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1. Анотація 

 

Звітність підприємств відіграє значну роль не лише в розвитку окремого 

суб’єкта господарювання, але і для економіки країни в цілому, оскільки інформація 
звітності використовується для економічного аналізу діяльності підприємств в 

масштабах галузі економіки, видів діяльності, усього економічного механізму країни. 

Отже, до формування та показників звітності суб’єктів господарювання висуваються 

високі вимоги. Звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і 
складається на підставі даних системи обліку для задоволення інформаційних потреб 

різних категорій користувачів, тому її якість залежить, в першу чергу, від організації 

облікового процесу.  
Звітність підприємства має значний аналітичний потенціал, який може бути 

використаний у процесі прийняття рішень як поточного, так і перспективного 

характеру. Від якості звітності залежить ефективність функціонування кожного 
підприємства.  

Особлива увага при вивченні дисципліни звертається на значення звітності як  

основного засобу комунікації і важливого елемента інформаційного забезпечення 

широкого кола користувачів, методику складання звітності, узгодженість окремих 
показників звітності, відображених у різних формах звітності. Крім того, 

розглядаються питання гармонізації фінансової звітності України згідно із 

Міжнародними стандартами фінансової звітності, Директивами та Регламентом Ради 
ЄС. У результаті вивчення дисципліни “Звітність підприємств” студенти мають 

отримати глибокі знання з формування показників звітності за національними 

стандартами та вміти трансформувати їх відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 

 

2. Мета 

 

Метою дисципліни є формування системи теоретичних і практичних знань з 

методики і техніки складання фінансової, податкової, статистичної, спеціальної та 
іншої звітності, передбаченої національним законодавством та Міжнародним 

стандартами фінансової звітності та вміння використовувати звітність в обґрунтуванні 

управлінських рішень. 
Для досягнення мети поставлені такі основні цілі:  

 вивчення нормативних актів, які стосуються порядку складання та подання 

фінансової, податкової, статистичної та інших форм звітності; оволодіння навичками 

користування нормативними актами в процесі складання різних звітних форм; 

 вивчення змісту звітності підприємства та використання звітної інформації в 

процесі управління; 

 вивчення призначення та структури окремих форм фінансової,  податкової, 

статистичної та інших форм звітності;  

 оволодіння навичками узагальнення облікової інформації з метою складання 

конкретних звітних форм; 

 розуміння взаємозв’язку форм фінансової, податкової та іншої звітності та 

перевірка правильності їх складання.  
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3. Опис навчальної дисципліни 

  

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

 денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань  

07 “Управління та 

адміністрування” 

Обов’язкова компонента 
циклу професійної 

підготовки 

Змістових модулів – 2 
Спеціальність  
071 “Облік і 

оподаткування” 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Семестр: 

Загальна кількість 

годин – 120 

Освітня програма «Облік 

і оподаткування» 

7-й 7-й 

Лекції: 

Тижневих годин для  

денної форми 

навчання: 
аудиторних – 3 

самостійна робота  

студента − 6 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

14 год. 6 год. 

Практичні: 

28 год. 8 год. 

Лабораторні: 

- - 

Самостійна робота: 

78 год. 106 год. 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Форма контролю: екзамен 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 
та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 42/78 =0,54; для 

заочної форми навчання – 14/106 = 0,13. 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю 
студенти отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/poslugi-kafedru-booa. 

 

4. Результати навчання  

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи та 

практичні аспекти складання звітності підприємства. 

Завдання дисципліни: сприяння формуванню у студентів фундаментальних 
знань  зі складання різних форм звітності підприємства за видами та порядку їх 

подання. 

У результаті вивчення дисципліни студенти  
повинні знати:  

 нормативні документи, що регулюють порядок складання та подання форм 

звітності; 

 коло користувачів звітності, їх інформаційні потреби, терміни складання та 

подання звітності користувачам; 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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 зміст, завдання, класифікацію звітності підприємств; 

 основні форми звітності: фінансової, податкової, статистичної, спеціальної.  

 принципи складання та якісні характеристики звітності, зокрема фінансової; 

 порядок та строки подання звітності; 

 економічний зміст показників, що формуються в системі звітності;  

 можливі події, які призводять до необхідності внесення змін у фінансові 

звіти минулих періодів, та способи відображення таких подій в обліку і звітності;  

 порядок зведення та консолідації фінансових звітів;  

 порядок та форми звітування суб’єктами малого підприємництва; 

 
повинні вміти:  

 користуватися нормативно-правовими документами, які безпосередньо 

впливають на організацію звітного процесу та порядок формування її показників; 

 узагальнювати облікові дані для відповідного відображення їх у звітності;  

 складати основні форми фінансової, податкової, статистичної та спеціальної 

звітності, розуміти їх призначення; 

 вміти співставляти окремі показники звітності та перевіряти їх узгодженість; 

 контролювати правильність визначення показників звітності;  

 виправляти помилки у звітності минулих періодів; 

 складати консолідовану та зведену фінансову звітність, фінансову звітність 

суб’єктів малого підприємництва; 

 аналізувати та використовувати звітність для управління підприємством. 

 

Вивчення дисципліни надасть можливість студентам оволодіти наступними 
компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління 
та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

 

Формування спеціальних компетентностей та результатів навчання фахівців 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і 

оподаткування»  за навчальною дисципліною «Звітність підприємствах» відповідно 

до Стандарту вищої освіти України 

 

Перелік  
загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.   

Перелік 

спеціальних 
(фахових) 

компетентностей 

(СК) 

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські 

операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності 
та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення.  

СК04. Застосовувати знання права, податкового законодавства в 
практичній діяльності суб’єктів господарювання.  
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СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.  
СК06. Здійснювати облікові, аудиторські процедури із 

застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій.  
СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з 

надання впевненості.  

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 
управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, 

збереження й використання його ресурсів.  

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 
підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 

обліку, оподаткування. 

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо  професійної 
діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 
СК12. Здатність формувати інформацію про об’єкти оподаткування 

та здійснювати розрахунки податкових платежів з метою 

відображення їх  в обліку і податковій звітності 

Перелік 
програмних 

результатів 

навчання (ПР) 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-
наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем.  

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 
відповідальності підприємств.   

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності.  
ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову 

і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати  

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.  
ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  
ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності.  
ПР09. Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської 

діяльності підприємств.  

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати  
його методи і процедури.  

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
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оподаткування.  

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 
бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з 

метою обґрунтування доцільності їх запровадження на 

підприємстві.  
ПР21. Розуміти вимоги до  діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, соціальної, правової держави.  
ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства 

на основі розуміння місця предметної області у загальній системі 

знань, використовувати різні види та форми рухової активності для 

ведення здорового способу життя. 

 

 

5. Політика курсу 

 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 
положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

 

6. Робоча програма 

 

6.1. Зміст дисципліни 
Змістовний модуль 1 (ЗМ 1). Фінансова звітність.  

