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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Звітність підприємств»
складена відповідно до освітньо-професійної програми першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти Облік і аудит спеціальності 071 Облік і
оподаткування.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформація про
фінансовий стан підприємства, результат його фінансово – господарської
діяльності та рух грошових коштів на підприємстві, а також відображення
цієї інформації відповідно чинним законодавчим і нормативним актам.
Міждисциплінарні зв’язки: ґрунтується на загальнотеоретичних і
практичних знаннях з таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік (загальна
теорія)», «Фінансовий облік I», «Облік і звітність в оподаткуванні»,
«Податкова система», «Фінансовий облік II», «Управлінський облік», «Облік
у бюджетних установах», «Аудит».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1.
Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємств
2.
Баланс
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.
Фінансова звітність малого підприємництва
9.
Податкова звітність
10. Статистична і спеціальна звітність
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.
Метою
викладання
навчальної
дисципліни
«Звітність
підприємств» є формування теоретичних і практичних знань з методології
складання фінансової, податкової та статистичної звітності підприємств й
порядку їх подання.
1.2.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Звітність
підприємств» є вивчення складу, структури, змісту та порядку складання й
подання фінансової, податкової і статистичної звітності підприємств.
1.3.
Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
склад і структуру звітності підприємств;
методологію складання:
- форми №1 «Баланс»;
- форми №2 «Звіт про фінансові результати»;
- форми №3 «Звіт про рух грошових коштів»;
- форми №4 «Звіт про власний капітал»;
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порядок виправлення помилок та відображення змін у фінансових
звітах;
порядок складання зведеної і консолідованої фінансової
звітності;
порядок складання фінансової звітності малого підприємства;
види та порядок складання податкової звітності;
види та порядок складання статистичної і спеціальної звітності.
вміти:
складати:
- форму №1 «Баланс»;
- форму №2 «Звіт про фінансові результати»;
- форму №3 «Звіт про рух грошових коштів»;
- форму №4 «Звіт про власний капітал»;
- Фінансову звітність малого підприємництва;
формувати зведену і консолідовану фінансову звітність;
складати податкову та статистичну звітність.
1.4.
Форма підсумкового контролю (залік).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити
ECTS.
1.5.
Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері
обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання,
Інтегральна компетентність
що передбачає застосування теорій та методів економічної
науки і характеризується комплексністю й невизначеністю
умов
Здатність до відображення інформації про
господарські операції суб’єктів господарювання в
фінансовому та управлінському обліку, їх
ФК-3
систематизації, узагальнення у звітності та
інтерпретації для задоволення інформаційних
Фахові компетентності (ФК)
потреб осіб, що приймають рішення
Здатність
формувати
обліково-аналітичну
ФК-12 інформацію
для
ефективного
управління
діяльністю підприємства

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема №1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємств
Бухгалтерська фінансова звітність підприємства, її нормативне
забезпечення. Мета фінансової звітності. Принципи складання фінансової
звітності. Види бухгалтерської фінансової звітності. Вимоги до фінансової
бухгалтерської звітності підприємства.
Тема №2. Баланс
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Загальне поняття про бухгалтерський баланс і його значення в
управлінні. Класифікація балансів. Визнання та оцінка статей Балансу.
Структура Балансу та вимоги до нього. Зміст статей Балансу та методика
його складання.
Тема №3. Звіт про фінансові результати
Мета складання Звіту про фінансові результати. Взаємозв’язок Звіту про
фінансові результати з видами діяльності підприємства. Умови визнання та
оцінки доходів і витрат. Зміст статей Звіту про фінансові результати та
методика його складання.
Тема №4. Звіт про рух грошових коштів
Мета складання Звіту про рух грошових коштів. Структура Звіту про рух
грошових коштів. Методика складання Звіту про рух грошових коштів.
Розкриття інформації про рух грошових коштів у Примітках до фінансової
звітності.
Тема №5. Звіт про власний капітал
Визначення власного капіталу, його функції та мета складання Звіту про
власний 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
Види та порядок виправлення помилок у фінансових
Порівнянність показників форм фінансової звітності.

звітах.

