
Звітність підприємств 

 

Заплановані результати навчання:  

Мета вивчення навчальної дисципліни: надання здобувачам вищої 

освіти знань про обсяг і форми фінансової, статистичної та спеціалізованої 

звітності, про інформаційне забезпечення і методику їх складання, 

узгодження окремих показників звітності, відображених у різних звітних 

формах та використання звітності для управління і прийняття рішень 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних та 

організаційних основ змісту і структури звітності підприємств різних форм 

власності згідно Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського 

обліку, вивчення порядку підготовки бухгалтерської інформації для 

узагальнення її у формах бухгалтерської звітності, опанування методики 

заповнення форм фінансової, спеціалізованої та статистичної звітності.  

Компетентності:* 

 Загальні: 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК03. Здатність працювати в команді.  

ЗК04.Здатність працювати автономно. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

Фахові (спеціальні): 

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. 

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 і 
оподаткування. 

Програмні результати навчання:  

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.   

Програма навчальної дисципліни:  

Тема 1. Загальні вимоги до звітності підприємств.  

Тема 2. Баланс підприємства. (Звіт про фінансовий результат).  

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

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів.  

Тема 5. Звіт про власний капітал.  

Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності та порядок 

виправлення помилок у фінансових звітах.  

Тема 7. Зведена і консолідована звітність.  

Тема 8. Звітність суб’єктів малого підприємництва.  

Тема 9. Спеціалізована звітність підприємств.  

Тема 10. Статистична звітність.  

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин 135 год  

Кількість кредитів 4,5 

 Форма семестрового контролю екзамен 