Тема 1. Призначення, основи побудови та загальні вимоги до фінансової 

звітності підприємств. 

Фінансова звітність як складова бухгалтерської звітності, призначення та мета 

її складання. Інформаційні потреби користувачів фінансової звітності. Державне 
регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Принципи формування 

показників фінансової звітності. Загальні вимоги до фінансової звітності. Критерії 

поділу підприємств на мікропідприємства, малі, середні і великі підприємства з метою 
складання фінансової звітності. Підприємства, що становлять суспільний інтерес. 

Звітність за МСФЗ. Концептуальна основа подання фінансової звітності: мета, якісні 

характеристики, основоположні припущення фінансової звітності, концепції 
збереження капіталу. Звітний період. Основні правила складання фінансової звітності. 

Порядок та строки подання і оприлюднення фінансової звітності. Аудит фінансової 

звітності. Адміністративна відповідальність за порушення порядку подання 

фінансової звітності. 
Тема 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства). 

Загальні положення Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» щодо форми №1 «Баланс». Мета 
складання Балансу та критерії визнання його статей. Зміст чинної форми Балансу. 

Загальна характеристика активу і пасиву Балансу. Перелік додаткових статей. 

Узгодженість плану рахунків із статтями активу і пасиву Балансу. Порядок 
відображення в Балансі активів, власного капіталу та зобов’язань. Аналітичні 

можливості Балансу. Методика і техніка заповнення Балансу. Особливості 

формування балансу за МСФЗ. 
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Тема 3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 

Загальні положення Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» щодо форми №2 «Звіт про 

фінансові результати (звіт про сукупний дохід)». Структура і зміст Звіту про 

фінансові результати. Перелік додаткових статей. Узгодженість статей Звіту про 
фінансові результати з планом рахунків. 

Принципи визнання доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат у Звіті про 

фінансові результати. Джерела інформації для складання Звіту про фінансові 
результати. Визначення показника чистого доходу від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг). Визначення собівартості реалізованої продукції. Розрахунок валового 

прибутку (збитку). Визначення фінансових результатів від операційної діяльності. 

Розрахунок фінансового результату до оподаткування. Визначення чистого 
фінансового результату (прибутку, збитку) підприємства. Порядок  розрахунку 

сукупного доходу. Склад і структура елементів операційних витрат. Показники 

прибутковості акцій і порядок їх розрахунку. Аналітичні можливості Звіту про 
фінансові результати. Особливості формування Звіту про прибутки та збитки за 

МСФЗ. 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів. 
Загальні положення Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» щодо форми № 3 «Звіт про рух 

грошових коштів». Призначення, структура і зміст Звіту про рух грошових коштів. 

Перелік додаткових статей. Джерела інформації для складання Звіту про рух 
грошових коштів. Методи складання Звіту про рух грошових коштів (прямий і 

непрямий). Порядок визначення показників про рух грошових коштів у результаті 

операційної діяльності при застосуванні прямого і непрямого методів розрахунку. 
Порядок визначення показників про рух грошових коштів у результаті 

інвестиційної діяльності. Порядок визначення показників про рух грошових коштів у 

результаті фінансової діяльності. Розрахунок чистого руху грошових коштів за 
звітний період. Узгодження показників Звіту про рух грошових коштів із Балансом. 

Особливості формування Звіту про рух грошових коштів за МСФЗ. 

Тема 5. Звіт про власний капітал. 

Загальні положення Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» щодо форми №4 «Звіт про власний 

капітал». Складові власного капіталу. Характеристика статей Звіту про власний 

капітал. Зміст додаткових статей. Порядок складання Звіту про власний капітал. 
Особливості формування звітних даних про зміни зареєстрованого капіталу, 

резервного капіталу. Особливості формування Звіт про власний капітал за МСФЗ. 

Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності. Додаток до приміток до 
річної фінансової звітності «Інформація за сегментами. Виправлення помилок і зміни 

у фінансових звітах. 

Призначення, зміст розділів і методика складання Приміток до річної 

фінансової звітності. Загальні положення НП(С)БО 29 «Фінансова звітність за 
сегментами». Необхідність розкриття інформації про сегменти діяльності 

підприємства. Методика встановлення звітних сегментів підприємства. Порядок 

визначення доходів, витрат, активів та зобов’язань звітних сегментів. Зміст форми 
«Інформація за сегментами» та порядок її складання. Особливості складання приміток 

за МСФЗ. Загальні положення НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у 

фінансових звітах». Види помилок у фінансовій звітності та методика їх виправлення. 
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Відображення змін облікової політики та облікових оцінок. Коригування сальдо 

нерозподіленого прибутку як спосіб виправлення помилок при складанні звітності в 
попередніх періодах. Вплив на фінансові звіти подій після дати Балансу. Розкриття 

інформації про виправлені помилки в попередніх періодах і зміни під впливом 

окремих подій у Примітках до річної фінансової звітності. Зміни в обліковій політиці 
та їх розкриття в Примітках до звітності. 

Тема 7. Формування фінансових показників в складі нефінансової звітності .  

Зміст і порядок складання Звіту про управління. Зміст і порядок складання 
Звіту про платежі на користь держави. 

Тема 8. Консолідована фінансова звітність підприємства. 

Характеристика НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність». Сутність та 

призначення консолідованої фінансової звітності. Принципи і процедури консолідації 
фінансової звітності. Поняття про гудвіл і неконтрольовану частку, порядок їх 

визначення та відображення у звітності. Вплив внутрішньогрупових операцій на 

показники консолідованої фінансової звітності. Розкриття інформації про складання 
консолідованої звітності у примітках до звітності.  

Тема 9. Звітність суб’єктів малого підприємництва. 

Загальні положення НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність». Структура і 
зміст спрощеної фінансової звітності малого підприємства та мікропідприємства. 

Порядок формування даних для складання Балансу за формою № 1-м і Звіту про 

фінансові результати за формою № 2-м. Порядок формування даних для складання 

Балансу за формою № 1-мс і Звіту про фінансові результати за формою № 2-мс. 
Змістовний модуль 2 (ЗМ 2). Податкова, статистична, адміністративна, 

нефінансова та управлінська (внутрішня) звітність.  

Тема 10. Порядок формування показників статистичної і адміністративної 
звітності. 

Призначення, склад та порядок подання статистичної звітності підприємств. 

Характеристика основних форм статистичної звітності. Звітність про основні 
результати діяльності підприємства. Звітність про працю, трудові ресурси та їх 

використання. Звітність про основні засоби та матеріальні ресурси. Особливості 

подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Порядок складання та подання звітності до Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні.  

Тема 11. Податкова звітність. 
Склад податкової звітності, вимоги та періодичність її подання. Структура та 

зміст, порядок складання Декларації про прибуток підприємства та джерела 

інформації. Структура та зміст, порядок складання Декларації з податку на додану 
вартість та джерела інформації. Правила складання і подання податкового розрахунку 

сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з 

них податку (форма № 1 – ДФ). Особливості податкової звітності підприємств, які 

сплачують єдиний податок. 
Тема 12. Нефінансова звітність. 

