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Назва навчальної дисципліни 
Звітність підприємств 

Обов’язкова  дисципліна професійної підготовки 

Назва структурного підрозділу Кафедра  обліку і оподаткування 

Контактні дані розробників, 

які залучені до викладання 

Викладачі: 

Єрмолаєва Марина, к.е.н., доцент 

Контакти:  

ауд. 435, навчальний корпус №4 

e-mail:  maryna.iermolaieva@pdaa.edu.ua  
сторінка викладача:  

https://www.pdaa.edu.ua/people/yermolayeva-maryna-valentynivna  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Попередні умови для вивчення 

навчальної дисципліни 

Базові знання з обліку і оподаткування  

Дисципліни, що передують вивченню: 

 ОК3 Історія бухгалтерського обліку. ОК12 Бухгалтерський облік, 

ОК20 Інформаційні системи і технології в обліку, ОК24 Облік 

зовнішньоекономічної діяльності, ОК29 Податкова система, ОК33  

Фінанси підприємств, ОК35 Фінансовий облік, ОК 38 Навчальна 

практика «Первинний облік» 
 

Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Звітність підприємств» дозволяє оволодіти теоретичними та 

практичними навиками ведення бухгалтерського обліку та узагальнення облікової інформації  у 

фінансовій, статистичній та спеціалізованій звітності, забезпечує вивчення основних методичних 

прийомів формування інформації у бухгалтерській звітності. 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Звітність 

підприємств» є 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: Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Звітність підприємств» є засвоєння теоретичних та практичних основ  щодо змісту і структури 

звітності підприємств різних форм власності згідно Національних Положень (Стандартів) 

бухгалтерського обліку,  вивчення порядку підготовки бухгалтерської інформації для відображення її у 

формах бухгалтерської звітності, опанування методики заповнення форм фінансової, спеціалізованої та 

статистичної звітності. 
Компетентності: 

Програмні результати навчання: 
загальні: фахові: 

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 

 

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 

 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.   

mailto:mv666@inbox.ru
https://www.pdaa.edu.ua/people/yermolayeva-maryna-valentynivna


  

підприємства та дотримання ним 

законодавства з бухгалтерського обліку і 

оподаткування 

 

Програма навчальної дисципліни: 

 Тема 1.  Загальні вимоги до звітності підприємств.  

 Тема 2. Баланс  (Звіт про фінансовий стан).  

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  та інші види  звітності.  

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 135 год 

Кількість кредитів 4,5 

Форма семестрового контролю екзамен 

Структура курсу 
Години 

(лек/практ/сам) 
Тема Результати навчання Вид завдань Оцінювання 

-/2/10 

Тема 1.  

Загальні вимоги 

до звітності 

підприємств. 
 

Визначання сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 
діяльності. 

 Формування й аналіз фінансової, 

управлінської, податкової і  статистичної 

звітність підприємств та правильна 

інтерпретація отриманої інформації для 

прийняття управлінських рішень. 

Володіння методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств. 

Практичне заняття: 
виконання практ. завд. 

Самостійна робота: 
виконання  завд. 

сам.роботи 

2 

 
2 

2/2/9         

Тема 2.  

Баланс  (Звіт 

про фінансовий 

стан). 
 

Визначання сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 
та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

 Формування й аналіз фінансової, 

управлінської, податкової і  статистичної 

звітність підприємств та правильна 

інтерпретація отриманої інформації для 

прийняття управлінських рішень. 

Володіння методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

виконання  завд. 
сам.роботи 

Контрольна робота 

 
2 

 
2 

10 

2/4/9 

Тема 3. 

Звіт про 

фінансові 

результати (Звіт 

про сукупний 

дохід). 
 

Визначання сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 
та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

 Формування й аналіз фінансової, 

управлінської, податкової і  статистичної 

звітність підприємств та правильна 

інтерпретація отриманої інформації для 

прийняття управлінських рішень. 

Володіння методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

виконання  завд. 
сам.роботи 

Контрольна робота 

 

2 
 

 
2 

10 



  

2/4/9 

Тема 4. 

