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ВСТУП 
  

Програма вивчення навчальної дисципліни “ Звітність підприємств ”____________________________ 
  

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ______бакалавр                ________ 
  

напряму    6.030509 Облік і аудит ”________________________________________________________ 
  

навчальним планом передбачені професійне спрямування_________Облік і аудит             ______________ 
  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: інформація про фінансовий стан, фінансові 
результати діяльності та рух грошових коштів на підприємстві                         
 

Міждисциплінарні зв’язки: 
 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Бухгалтерський облік 
Фінансовий облік 1 
Фінансовий  облік 2 
Фінанси підприємства 

 Державна атестація 

 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Звітність підприємств” є: вивчення складу, 
структури, змісту і порядок складання і використання  фінансової, податкової та статистичної  
звітності підприємства.  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Звітність підприємств” є: вивчення методики і 
техніки складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої 
стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  
- основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують звітність підприємства; 
- концептуальні засади фінансової звітності за П(С)БО; 
- порядок визнання, оцінки та переоцінки активів і зобов’язань; 
- зміст, структуру і порядок складання форм звітності, які подають підприємства 

користувачам; 
вміти: 
-  складати бухгалтерський баланс; 
- складати звіт про фінансові результати; 
- складати звіт про рух грошових коштів,  
- обліку складати звіт про власний капітал,  
- складати примітки до фінансової звітності, 
- складати декларацію про податок на прибуток,  
- складати декларацію про ПДВ, 
- складати статистичну звітність підприємства. 

мати  компетентності : 

Професійно важливі якості:  

Познавальні: професіона пам'ять , професіоне мислення. 
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 Діяльнісні: професійна мобільність   і культура праці, професійна  поведінка, делова этика, 
володіння інформаційними технологіями. 

 Саморозвиток: узагальнення досвіду и спрямування до професійного росту. 
Професійна діяльність: 

-  Здатність документального оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського 
обліку операцій, пов’язаних з грошовими коштами, необоротними матеріальними 
активами, запасами  та розрахунками, зобов’язаннями та власним капіталом.  

-  Здатність формування власних суджень стосовно оцінки та переоцінки, справедливої 
вартості активів та зобов’язань.  

- Здатність підготовки даних по відповідним ділянкам бухгалтерського обліку для 
складання звітності. 

- Здатність складання фінансової, податкової та спеціальної  звітності  підприємств різних 
організаційно-правових форм діяльності. 

- Здатність використання комп’ютерних технологій в обліково-аналітичній діяльності.  
Основні надпрофесійні компетенції бухгалтера: 
Соціальні: Готовність до співробітництва і міжособистої взаємодії. Наявність 

комунікабельної культи, культурної мови. 
Особистнісні: Вміння працювати з потоком інформації, виділення з неї основної і 

другорядної. Об’єктивність у судженнях, правова культура, порядочність, чесність.   Здатність 
до самостійної діяльності в умовах невизначеності, здатність адаптації в нових умовах 
діяльності. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни   

 
МОДУЛЬ 1.  Звітність підприємств 

  

Змістовий модуль 1. Складання Звіту про фінансовий стан (Баланс) та Звіту про 
фінансовий результат (Сукупний дохід)  підприємства. 

 
Тема 1.1. Мета і завдання, склад і структура фінансової звітності. 
Тема 1.2.  Баланс підприємства.  

Тема 1.3. Звіт про фінансові результати. 

Змістовий модуль 2. Складання Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний 
капітал, Консолідованої та зведеної фінансової звітності. 

Тема 2.1. Звіт про рух грошових коштів. 
Тема 2.2. Звіт про власний капітал. 
Тема 2.3. Консолідована та зведена фінансова звітність. 
 
Змістовий модуль 3. Податкова, статистична та спеціальна звітність підприємства.  
Тема 3.1. Податкова звітність. 
 Тема 3.2. Статистична звітність. 
 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __144__ годин(и) ___4___ кредитів ЄКТС. 

Індивідуальне завдання: Курсова робота 36 годин. 
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3. Рекомендована література 

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон 
України № 996-ХІУ,  від 16 липня 1999 р. 

2.  Загальні вимоги до бухгалтерської звітності: Національні Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 1, наказ Мінфіну України№72 від 28 березня 2013 р. 

3.  Виправлення помилок у фінансовій звітності: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
6, наказ  Мінфіну України №87 від 31 березня 1999 р. 

4.  Об'єднання підприємств: Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 19, наказ Мінфіну України № 163 від 07 липня 1999 р. 

5.  Консолідована фінансова звітність: Національні положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 20, наказ  Мінфіну України № 163 від 07 липня 1999 р. 

10. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва: Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 25. 

11.  Гордієнко Н.І. Звітність підприємств. Конспект лекцій./ Н.І. Гордієнко Звітність 
підприємств. ІОЦ ХНАМГ.  – Харків: 2013. – 161с. 

12. Левицька С. О. Звітність підприємств : підручник / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич. – 
Острог : НУ “Острозька академія”, 2012. – 230  с. 

13. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / Уклад. Андрусь. – Х.: Фактор, 2014 . – 
432с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  _______екзамен___________________ 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання _______поточні та підсумкові тестові завдання, 
захист курсової роботи, екзаменаційні білети_____________________________________________ 
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АНОТАЦІЯ 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Звітність підприємств ”складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму 
“6.030509 Облік і аудит”. Метою викладання навчальної дисципліни є: вивчення 
складу, структури, змісту і порядок складання і використання  фінансової, 
податкової та статистичної звітності підприємства. Предметом вивчення навчальної 
дисципліни є: інформація про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та 
рух грошових коштів на підприємстві. Навчальним планом передбачені такі 
змістовні модулі:  Фінансова звітність підприємства. Податкова, статистична та 
спеціальна звітність підприємства.  
  
 

ABSTRACT (ANNOTATION) 
  

Aim:  to master the issues of the substance, structure, compilation and usage 
procedures of the financial, fiscal and statistical statements of the enterprises. 

Tasks: to scrutinize closely the methods and techniques of the financial, fiscal, 
statistical and specific reports creation according to the accounting standards and 
Ukrainian legislation. 

Substantial modules: Basics of the financial statements creation and general 
requirements concerning financial data. Balance Sheet of the company. The Income 
Statement. The Statement of Retained Earnings. The Statement of Cash Flows. The Equity 
Statement. Faults correction and financial statements modification.  Combined and 
consolidated financial statements. Financial statement for small entrepreneurship. The 
fiscal statement. Statistical and specific statements. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Программа изучения учебной дисциплины “Отчетность предприятий” 
составлена согласно образовательно-профессиональной программе подготовки 
бакалавр направления “6.030509 Учет и аудит”. Целью преподавания учебной 
дисциплины является: изучение состава, структуры, содержания и порядка 
составления и использования  финансовой, налоговой и статистической отчетности 
предприятия. Предметом изучения учебной дисциплины является: информация о 
финансовом состоянии, финансовых результатах деятельности и движении 
денежных средств на предприятии. Учебным планом предусмотренные такие 
содержательные модули: Финансовая отчетность; Налоговая, статистическая и 
специальная отчетность.  
 
 