Поняття та призначення нефінансової звітності. Користувачі нефінансової 

звітності. Види нефінансової звітності. Особливості складання нефінансової звітності.  
Тема 13. Основи управлінської (внутрішньої) звітності підприємств. 

Призначення внутрішньої звітності. Вимоги до внутрішньої звітності. Види 

внутрішньої звітності.  
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Тема 14. Таксономія, аудит, подання та оприлюднення показників звітності 

підприємств 
Таксономія звітності. Аудит звітності. Затвердження звітності. Подання 

звітності. Оприлюднення показників звітності підприємств. 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми 
навчання 

№ 
з/

п 

Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 

прак- 

тичні 

заняття 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль I. Фінансова звітність 

1 Тема 1. Призначення, основи побудови та 

загальні вимоги до фінансової звітності 
підприємств 

8 1 2 5 

2 Тема 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан 

підприємства) 
9 1 2 6 

3 Тема 3. Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) 
9 1 2 6 

4 Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 9 1 2 6 

5 Тема 5. Звіт про власний капітал 8 1 2 5 

6 Тема 6. Примітки до річної фінансової 

звітності. Додаток до приміток до річної 

фінансової звітності «Інформація за 
сегментами. Виправлення помилок і зміни 

у фінансових звітах 

9 1 2 6 

7 Тема 7. Формування фінансових 
показників в складі нефінансової звітності 

8 1 2 5 

8 Тема 8. Консолідована фінансова звітність 

підприємства 
9 1 2 6 

9 Тема 9. Звітність суб’єктів малого 

підприємництва 
9 1 2 6 

 Разом за модуль І 78 9 18 51 

Змістовий модуль II. Податкова, статистична, адміністративна, нефінансова та 
управлінська (внутрішня) звітність 

10 Тема 10. Порядок формування показників 

статистичної звітності 
9 1 2 6 

11 Тема 11. Податкова звітність 8 1 2 5 

12 Тема 12. Нефінансова звітність 9 1 2 6 

13 Тема 13. Основи управлінської 
(внутрішньої) звітності підприємств 

8 1 2 5 

14 Тема 14. Таксономія, аудит, подання та 

оприлюднення показників звітності 

підприємств 

8 1 2 5 

 Разом за модуль ІІ 42 5 10 27 

Всього годин 120 14 28 78 
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6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми 

навчання  

№ 

з/
п 

Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак- 
тичні 

заняття 

самос- 
тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль I. Фінансова звітність 

1 Тема 1. Призначення, основи побудови та 

загальні вимоги до фінансової звітності 

підприємств 

8   8 

2 Тема 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан 

підприємства) 
9 1 1 7 

3 Тема 3. Звіт про фінансові результати (Звіт 
про сукупний дохід) 

9 1 1 7 

4 Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 9 
1 

 8 

5 Тема 5. Звіт про власний капітал 8  8 

6 Тема 6. Примітки до річної фінансової 

звітності. Додаток до приміток до річної 

фінансової звітності «Інформація за 

сегментами. Виправлення помилок і зміни 
у фінансових звітах 

9 1 1 7 

7 Тема 7. Формування фінансових 

показників в складі нефінансової звітності 
8   8 

8 Тема 8. Консолідована фінансова звітність 

підприємства 
8   8 

9 Тема 9. Звітність суб’єктів малого 
підприємництва 

9  1 8 

 Разом за модуль І 78 4 4 69 

Змістовий модуль II. Податкова, статистична, адміністративна, нефінансова 

та управлінська (внутрішня) звітність 

10 Тема 10. Порядок формування показників 

статистичної звітності 
9  1 8 

11 Тема 11. Податкова звітність 8  1 7 

12 Тема 12. Нефінансова звітність 10 1 1 8 

13 Тема 13. Основи управлінської 

(внутрішньої) звітності підприємств 
9 

1 1 

7 

14 Тема 14. Таксономія, аудит, подання та 

оприлюднення показників звітності 

підприємств 

7 7 

 Разом за модуль ІІ 42 2 4 37 

Всього годин 120 6 8 106 
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6.4. Зміст лекцій 

 

Перелік лекцій формується викладачами з врахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 
посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу.  

Лекція 1. Призначення, основи побудови та загальні вимоги до фінансової 

звітності підприємств. Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства) 

1. Звітність підприємств, її значення та мета складання.  
2. Державне регулювання звітності в Україні.  

3. Склад та елементи фінансової звітності. Строки, порядок подання та 

оприлюднення звітності підприємств. Аудит фінансової звітності. 
4. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності.  

5. Принципи побудови Балансу та його структура.  

6. Методика складання Звіту про фінансовий стан. 
Лекція 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Звіт про 

рух грошових коштів. 

1. Мета складання та структура Звіту про фінансові результати.  

2. Критерії визнання та класифікація доходів і витрат.  
3. Методика складання Звіту про фінансові результати. 

4. Призначення Звіту про рух грошових коштів, загальні вимоги до його 

складання та джерела інформації.  
5. Структура, порядок визначення даних та методика заповнення Звіту про 

рух грошових коштів прямим і непрямим методами.  

Лекція 3. Звіт про власний капітал. Примітки до річної фінансової звітності. 
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами. 

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. 

1. Зміст та основні вимоги до складання Звіту про власний капітал.  

2. Джерела інформації Звіту про власний капітал.  
3. Зміст статей Звіту про власний капітал та порядок його складання. 

4. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах.  

5. Сутність та методика заповнення форми Приміток до річної фінансової 
звітності.  

6. Порядок складання Додатку до приміток до річної фінансової звітності 

«Інформація за сегментами». 
Лекція 4. Звіт про управління. Звіт про платежі на користь держави. 

Консолідована фінансова звітність підприємства. Звітність суб’єктів малого 

підприємництва. 

1. Призначення та особливості складання Звіту про управління.  
2. Звіт про платежі на користь держави: суть та особливості складання.  

3. Сутність та загальні вимоги щодо складання консолідованої фінансової 

звітності.  
4. Основні характеристики та склад суб’єктів малого підприємництва.  

5. Структура, зміст та порядок складання фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва. 
Лекція 5. Порядок формування показників статистичної та 

адміністративної  звітності.  

1. Призначення, склад та порядок подання статистичної звітності 

підприємств. Характеристика основних форм статистичної звітності.  
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2. Звітність про основні результати діяльності підприємства.  

3. Звітність про працю, трудові ресурси та їх використання.  
4. Звітність про основні засоби та матеріальні ресурси.  

5. Особливості подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування.  
6. Порядок складання та подання звітності до Фондів соціального 

страхування.  

Лекція 6. Податкова звітність. 
1. Склад податкової звітності, вимоги та періодичність її подання.  

2. Структура та зміст, порядок складання Декларації про прибуток 

підприємства та джерела інформації.  