Тема №7. Зведена і консолідована фінансова звітність
Порядок складання зведеної фінансової звітності. Вимоги і методика
складання консолідованої фінансової звітності.
Тема №8. Фінансова звітність малого підприємництва
Суб'єкти малого підприємництва. Структура і зміст Фінансової звітності
малого підприємництва. Особливості складання Фінансової звітності малого
підприємництва.
Тема №9. Податкова звітність
Склад податкової звітності та періодичність її подання. Порядок
складання декларацій та джерела інформації для їх формування.
Тема №10. Статистична і спеціальна звітність
Склад статистичної та спеціальної звітності, порядок та періодичність її
подання. Нормативно – правове забезпечення статистичної звітності.
Методика складання та порядок подання статистичної звітності у торгівлі.
Методика складання та порядок подання статистичної звітності з праці та
основних засобів.
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3. Рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційні ресурси в інтернеті
Основна література:
1.
Бондар М.І., Верига Ю.А., Орищенко М.М.. Звітність підприємства
Підручник. – К.: ЦУЛ, 2015. – 570 с.
2.
Верига Ю.А., Бондар М.І., Орищенко М.М., Прохар Н.В., Лежненко
Л.І.. Звітність підприємства. Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2019. – 570 с.
3.
Голова С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні.
Навчально - практичний посібник. — Дніпро: ТОВ «Баланс-клуб», 2018. –
268с.
4.
Глушач Ю.С. Фінансова звітність за П(С)БО. Навчально - методичний
посібник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 88 с.
5.
Гудзь Н.В., Денчук П.Н., Романі Р.В. Бухгалтерський облік.
Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2016. – 424 с.
6.
Долбнєва Д.В. Звітність підприємств. Практикум. Навчально методичний посібника. – Львів, 2017. – 200 с.
7.
Лень В.С., Гливенко В.В Звітність підприємства. Підручник. – К.:
Каравела, 2018. – 672 с.
8.
Пантелеєв В.П., Юрченко О.А., Курило Г.М., Безверхий К.В. Звітність
підприємств. Навчальний посібник. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство»,
2017. – 432 с.
9.
Петришин Л.П., Сиротюк Т.В. Звітність підприємства. Навчальний
посібник. – Л.: «Новий світ – 2000», 2018. – 440 с.
10. Сук Л.К., Сук П.Л., Данілочкіна О.В. Облік і звітність суб’єктів малого
бізнесу. Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2017. – 372 с.
11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та
організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (зі
змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
12. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності:
Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013р. №433 (зі змінами та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від
07.02.2013р. № 73 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2
«Консолідована фінансова звітність»: Наказ Мінфіну України від
07.02.2013р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на
прибуток»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000р. №353 (зі
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змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення
помилок і зміни у фінансових звітах»: Наказ Міністерства фінансів України
від 28.05.1999р. №137 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
17. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена
фінансова звітність» Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000р.
№39 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
18. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
України від 16.07.1999р. № 996-ХIV (зі змінами та доповненнями)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
19. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників
фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від
11.04.2013р. №476
20. Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419
Допоміжна література:
21. Верига Ю.А. Облікова політика підприємства - К.:ЦУЛ, 2015. - 312 с.
22. Дробязко С.І., Козир Т.М., Холод С.Б. Облік та оподаткування
підприємств малого бізнесу. Навчальний посібник. / за заг. ред. П.Й.
Атамаса. — К.: ЦУЛ, 2012. – 416 с.
23. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними
стандартами. Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2012. – 368 с.
24. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI (зі змінами та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
25. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ
Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. №879 (зі змінами та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
26. Крупельницька І.Г. Звітність підприємств. Навчальний посібник. –
К.:ЦУЛ, 2012. – 232 с.
27. Садовська І.Б., Божидарнік Т.В., Нагірська К.Є. Бухгалтерський облік.
Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2013. – 688 с.
28. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і
звітність. — К.: Алерта, 2013. – 982 с.
29. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах
України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів. – 5-те вид., доповнене й перероблене. — К.: А.С.К.,
2010. – 784 с.
30. Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський фінансовий
та податковий облік. Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2011. – 424 с.
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Інформаційні ресурси в інтернеті:
31. Офіційний портал Верховної Ради України: Законодавство України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
32. Офіційний сайт «Вісник податкової служби України» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua.
33. Офіційний сайт журналу «Все про бухгалтерський облік»
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання для підсумкового контролю (залік):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Бухгалтерська фінансова звітність підприємства, її нормативне
забезпечення.
Мета фінансової звітності.
Принципи складання фінансової звітності.
Види бухгалтерської фінансової звітності.
Вимоги до фінансової бухгалтерської звітності підприємства.
Загальне поняття про бухгалтерський баланс і його значення в
управлінні.
Класифікація балансів.
Визнання та оцінка статей Балансу.
Структура Балансу та вимоги до нього.
Зміст статей Балансу та методика його складання.
Мета складання Звіту про фінансові результати.
Взаємозв’язок Звіту про фінансові результати з видами діяльності
підприємства.
Умови визнання та оцінки доходів і витрат.
Зміст статей Звіту про фінансові результати та методика його
складання.
Мета складання Звіту про рух грошових коштів.
Структура Звіту про рух грошових коштів.
Методика складання Звіту про рух грошових коштів.
Розкриття інформації про рух грошових коштів у Примітках до
фінансової звітності.
Визначення власного капіталу, його функції та мета складання Звіту
про власний капітал.
Зміст статей Звіту про власний капітал та методика його складання.
Розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансової
звітності.
Порядок виправлення помилок у фінансових звітах.

9
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Порівнянність показників форм фінансової звітності.
Порядок складання зведеної фінансової звітності.
Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звітності.
Суб'єкти малого підприємництва.
Структура і зміст Фінансової звітності малого підприємництва.
Особливості складання спрощеного Фінансової звітності малого
підприємництва.
Склад податкової звітності, правила та періодичність її подання.
Порядок складання декларацій та джерела інформації для їх
формування.
Склад статистичної та спеціальної звітності, правила та періодичність її
подання.
Нормативно – правове забезпечення статистичної звітності.
Методика складання та порядок подання статистичної звітності у
торгівлі.
Методика складання та порядок подання статистичної звітності з праці
та основних засобів.

