роботи 
Тема 5. Звіт про власний капітал 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

4 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до курсової роботи 3 Текст курсової роботи 
Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових 
звітах 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

4 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до курсової роботи 2 Текст курсової роботи 
Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

3 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до курсової роботи 2 Текст курсової роботи 
Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

3 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до курсової роботи 2 Текст курсової роботи 
ЗМ 1.2. Податкова звітність підприємства 32  

Огляд основної та додаткової літератури 12  
Тема 9. Податкова звітність 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

15 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до курсової роботи 5 Текст курсової роботи 
ЗМ 1.3. Статистична і спеціальна звітність 

підприємства 
32  

 Огляд основної та додаткової літератури 12  
Тема 10. Статистична і спеціальна звітність 
- ведення термінологічного словника 
- розгляд контрольних запитань  
- підготовка до поточного тестування 

15 

 
Глосарій, відповіді у 
зошиті для самостійної 
роботи 

Підготовка до курсової роботи 5 Текст курсової роботи 
Разом 126  
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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 1.1; ЗМ 1.2; ЗМ 1.3 – Вибіркове опитування на практичних заняттях, тестовий контроль, 
виконання курсової роботи 

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

 
2.4. Методи та критерії оцінювання знань 

 

Оцінювання знань студентів 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 студентами 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. 

Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, тобто 
реалізується принцип модульного обліку знань студентів. 

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення 
практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 
виконання курсової роботи, яка передбачена робочою програмою навчальної 
дисципліни. 

 Об’єктами поточного контролю є: активність та результативність роботи 
студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, 
відвідування занять, виконання завдань на практичних заняттях, виконання 
завдання курсової 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 студентів 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). 

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

Іспит здійснюється в письмовій формі за екзаменаційними білетами, які 
містять два теоретичних питання та третє практичне завдання, або за 
підсумковим тестовим завданням (за вибором студента), що дає можливість 
здійснити оцінювання знань студента 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 студентів перекладаються у 
відповідну систему оцінювання (табл. 2.5). 
 
 

Таблиця 2.5 – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань 
студентів 

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 
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2.5. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

 Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де 
застосовується 

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

1.1 Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет, 
налогообложение и отчетность / Ткаченко Надежда Марковна. – 
К.: Алетра, 2008. – 1080 с. 

1-3 

1.2 Бутинець Ф.Ф., Остап'юк Н.А. Звітність підприємства. Навч. пос. 
– Житомир: ЖДТУ, 2006. – 426 с. 

1-3 

1.3 Хомин Петро Якимович. Звітність підприємств: навч. посібник / 
П.Я. Хомин, Г.П. Журавель. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 656 
с. 

1-3 

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

1-3 

1.5 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). 

1-3 

1.6 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. 

1-3 

1.7 25 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку – К.:КНТ, 2002. 
– 96 с. Кривенко О.А. 

1-3 

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

2.1 Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні», затверджений Верховною Радою України від 16.07.1999 
р. № 996  –  XIV (зі зм. і допов.). 

1-3 

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

1-3 

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

1-3 

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

1-3 

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

1-3 

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

1-3 

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

1-3 

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

1-3 

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

1 
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Продовження табл. 
1 2 3 

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

1 

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

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

3.1 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання в галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» 
спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит») / Харк. нац. акад. 
міськ. госп-ва; уклад.: А. Є. Ачкасов,  А. П. Косяк. – Х.: ХНАМГ, 
2011. – 32 с. 

1-3 

3.2 Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст», спеціальності 7.050106 (7.03050901)  «Облік і 
аудит» і слухачів другої вищої освіти)./ – Харк. нац. акад. міськ. 
госп-ва; уклад.: А.П. Косяк – Х.: ХНАМГ, 2010. – 50 с.   

1-3 

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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