3. Структура та зміст, порядок складання Декларації з податку на додану 
вартість та джерела інформації.  

4. Правила складання і подання звіту за формою № 1 – ДФ. 

5. Особливості податкової звітності підприємств, які сплачують єдиний 
податок. 

Лекція 7. Нефінансова звітність. Основи управлінської (внутрішньої) 

звітності підприємств 
1. Роль, значення нефінансової звітності та особливості її складання.  

2. Поняття і сутність внутрішньої (управлінської) звітності підприємства, її 

класифікація та склад.  

3. Методика складання внутрішньої звітності на підприємстві за об’єктами 
обліку та контролю. 

 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для 
пояснення та засвоєння теоретичного матеріалу. Мета лекції — розкрити основні 

положення теми, з'ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, дати 

рекомендації щодо використання основних висновків за темами на практичних 
заняттях.  

 

 

6.5. Зміст практичних занять 
Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням 

пропозицій студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних 

сучасних потреб щодо практики ведення бізнесу. 
Заняття 1. Призначення, основи побудови та загальні вимоги до фінансової 

звітності підприємств.  

1. Звітність підприємств, її значення та мета складання.  
2. Державне регулювання звітності в Україні.  

3. Склад та елементи фінансової звітності.  

4. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності.  
5. Строки, порядок подання та оприлюднення звітності підприємств. 

6. Аудит фінансової звітності.  

Заняття 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства) 

1. Призначення Балансу (Звіту про фінансовий стан) та його структура. 
2. Визнання та загальні принципи оцінки статей балансу.  

3. Принципи побудови Балансу та його структура.  

4. Методика складання Балансу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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Заняття 3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).  

1. Загальна характеристика та мета складання Звіту про фінансові результати.  
2. Структура Звіту про фінансові результати.  

3. Критерії визнання та класифікація доходів і витрат.  

4. Методика складання Звіту про фінансові результати. 
Заняття 4. Звіт про рух грошових коштів. 

1. Призначення Звіту про рух грошових коштів, загальні вимоги до його 

складання та джерела інформації.  
2. Структура, порядок визначення даних та методика заповнення Звіту про 

рух грошових коштів прямим і непрямим методами.  

3. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової 

звітності . 
Заняття 5. Звіт про власний капітал.  

1. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу. 

2. Характеристика складових власного капіталу підприємства.  
3. Джерела інформації Звіту про власний капітал.  

4. Зміст статей Звіту про власний капітал та порядок його складання. 

Заняття 6. Примітки до річної фінансової звітності. Додаток до приміток 
до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами. Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах. 

1. Виправлення помилок і зміни у облікових оцінках. 

2. Зміни в обліковій політиці. 
3. Події, що сталися після дати Балансу. 

4. Сутність та методика заповнення форми Приміток до річної фінансової 

звітності.  
5. Порядок складання Додатку до приміток до річної фінансової звітності 

«Інформація за сегментами». 

Заняття 7. Звіт про управління. Звіт про платежі на користь держави.  
1. Призначення та особливості складання Звіту про управління.  

2. Звіт про платежі на користь держави: суть та особливості складання.  

Заняття 8. Консолідована фінансова звітність підприємства.  

1. Неконтрольована частка: поняття, визначення і відображення в звітності. 
2. Сутність консолідованої звітності.  

3. Методика та загальні вимоги до складання консолідованої фінансової 

звітності.  
Заняття 9. Звітність суб’єктів малого підприємництва. 

1. Основні характеристики та склад суб’єктів малого підприємництва.  

2. Структура і зміст складання фінансового звіту суб’єкта малого 
підприємництва. 

3. Порядок складання спрощеного фінансового звіту суб’єктів малого 

підприємництва. 

Заняття 10. Порядок формування показників статистичної і 
адміністративної звітності. 

1. Призначення, склад та порядок подання статистичної звітності 

підприємств.  
2. Характеристика основних форм статистичної звітності.  

3. Звітність про основні результати діяльності підприємства.  

4. Звітність про працю, трудові ресурси та їх використання.  
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5. Звітність про основні засоби та матеріальні ресурси.  

6. Особливості подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.  

7. Порядок складання та подання звітності до Фондів соціального 

страхування.  
Заняття 11. Податкова звітність. 

1. Склад податкової звітності, вимоги та періодичність її подання.  

2. Структура та зміст, порядок складання Декларації з податку на прибуток 
підприємства та джерела інформації.  

3. Структура та зміст, порядок складання Декларації з податку на додану 

вартість та джерела інформації.  

4. Правила складання і подання звіту за формою № 1 – ДФ. 
5. Особливості податкової звітності підприємств, які сплачують єдиний 

податок. 

Заняття 12. Нефінансова звітність.  
1. Поняття і значення нефінансової звітності. 

2. Види нефінансової звітності. 

3. Регламентація підготовки нефінансової звітності. 
4. Особливості складання нефінансової звітності. 

Заняття 13. Основи управлінської (внутрішньої) звітності підприємств 

1. Поняття і сутність управлінської (внутрішньої) звітності підприємства. 

2. Класифікація управлінської звітності.  
3. Методика складання внутрішньої звітності на підприємстві за об’єктами 

обліку та контролю. 

Заняття 14. Таксономія, аудит, подання та оприлюднення показників 
звітності підприємств 

1. Таксономія звітності.  

2. Аудит звітності.  
3. Затвердження звітності.  

4. Подання звітності.  

5. Оприлюднення показників звітності підприємств. 

 
Практичне заняття – форма навчального заняття, де здійснюється детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 

формуються вміння і навички їх практичного застосування через індивідуальні 
завдання.  

Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація 

теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, 
і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, розвиток 

вмінь і навичок (компетентностей), наукового мислення та усного мовлення 

студентів.  

Практичні заняття передбачають попереднє опрацювання лекцій, презентацій, 
розрахункових завдань, критичних дискусій і таке інше. 

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих 

групах (при попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання 
різного рівня складності (стереотипні, діагностичні та евристичні). Наприкінці 

заняття викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та 

підведення підсумків з виставленням відповідних оцінок.  



18 
 

6.6. Завдання для самостійної роботи 

6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивченні навчальної 
дисципліни 

Тема 1. Призначення, основи побудови та загальні вимоги до фінансової 

звітності підприємств.  
1. Класифікація звітності.  

2. Призначення основних форм фінансової звітності.  

3. Принципи підготовки фінансової звітності.  
4. Методи обробки звітної інформації.   

5. Виправлення помилок в звітних формах.  

6. Основні форми квартальної та річної звітності підприємства.  

7. Суб’єкти зовнішнього контролю звітуючого підприємства.  
Тема 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства) 

1. Історичний розвиток бухгалтерського балансу та основні концепції його 

побудови. 
2. Класифікація балансів.  

3. Елементи балансу, їх визнання та оцінка.  

4. Структура та форми подання балансу.  
5. Порядок складання балансу підприємствами України. 

Тема 3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).  