Звіт про рух 

грошових 

коштів. 
 

Визначання сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

 Формування й аналіз фінансової, 

управлінської, податкової і  статистичної 

звітність підприємств та правильна 

інтерпретація отриманої інформації для 
прийняття управлінських рішень. 

Володіння методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств 

Практичне заняття: 
виконання практ. завд. 

Самостійна робота: 
виконання  завд. 

сам.роботи 

Контрольна робота 

 
2 

 
 

2 

10 

2/2/9 

Тема 5. 

Звіт про 

власний капітал. 
 

Визначання сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 
діяльності. 

 Формування й аналіз фінансової, 

управлінської, податкової і  статистичної 

звітність підприємств та правильна 

інтерпретація отриманої інформації для 

прийняття управлінських рішень. 

Володіння методичним інструментарієм 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

Самостійна робота: 
виконання  завд. 

сам.роботи 
Контольна робота 

 

2 

 
 

2 
10 

2/2/9 

Тема 6. 

Примітки до 

річної 

фінансової 

звітності та 

порядок  

виправлення 

помилок у 

фінансових 

звітах. 

Визначання сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

 Формування й аналіз фінансової, 

управлінської, податкової і  статистичної 

звітність підприємств та правильна 

інтерпретація отриманої інформації для 

прийняття управлінських рішень. 
Володіння методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств 

Практичне заняття: 
виконання практ. завд. 

Самостійна робота: 
виконання  завд. 

сам.роботи 

 
2 

 
 

2 

2/2/9 

Тема 7. 

Зведена і 

консолідована 

звітність 
 

Визначання сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

 Формування й аналіз фінансової, 

управлінської, податкової і  статистичної 

звітність підприємств та правильна 

інтерпретація отриманої інформації для 

прийняття управлінських рішень. 
Володіння методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

виконання  завд. 

сам.роботи 

 

2 
 

2 

2/2/9 

Тема 8.  

Звітність 

суб’єктів малого 

підприємництва. 
 

Визначання сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

 Формування й аналіз фінансової, 

управлінської, податкової і  статистичної 

звітність підприємств та правильна 

інтерпретація отриманої інформації для 
прийняття управлінських рішень. 

Володіння методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

виконання  завд. 
сам.роботи 

 

2 
 

2 



  

2/4/9 

Тема 9. 

Спеціалізована 

звітність 

підприємств. 
 

Визначання сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

 Формування й аналіз фінансової, 

управлінської, податкової і  статистичної 

звітність підприємств та правильна 

інтерпретація отриманої інформації для 
прийняття управлінських рішень. 

Володіння методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

виконання  завд. 
сам.роботи 

 

2 
 

 
2 

2/4/9 

Тема 10. 

Статистична  та 

інші види  

звітності. 
 

Визначання сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

 Формування й аналіз фінансової, 

управлінської, податкової і  статистичної 

звітність підприємств та правильна 
інтерпретація отриманої інформації для 

прийняття управлінських рішень. 

Володіння методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

виконання  завд. 
сам.роботи 

 

2 
 

2 

     

1. Академічна доброчесність: 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу 

про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавського державної аграрного університету. . 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

2. Дедлайни та перескладання: 

Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, які здаються з порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-30%). Перескладання поточного та підсумкового 

контролю відбуваються за наявності поважних причин з дозволу директорату. 

 

3. Система оцінювання:  

Критерії успішного опанування програмних результатів 

навчання 

Програмні результати 

навчання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

навчальної 
дисципліни, 

% 

Максималь

на кількість 

балів 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 
оцінок, балів 

ПР02 5 5  

ПР03 15 15 10 

ПР04 15 15 10 

ПР05 15 15 10 

ПР06 15 15 10 

ПР07 15 15 10 

 ПР08 15 15 10 

 ПР21 5 5  

Разом 100 100 60 
 

Шкала оцінювання:  

національна та ЄКТС 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
незадовільно 

1 – 34 F 
 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
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