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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Звітність підприємств є обов’язковою компонентою освітньої програми «Облік і оподаткування», 
вивчення якої сприяє формуванню системи знань з організації та методики формування фінансової, 
статистичної та внутрішньогосподарської звітності, їх вдосконалення з урахуванням МСФЗ. Особлива увага 
приділяється фінансовій звітності, що є основою створення системи розкриття інформації про результати 
діяльності підприємств для зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, різних контрагентів. 

Вивчення дисципліни «Звітність підприємств» забезпечує опанування таких загальних 
компетентностей, як знання та розуміння предметної області, здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел, здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих знань в 
професійній діяльності в різних практичних ситуаціях з використанням сучасних інформаційних та 
комунікаційних технологій. 

В ході вивчення дисципліни студенти набувають таких фахових компетентностей як здатність до 
відображення відомостей про господарські операції суб’єктів господарювання в бухгалтерському обліку, їх 
систематизації, узагальнення  у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що 
приймають рішення. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен навчитися: 
- складати форми періодичної і річної звітності; 
- виправляти помилки у фінансовій звітності і вносити зміни до її показників; 
- здійснювати контроль і аналіз показників фінансової звітності та приймати відповідні управлінські 

рішення з метою раціонального використання ресурсів підприємства. 
 

СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Тема 
Години 
(лекції/ 

практичні) 

 
Результати навчання 

 
Завдання 

 
Оцінювання 

7 семестр
Модуль 1 Фінансова звітність підприємств 

Тема 1.. Поняття та 
призначення звітності 
підприємств 

 
2/2 

Розуміти сутність та значення 
звітності підприємств, її 
класифікацію та регламентацію. 

Знати вимоги національних 
стандартів до складу та елементів 
фінансової звітності, якісні 
характеристики і принципи 
підготовки фінансової звітності. 

Знати загальні вимоги до 
складання та подання фінансової 
звітності: Балансу (Звіту про 
фінансовий стан), Звіту про 
фінансові результати (про 
сукупний дохід), Звіту про рух 
грошових коштів, Звіту про 
власний капітал, Приміток до 
річної фінансової звітності, 
Додатку   до   приміток   до   річної 

Підготовка до 
лекцій (ознайом- 
лення в moodle з 
повнотекстовою 
лекцією  та  пре- 
зентацією). 

Виконання та 
здача завдань 
практичних 
робіт  (частину - 
до методичних 
рекомендацій 
впродовж   прак- 
тичного заняття, 
та частину  - 
самостійно ви- 
конавши та 
загрузивши  від- 

За  кожну  тему, 
повністю засво- 
ївши теоре- 
тичну   і   прак- 
тичну роботу, 
студент  може 
отримати мак- 
симально  до  5 
балів, всього: 
5*8=40 балів 
Успішно 
пройшовши 
тести до 4 тем, 
за кожну з яких 
може  отримати 
додатково по 5: 
балів, всього: 
4*5=20 балів 

Тема 2. Фінансова 
звітність, її сутність та 
значення. Заключні 
роботи  перед 
складанням фінансо- 
вої звітності 

 
 
 

2/2 

Тема 3. Склад, струк- 
тура та порядок 
складання Балансу 

 
 

4/4 
Тема 4. Звіт про 
фінансові результати 
та порядок його 
складання 

 
 
 

4/4 



 

Тема 5. Звіт про рух 
грошових коштів та 
особливості його 
складання 

 
 
 

3/3 

фінансової   звітності   «Фінансова 
звітність за сегментами». 

повідь в moodle). 
Виконання са- 
мостійної робо- 
ти (завдання в 
moodle). 
Виконання мо- 
дульної контро- 
льної роботи в 
moodle. 

Успішно склав- 
ши модульну 
роботу, студент 
отримує 
до 30 балів. 
Виконавши 
самостійну 
роботу, студент 
додатково може 
отримати 
до 10 балів 
Максимально за 
Модулем 1 
студент може 
отримати 100 
балів = 
(40+20+30+10) 

Тема 6. Порядок 
складання Звіту про 
власний капітал 

3/3 

Тема 7. Склад та 
порядок складання 
Приміток до річної 
фінансової звітності 

2/2 

Тема 8. Особливості 
заповнення Додатку 
до приміток до річної 
фінансової    звітності 
«Інформація за 
сегментами» 

2/2 

Модуль 2 Консолідована, статистична і внутрішньогосподарська звітність
Тема 1. Виправлення 
помилок у фінансовій 
звітності і внесення 
змін до показників 
фінансової звітності. 
Перевірка порівнян- 
ності показників 
фінансової звітності 
підприємства 

 
 

2/2 

Вміти виправляти помилки у 
фінансовій звітності і вносити 
зміни до її показників. 

Знати порядок об’єднання 
підприємств та основи складання 
консолідованої фінансової звіт- 
ності. Застосовувати основні 
процедури консолідації фінансових 
звітів 

Знати склад  статистичної 
звітності, правила та періодичність 
її  подання.  Порядок  формування 
показників статистичної звітності 
Засвоїти основи формування 
внутрішньогосподарської звітності 
підприємств,  її  склад  та  форми, 
фактори, які впливають на 
побудову  форм  внутрішньо- 
господарської звітності.. 

Підготовка до 
лекцій (ознайом- 
лення в moodle з 
лекцією і пре- 
зентацією). 

Виконання зав- 
дань практичних 
робіт  (частину 
впродовж   прак- 
тичного заняття, 
та частину - 
самостійно 
загрузивши  від- 
повідь в moodle). 
Виконання   са- 
мостійної   робо- 
ти   (завдання   в 
moodle). 
Рішення наскріз- 
ної  задачі  (зав- 
дання в moodle). 
Виконання  мо- 
дульної роботи в 
moodle. 

За кожну тему, 
засвоївши тео- 
ретичну і прак- 
тичну роботу, 
студент може 
отримати до 10 
балів, всього: 
4*10=40 балів 
Склавши моду- 
льну роботу, 
студент отри- 
мує до 30 балів. 
Розв’язавши 
наскрізну зада- 
чу студент 
отримує 
до 30 балів 
Максимально за 
Модулем 2 
студент може 
отримати 100 
балів = 
(40+30+30) 

Тема 2. Основи скла- 
дання консолідованої 
фінансової звітності. 

 
 

2/2 
Тема 3. Порядок фор- 
мування показників 
статистичної звітності

 
 

2/2 
Тема 4.  Основи 
внутрішньогосподар- 
ської  звітності 
підприємств 
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Всього за 7 семестр 70
Екзамен   30

Всього за курс 100
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 
лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної 
доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні 
текстові посилання на використану літературу

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 
хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально 
(в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача вищої 

освіти, бали 
Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків

екзаменів заліків
90-100 відмінно зараховано
74-89 добре
60-73 задовільно
0-59 незадовільно не зараховано

 