1. Економічна сутність прибутку та підходи до його визначення.  

2. Загальні принципи визнання доходів та витрат як елементів звіту про 
фінансові результати.  

3. Загальна характеристика звіту про фінансові результати відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.  
4. Порядок складання звіту про фінансові результати підприємствами 

України. 

5. Методика розрахунку показників прибутковості акцій. 
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів. 

1. Зміст та призначення Звіту про рух грошових коштів.  

2. Загальні принципи подання та розкриття інформації про рух грошових 

коштів у звіті.  
3. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів підприємствами 

України 

Тема 5. Звіт про власний капітал.  
1. Зміст та призначення звіту про власний капітал.  

2. Складові власного капіталу.  

3. Зміст і формат звіту про власний капітал у вітчизняній практиці.  
4. Порядок складання звіту про власний капітал 

Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності. Додаток до приміток до 

річної фінансової звітності «Інформація за сегментами. Виправлення помилок і зміни 

у фінансових звітах. 
1. Класифікація помилок та методика їх виправлення.  

2. Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах. 

3. Зміни в обліковій політиці. 
4. Події, що сталися після дати Балансу. 

Тема 7. Звіт про управління. Звіт про платежі на користь держави.  

1. Загальні положення Звіту про управління.  
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2. Структура Звіту про управління. 

3. Звіт про платежі на користь держави: суть та особливості складання.  
Тема 8. Консолідована фінансова звітність підприємства.  

1. Загальна характеристика НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність»  

2. Неконтрольована частка: поняття, визначення і відображення в звітності.  

3. Зведена фінансова звітність. 

4. Загальні принципи складання консолідованої фінансової звітності.  

5. Процедури консолідації фінансової звітності.  
6. Консолідація фінансової звітності при об’єднанні компаній.  

Тема 9. Звітність суб’єктів малого підприємництва. 

1. Критерії визнання суб’єктів малого підприємництва. 

2. Особливості складання фінансової звітності суб’єктами малого  
підприємництва України.  

Тема 10. Порядок формування показників статистичної і адміністративної 

звітності.  
1. Призначення, склад та порядок подання статистичної звітності 

підприємств.  

2. Характеристика основних форм статистичної звітності.  
3. Звітність про основні результати діяльності підприємства.  

4. Звітність про працю, трудові ресурси та їх використання.  

5. Звітність про основні засоби та матеріальні ресурси.  

6. Особливості подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.  

7. Порядок складання та подання звітності до Фондів соціального 

страхування.  
Тема 11. Податкова звітність. 

1. Призначення, склад та порядок подання податкової звітності 

підприємств. 
2. Призначення та загальні принципи формування податкової звітності.  

3. Види та строки подання податкових декларацій. 

4. Порядок подання податкових декларацій до органів державної фіскальної 

служби. 
5. Відповідальність за неподання або порушення строків подання податкових 

декларацій.  

6. Порядок внесення змін до податкових декларацій. 
7. Характеристика основних форм податкової звітності інформації.  

8. Податкова звітність підприємств на спрощеній системі оподаткування. 

Тема 12. Нефінансова звітність.  
1. Поняття і значення нефінансової звітності. 

2. Види нефінансової звітності. 

3. Регламентація підготовки нефінансової звітності. 

4. Приклади складання нефінансової звітності українськими підприємствами. 
5. Особливості складання нефінансової звітності. 

Тема 13. Основи управлінської (внутрішньої) звітності підприємств 

1. Поняття і сутність управлінської (внутрішньої) звітності підприємства. 
2. Класифікація управлінської звітності.  

3. Методика складання внутрішньої звітності на підприємстві за об’єктами 

обліку та контролю. 
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Тема 14. Таксономія, аудит, подання та оприлюднення показників звітності 

підприємств 
1. Таксономія звітності.  

2. Аудит звітності.  

3. Затвердження звітності.  
4. Подання звітності.  

5. Оприлюднення показників звітності підприємств. 

 
Призначення самостійної роботи студентів є поглиблення та розширення 

розуміння змісту теоретичних положень дисципліни, збільшення й урізноманітнення 

числа навиків, вмінь виконання конкретних розрахунків, обґрунтувань, що пов’язано 

з функціями аналітика. Студенти поглиблено вивчають матеріал, викладений у 
лекційному курсі, займаються самопідготовкою до практичних і семінарських занять, 

вивчають нормативні документи з організації комплексної системи економічної 

безпеки установи, організації, підприємства.  
Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом 

дисципліни, проводиться у наступних формах:  

- опрацювання основних тем курсу на основі лекційного матеріалу, 
нормативно-правової бази;  

- самостійне вивчення окремих питань та тем відповідно до рекомендованої 

учбово-методичної літератури;  

- підготовка доповідей і виступів на семінарських заняттях, самостійний 
пошук додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної 

аргументації;  

- розв’язування задач та виконання інших розрахунків і формування висновків 
на практичних заняттях;  

- підготовка до різних форм проміжного (поточного і модульного) контролю 

(контрольних робіт, тестових завдань тощо). 
Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки 

лекції відбуваються за типом проблемної дискусії.  

 

6.6.2. Теми рефератів/доповідей для самостійної підготовки в процесі 
вивчення навчальної дисципліни 

Теми рефератів формують викладачі та оновлюють їх перелік за необхідності і 

знайомлять з ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  
Для написання рефератів можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

 
1. Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності.  

2. Фінансова звітність як складова бухгалтерської звітності, мета її 

складання і інформаційні потреби користувачів. 

3. Поняття про звітний період та його визначення для звітності в Україні та 
світі.   

4. Якісні характеристики фінансової звітності. 

5. Засоби забезпечення достовірності звітних даних. 
6. Порядок проведення, оформлення річної інвентаризації та відображення її 

результатів в обліку. 
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7. Історичний розвиток бухгалтерського балансу та основні концепції його  

побудови. 
8. Адміністративна відповідальність за порушення порядку подання 

фінансової звітності. 

9. Аналітичні можливості балансу. 
10. Узгодженість плану рахунків зі статтями активу та пасиву балансу. 

11. Порядок відображення в Балансі необоротних і оборотних активів, 

власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань. 
12. Методика і техніка заповнення Балансу. Класифікація доходів і витрат у 

звіті про фінансові результати. 

13. Принципи виправлення помилок і зміни в облікових оцінках.  

14. Загальна характеристика методів(прямого і непрямого) складання звіту про 
рух грошових коштів. 

15. Основи побудови і складання консолідованого річного звіту. 

16. Склад і структура статистичної звітності. 
17. Поняття та особливості складання спеціальної звітності.  

18. Послідовність формування показників у примітках до річної фінансової 

звітності. 
19. Основні етапи подання фінансової звітності за національними стандартами 

до державних органів України. 

20. Особливості складання та подання зведеної фінансової звітності.  

21. Роль і значення нефінансової звітності в сучасних умовах ринку. 
22. Інтегрована звітність: суть та призначення. 

23. Склад і структура податкової звітності. 

