
ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

Мета курсу – є надання знань про зміст, структуру, порядок складання і 

використання звітності підприємств; формування системи теоретичних і 

практичних знань з методики і техніки складання фінансової, податкової, 

статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського 

обліку і законодавством України. 

Дисципліна «Звітність підприємств» в структурно-логічній схемі базується 

на набутих знаннях з наступних дисциплін: «Підприємництво і бізнес-культура», 

«Мікроекономіка і макроекономіка», «Основи економічної теорії», «Теорія 

ймовірності і статистика», «Соціальна економіка», «Основи комп'ютерних 

технологій (Інформатика)», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Облік і 

оподаткування суб’єктів господарювання», «Основи менеджменту і 

маркетингу». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування 

студентом дисциплін: «Планування та організація діяльності підприємства», 

«Галузева економіка», «Основи економічного аналізу». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність використовувати математичний інструментарій 

для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних 

завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 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; здатність проводити аналіз господарської діяльності 

підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень; 

здатність здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій; здатність застосовувати 

методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості; ідентифікувати та 

оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, 

недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності 

звітності, збереження й використання його ресурсів; здатність здійснювати 

зовнішній та внутрішній 4 контроль діяльності підприємства та дотримання ним 

законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування; здатність застосовувати 

етичні принципи під час виконання професійних обов’язків; здатність 

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

Програмні результати навчання: 

знати: законодавчо-нормативну базу, що впливає на побудову бухгалтерського 

обліку, звітності; національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в 

Україні; теоретичні засади формування бухгалтерської фінансової звітності на 

основі даних фінансового і управлінського обліку для широкого кола внутрішніх 



і зовнішніх користувачів; зміст звітності підприємств, її принципи і призначення 

за сучасних умов господарювання; 

вміти: користуватися законодавчо-інструктивними матеріалами, що 

безпосередньо впливають на побудову бухгалтерського обліку та звітності; 

визначати об’єкти обліку та звітності; визначати бухгалтерський зміст будь-якої 

господарської операції (явища, процесу) та відображати її  в основних реєстрах 

бухгалтерського обліку; заповнювати основні форми звітності; 

володіти: знаннями з методології та методики заповнення основних форм 

бухгалтерської, податкової та інших форм звітності; теоретичним знаннями та 

практичними навичками з методики і методології бухгалтерської фінансової 

звітності в різних системах підприємницької діяльності.  

Зміст навчальної дисципліни: 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО НП(С)БО. Загальні вимоги до 

звітності. Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан). Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід). Звіт про рух грошових коштів. Звіт про 

власний капітал. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. 

ПОДАТКОВА, СТАТИСТИЧНА ТА СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ. Зведена і 

консолідована фінансова звітність. Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва. Податкова звітність. Статистична і спеціальна звітність.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 

годин, у тому числі 50 годин аудиторних занять і 40 годин самостійна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 