24. Вимоги міжнародних стандартів до складання фінансової звітності.  
25. Способи підготовки звітності у форматі МСФЗ. 

26. Види та особливості складання управлінської звітності.  

27. Зарубіжний досвід складання нефінансової звітності. 
 

 

6.6.3. Питання для дискусій в процесі вивчення навчальної дисципліни  

Теми дискусій формують викладачі та роботодавці, оновлюють їх перелік за 
необхідності і знайомлять з ними студентів в процесі вивчення навчальної 

дисципліни.  

Для проведення дискусій можна використати їх банк за нижче наведеними 
темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

 

1. Відповідальність головного бухгалтера за відображення інформації у 
фінансовій звітності. 

2. Взаємозв’язок показників балансу із іншими показниками фінансової 

звітності за національними стандартами. 

3. Основні методичні рекомендації запропоновані державою для формування 
фінансової звітності за національними стандартами. 

4. Як впливає форма обліку на формування фінансової звітності за 

національними стандартами: позитивні та негативні фактори. 
5. Чинники що впливають на можливість повернення (не прийняття) 

фінансової звітності державними органами нашої країни. 
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6. Сукупність зовнішніх факторів, що впливають на подання фінансової 

звітності за національними стандартами. 
7. Особливості формування звітних даних про зміни статутного капіталу, 

додатково вкладеного капіталу, резервного капіталу. 

8. Порівняння звітності за національними та міжнародними стандартами. 
9. Нефінансова звітність як окремий вид звітності.  

10. Методи консолідації фінансової звітності. 

11. Розкриття інформації у примітках до консолідованої фінансової звітності  
12. Облік і відображення в звітності об’єднання підприємств, злиття, 

придбання підприємств та гудвілу при консолідації.  

13. Бухгалтерські та юридичні відмінності при різних схемах об’єднання 

підприємств. 
14. Визначення чистого фінансового результату від операційної діяльності. 

15. Показники прибутковості акцій і порядок їх розрахунку.  

16. Узгодження показників Звіту про рух грошових коштів із Балансом 
підприємства. 

 

6.7. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

 

6.7.1. Методи навчання  

Дисципліна передбачає навчання через:  

1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних 
засобів навчання (мультимедійне обладнання);  

2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи);  

3. Ділові ігри (групова форма роботи);  

4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 

засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв);  

5. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів 
навчання для отримання зворотного зв’язку.  

При викладанні дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні 
методи навчання.  

Словесні і наочні використовуються під час лекцій та інструктажів, практичні 

при проведенні практичних робіт.  

Під час проведення лекцій використовуються такі словесні методи як 

розповідь, пояснення та наочні методи: ілюстрація, демонстрація.  

Під час проведення практичних занять застосовуються наочні спостереження 
та словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; 

студентами виконуються вправи: тренувальні, творчі, усні, практичні, розрахункові. 
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6.8. Система контролю 
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній  і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 

2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни 
(сукупністю окремих компетентностей); 

3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною 

або навчальним заходом (компетентності навчальної дисципліни,  заходу). 
Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  
Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань 

проводиться за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 
1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 
(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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6.9. Оцінювання навчання 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

 

Форми 

контролю 
Змістовні модулі Теми 

Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 

1 4 7 

2 4 7 
3 4 7 
4 4 7 
5 4 7 
6 5 7 
7 4 7 
8 5 8 
9 4 7 

Разом 38 64 

ІІ 

10 5 7 
11 4 7 
12 5 8 
13 4 7 
14 4 7 

Разом 22 36 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ Тестові завдання 40 Х 

За навчальну дисципліну 60 100 

 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 
здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  

 

 
6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань студентів за 

окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною дисципліною 

 
6.10.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 
викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 

Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  
1) темами (окремою або декількома компетентностями); 

2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 

3) семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 
навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу).  
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6.10.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 
дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20.  

 
6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання додаткових 

балів за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів 
навчальної дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю 

тестів від 10 до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які 

бажають поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо 

вивчення окремих тем модуля за умови, що студент має за кожною темою мінімальну 
кількість балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 
одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

6.10.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для одержання 
додаткових балів за підсумками модульного контролю 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю завдань (тестів) від 20 до 30. 

Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають 
поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення 

окремих модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість 

балів і в цілому не менше 60 балів.  
На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів.  

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 
одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі 

контрольні завдання щодо надання студенту  можливості поліпшити результат 

модульного контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  

задовільного (64-74) до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з 
дуже доброго (82-89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 
знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується.  

 

 

6.11. Рекомендована література 

 

6.11.1. Нормативно-правова база 
1. Господарський Кодекс України : за станом на 6 жовтня 2016 р. // Верховна 

Рада України / Відомості Верховної Ради України (ВВР).  2003. №18, 19-20,21-22, ст. 

144. 
2. Інструкція по застосуванню «Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій»: 

Наказ МФУ від 30.11.1999 p. №291. (із змінами та доповненнями) URL: http: // search. 
ligazakon.ua.  
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3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/929_010?lang=uk. 
4. Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/929_010?lang=uk. 

5. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми 
Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»: від 20.10.2015 р. № 897. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ z1415-15. 

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» № 73 від 7 лют. 2013 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua 

7. Податковий кодекс України : Закон від 02.12.2010 № 2755-VI / остання 

редакція від 21.12.2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: наказ Міністерства 
фінансів України від 25.02.2000 р. № 39. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00  

9. Порядок подання фінансової звітності : постанова Кабінету міністрів 
України від 28 лютого 2000 року №419. URL: http://zakon.rada.gov.ua 

10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України 

від 16.07.99 р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями / поточна редакція від 
03.11.2016 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

11. Про державну статистику : Закон України від 17 вересня 1992 року 

№2614-ХІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua 

12. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування : Закон України від 08 липня 2010 року №2464-VІ. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua 

13. Про облікову політику: лист Міністерства фінансів України №31-34000-
10-5/27793 від 21.12.05 р. URL: http://minfin.kmu.gov.ua 

 

6.11.2 Лекційний курс 
14. Алексеєва А. В. Звітність підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / А. В. Алексеєва, А. П. Шаповалова, Г. В. Уманців; [Міністерство освіти і науки 

України; Київський національний торговельно-економічний університет]. – К., 2013. 
– 367 с. 

15. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік: підруч. / Р. Ф. Бруханський. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с. 
16. Верига Ю. А. Облікова політика підприємства: навч. посіб. / Ю. А. Верига. 

– К. : ЦУЛ, 2015. – 315 с 

17. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 c. 
18. Голов С. Ф., Костюченко В.М., Кулага О.М. Трансформації фінансової 

звітності українських підприємств у звітність за міжнародними стандартами 

фінансової звітності : методич. посіб. Вінниця : Консоль, 2013. 267 c. 
19. Голубнича Г. П., Мельник Т.Г. Звітність підприємства: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. К.: Київський університет, 2012. 575 с 

20. Дисциплінарна матриця управлінської звітності: моногр. / В. В. Сопко та 
ін. К.: КНТЕУ, 2016. 455 с. 

21. Звітність підприємств: підручник / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. 

Орищенко та ін. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 570 с. 

22. Звітність підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/929_010?lang=uk
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/929_010?lang=uk
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://
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данчук, Н. С. Прокошина, О. В. Гривцева та ін.; за ред. акад. НААН М. Я. Демяненка. 

Чернівці, 2010. 380 с.  
23. Зоріна В. Н. Осадча Т.С., Зорін Г.П. Фінансова звітність підприємства: 

навч. посіб. К.: ЦНЛ, 2010. 298 с. 

24. Костюченко В. М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід 
та практика України: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2008. 528 с. 

25. Левицька С. О. Звітність підприємств : Навч. посіб.  Рівне : НУВГП, 2009. 

213 с. 
26. Левицька С. О. Звітність підприємств : підручник. Острог : НУ 

«Острозька академія», 2012. 230 с. 

27. Озеран А. В. Теорія та методологія формування фінансової звітності 

підприємств: моногр. К.: КНЕУ, 2015. 471 с. 
28. Хомин П. Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, 

управлінського й податкового обліку.: моногр. Тернопіль: Економічна думка, 2004. 

288 с. 
29. Цаль-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навч. 

посіб. 2-ге вид., перероб., доп. Житомир: ЖІТІ, 2009. 440 с. 

30. Опорний матеріал для забезпечення самостійної роботи студентів з курсу 
«Звітність підприємтсва» для першого (бакалаврського) рівні за спеціальністю 071 – 

Облік і оподаткування галузі знань 07 ‒ Управління та адміністрування – Освітньо-

професійної програми «Облік і оподаткування» / Цаль-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., 

Цегельник Н.І. Житомир: Поліський національний університет, 2020. URL: 
http://moodle.znau.edu.ua/ 

 

 
6.11.3. Практичний курс 

31. Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень 

на 2020 рік: наказ Державної служби статистики України від 31 грудня 2015 року № 
380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0310832-20#Text 

32. Звітність підприємства: алгоритми складання фінансової звітності для 

студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» 

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньокваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» / [упоряд.: К. В. Безверхий]. – К.: КНУТД, 2015. – 79 с.  

33. Звітність підприємства: робочий зошит для виконання практичних завдань 

з дисципліни для студентів денної форми навчання галузізнань 0305 «Економіка та 
підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ступінь «Бакалавр» / 

[упоряд. К. В. Безверхий]. – К.: КНУТД, 2015. – 75 с. 

34. Лень В. С. Звітність підприємства: задачі, питання для самоконтролю, 
завдання для самостійної роботи, контрольні тести: практ. для студ. вищ. навч. закл. 

екон. спец. / В. С. Лень, Я. В. Петраков. – К.: Каравела, 2010. – 176 с. 

35. Чижевська Л. В. Звітність підприємства: практикум: навч. посіб. для студ. 

вищ. техн. навч. закл. / Л. В. Чижевська, В. М. Пархоменко, М. М. Кривошей; [відп. 
ред. Ф.Ф. Бутинець]. – Житомир : ЖІТІ, 2008. – 435с. 

 

6.11.4. Допоміжна література 
36. Безверхий К. Деякі особливості відображення розрахунків за єдиним 

соціальним внеском у звітності підприємства крізь призму законодавчих новацій. 

Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 6. C. 28–38. 
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37. Безверхий К. Соціально-орієнтована звітність підприємства. 

Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 2–3. C. 70–78. 
38. Болдуєв М. В. Удосконалення облікової політики підприємств стосовно 

підготовки та подання консолідованої звітності. Держава та регіони. Серія: 

Економіка та підприємництво. 2014. № 2. C. 57–61. 
39. Бочаров П. Заповнюємо форму № 5. Баланс–Агро. 2014. № 1/2. C. 41–46. 

40. Верхогляд В. Фінансова звітність СМП (форми № 1-м та № 2-м). Баланс–

Агро. 2014. № 1/2. C. 5–13. 
41. Гоголь М. М. Особливості формування звітності за умов розвитку 

МСФЗ та її вплив на процес організації обліку аграрних підприємств. АгроСвіт. 2015. 

№ 20. C. 41–45. 

42. Дерев’янко С. І. Баланс як спосіб узагальнення даних про активи і пасиви 
підприємства та форма звітності: розмежування понять. Бухгалтерія в сільському 

господарстві. 2014. № 7. C. 20–23. 

43. Жураковська І. В. Соціально-економічні аспекти розкриття показників 
інтелектуального капіталу в звітності підприємств. Актуальні проблеми економіки. 

2014. № 11. C. 327–334. 

44. Сук Л.К. Сук П.Л. Фінансовий облік: навч. посіб. К.: Знання, 2012. с.253. 
45. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. 2- ге вид., доп. і 

перероб. К.: Вид-во «Центр навальної літератури», 2012. 628 с. 

46. Кепіна С. Подання звітності фізичними особами-підприємцями, які 

застосовують загальну систему оподаткування. Вісник. Право знати все про податки 
і збори. 2015. № 38. C. 20–21. 

47. Ковач С. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток 

підприємства в умовах законодавчих змін. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 4. 
C. 34–43. 

48. Костецька С. Звітність з єдиного соціального внеску: подання звіту 

фізичними особами-підприємцями. Вісник. Право знати все про податки і збори. 
2014. № 4. C. 45–49. 

49. Михайлова Т. Фінансова звітність філій та головних підприємств: 

складаємо й подаємо. Все про бухгалтерський облік. 2014. № 119. C. 8–9. 

50. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх 
підприємств (МСФЗ для МСП): практич. посібник / упоряд. Безверхий К. В. Київ : 

Центр учб. літ., 2015. 226 с. 

51. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм 
фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, 

облікової політики підприємства: практич. посібник / [упоряд. Безверхий К. В. Київ : 

Центр учб. літ., 2015. 76 с. 
52. Проданчук М. Інтегрована звітність – інструмент управління 

підприємством. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 2. C. 4–31. 

53. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / М. 

Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : Екон. думка, 2016. – 370 с. 
 

6.11.5. Періодичні видання 

1. Баланс – http://www.balance.ua. 
2. Бухгалтер 911 – https://i.factor.ua/journals/buh911/ 

3. Вісник МСФЗ – http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_archive 

4. Все про бухгалтерський облік – http://vobu.ua/ukr/ 

https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/
https://i.factor.ua/journals/buh911/
http://vobu.ua/ukr/
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5. Практика МСФЗ - https://ibuhgalter.net/ifrs 

 
6.11.6. Наукові фахові видання 

6. Наукові горизонти – http://www.journal.znau.edu.ua/horizons 

7. Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування – 
http://ven.ztu.edu.ua/ 

8. Міжнародний збірник наукових праць: Проблеми теорії та методології 

бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – http://pbo.ztu.edu.ua/ 
9. Облік і фінанси – http://www.afj.org.ua/ 

10. Ефективна економіка – http://www.economy.nayka.com.ua/ 

 

6.11.7. Інформаційні ресурси 
1. Інформаційний сайт «Система фінансової звітності» – https://frs.gov.ua 

2. Міністерство фінансів України – https://www.mof.gov.ua/uk 

3. Аудиторська палата України – https://www.apu.com.ua/ 
4. Державна служба статистики – http://www.ukrstat.gov.ua/ 

5. Законодавство України https://zakon.rada.gov.ua 

6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 
https://www.nssmc.gov.ua/ 

7. Податкова служба України – http://sfs.gov.ua/ 

8. CONTO – https://conto.com.ua 
9. M.E.Doc – https://medoc.ua/uk 

 

 

6.12. Питання при формуванні тестів, завдань та інших контрольних форм  для 
оцінювання знань студентів за окремими темами навчальних модулів та 

одержання додаткових балів за підсумками вивчення тем модулів і підсумкового 

модульного контролю 
Тема 1. Призначення, основи побудови та загальні вимоги до фінансової 

звітності підприємств.  

1. Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її 
складання. 

2. Види, класифікація та склад звітності підприємства. 

3. Організація складання звітності. Порядок та строки подання 

бухгалтерської звітності. 
4. Вимоги національних стандартів до складу й елементів фінансової 

звітності. 

5. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності.  
6. Розкриття інформації у фінансовій звітності. 

Тема 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства) 

1. Загальні положення стандарту бухгалтерського обліку «Баланс» та його 
значення. 

2. Види балансів. Структура бухгалтерського балансу та його зміст 

відповідно до вимог НП(С)БО.  

3. Визначення та оцінка статей балансу. 
4. Зміст та порядок  заповнення статей активу балансу.  

5. Заповнення статей пасиву балансу. 

6. Методика і техніка заповнення форми балансу. 

https://ibuhgalter.net/ifrs
http://www.journal.znau.edu.ua/horizons
http://ven.ztu.edu.ua/
http://pbo.ztu.edu.ua/
http://www.afj.org.ua/
https://frs.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/uk
https://www.apu.com.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
https://conto.com.ua/
https://medoc.ua/uk
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Тема 3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).  

1. Загальні положення та характеристика НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до 
фінансової звітності”.  

2. Класифікація доходів і витрат. 

3. Джерела даних для складання звіту. 
4. Порядок складання  розділу 1 “Фінансові результати” за статтями. 

5. Порядок складання розділу 2 «Елементи операційних витрат». 

6. Складання розділу 3 «Розрахунок показників прибутковості акцій». 
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів. 

1. Загальні положення та характеристика НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності”. 

2. Види діяльності, за якими складається звіт. Порядок складання звіту.  
3. Визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності 

(прямий та непрямий методи).  

4. Визначення даних про рух грошових коштів у результаті інвестиційної 
діяльності.  

5. Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті 

фінансової діяльності.  
6. Розрахунок зміни обсягу (розміру) грошових коштів за звітний період.  

7. Узгодження показників звіту з балансом. 

8. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової 

звітності. 
Тема 5. Звіт про власний капітал.  

1. Характеристика НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. 

2. Складові власного капіталу, його джерела. Характеристика статей звіту 
про власний капітал.  

3. Особливості формування звітних даних про зміни: статутного капіталу; 

додатково вкладеного капіталу; резервного капіталу. 
4. Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у примітках до 

бухгалтерських звітів. 

Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності. Додаток до приміток до 

річної фінансової звітності «Інформація за сегментами. Виправлення помилок і зміни 
у фінансових звітах. 

1. Склад та вимоги щодо Приміток до річної фінансової звітності.  

2. Зміст розділів і методика складання Приміток до річної фінансової 
звітності за формою № 5. 

3. Складання Додатку до Приміток до річної фінансової звітності 

«Інформація за сегментами» за формою № 6. 
4. Порівнянність показників звітності за сегментами з річною фінансовою 

звітністю.  

5. Порівнянність показників форм фінансової звітності. 

6. Загальні положення НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у 
фінансових звітах». 

7. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. 

8. Зміни в обліковій політиці. 
9. Події після дати балансу. 

10. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів. 

Тема 7. Звіт про управління. Звіт про платежі на користь держави.  
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1. Сутність та призначення Звіту про управління.  

2. Структура Звіту про управління. 
3. Звіт про платежі на користь держави: суть та особливості складання.  

Тема 8. Консолідована фінансова звітність підприємства.  

1. Характеристика НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність».  
2. Сутність та призначення консолідованої фінансової звітності.  

3. Порядок складання консолідованої фінансової звітності. 

4. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності у 
примітках до звітності.  

Тема 9. Звітність суб’єктів малого підприємництва. 

3. Критерії визнання суб’єктів малого підприємництва. 

4. Особливості складання фінансової звітності суб’єктами малого  
підприємництва України.  

Тема 10. Порядок формування показників статистичної і адміністративної 

звітності.  
1. Склад статистичної звітності, правила та періодичність її подання. 

2. Характеристика основних форм статистичної звітності.  

3. Статистична звітність щодо продукції, її зміст, джерела інформації і 
порядок подання. 

4. Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і порядок 

подання. 

5. Статистична звітність щодо основних засобів та матеріальних ресурсів, її 
зміст, джерела, інформації та порядок подання. 

6. Сутність спеціальної звітності. 

7. Особливості подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.  

8. Порядок складання та подання звітності до Фондів соціального 

страхування.  
Тема 11. Податкова звітність. 

1. Призначення, склад та порядок подання податкової звітності 

підприємств. 

2. Загальні принципи формування податкової звітності.  
3. Види податкових декларацій. 

4. Порядок подання податкових декларацій до органів державної фіскальної 

служби. 
5. Відповідальність за неподання або порушення строків  подання податкових 

декларацій.  

6. Порядок внесення змін до податкових декларацій. 
7. Характеристика основних форм податкової звітності. 

8. Податкова звітність підприємств на спрощеній системі оподаткування. 

Тема 12. Нефінансова звітність.  

1. Поняття і значення нефінансової звітності. 
2. Види нефінансової звітності. 

3. Регламентація підготовки нефінансової звітності. 

4. Особливості складання нефінансової звітності. 
Тема 13. Основи управлінської (внутрішньої) звітності підприємств 

1. Поняття і сутність управлінської (внутрішньої) звітності підприємства. 

2. Класифікація управлінської звітності.  
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3. Принципи розроблення внутрішньої звітності. 

4. Взаємозв’язок фінансової та внутрішньої звітності. 
Тема 14. Таксономія, аудит, подання та оприлюднення показників звітності 

підприємств 

1. Таксономія звітності.  
2. Аудит звітності.  

3. Затвердження звітності.  

4. Подання звітності.  
5. Оприлюднення показників звітності підприємств. 

 

 

 


