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 1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  4 

Галузь знань: 

 

07 Управління та 

адміністрування 
(шифр і назва)   

 

Обов’язкова  

Загальна кількість 

годин – 120 годин 

Спеціальність: 

 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 
(шифр і назва)   

Курс Семестр 

Змістових модулів - 2 
4 курс / 2С 7 / 3-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять -    

4 год. 

самостійна робота 

студента – 6 год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 20 год. 

Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 

заняття 
20 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
80 год. 

Форма контролю: 

Диференційований  

залік 

 

 

 

 



2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

 

Мета курсу - формування системи знань про зміст, структуру, порядок 

складання і використання звітності підприємства. 

Завдання курсу - набуття студентами знань щодо складу, методики і 

техніки складання фінансової, податкової, статистичної та спеціалізованої 

звітності, передбаченої Національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку і законодавством України. 

Предмет курсу - інформація про фінансовий стан підприємства, 

результати його діяльності, рух грошових коштів, що узагальнюється у 

фінансовій, податковій, статистичній і спеціалізованій звітності підприємства.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати:  

- нормативну базу, яка впливає на порядок ведення бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності; 

- систему економічних показників та їх відображення в звітності; 

- основні форми звітності та порядок їх заповнення, як для великих 

підприємств, так і для малого бізнесу; 

- основні положення НП(С)БО, П(С)БО, що регламентують порядок 

складання фінансової звітності; 

- особливості відображення інформації про події після дати балансу у 

фінансовій звітності; 

- порядок розкриття інформації про облікову політику, облікові оцінки та 

помилки у фінансовій звітності; 

- особливості складання спеціалізованої та статистичної звітності. 

 

вміти:  

- користуватися нормативними матеріалами, які впливають на порядок 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 

- готувати облікові дані та  складати форми фінансової звітності НП(С)БО, 

як для великих підприємств, так і для малого бізнесу; 

- готувати облікові дані та складати консолідовану фінансову звітність за 

НП(С)БО; 

- готувати облікові дані та складати спеціалізовану та статистичну 

звітність. 

 

 

  



3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. «Основи побудови та загальні вимоги до звітності 

підприємства.  Складання Звіту про фінансовий стан (Баланс) та Звіту про 

фінансовий результат (Сукупний дохід) підприємства, Звіту про рух 

грошових коштів» 

Тема 1. Економічна сутність, значення та види звітності підприємства 
[1,4,5,6,13,53 с.10-15, 56 с.7-71, 55 с.6-19]. Загальні вимоги до фінансової 

звітності відповідно до національних П(С)БО [4,5,6,13,33,31,37,52]. 

 Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її 

складання. Види, класифікація та склад звітності. Інформаційні потреби 

зовнішніх та внутрішніх користувачів звітності підприємства. 

Форми та елементи фінансової звітності. Якісні характеристики. 

Принципи підготовки фінансової звітності та розкриття інформації. Вибір 

облікової політики підприємства. Підготовка даних до складання фінансової 

звітності. Нормативно-правове регулювання порядку подання та оприлюднення 

фінансової звітності підприємства.  

Тема 2. Баланс (звіт про фінансовий стан) [13,16,17,18,19,22,26,28,30,31,33,52]. 

 Нормативно-правове регулювання форми фінансової звітності № 1 «Баланс 

(Звіт про фінансовий стан)». Загальні поняття про бухгалтерський баланс. 

Елементи, структура та взаємозв’язок з іншими формами фінансової звітності. 

Узгодженість показників балансу з рахунками бухгалтерського обліку. Порядок 

складання балансу та правила виправлення помилок.  

Звіт про фінансові результати [4,13,21,22,29,30,31,33,52]. 

 Нормативно-правове регулювання форми фінансової звітності № 2 «Звіт 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». Умови визнання та оцінка 

доходів і витрат. Взаємозв’язок звіту про фінансові результати з видами 

діяльності підприємства. Зміст статей та методика заповнення звіту про 

фінансові результати. Балансове узагальнення показників звіту про фінансові 

результати. 

Тема 3. Звіт про рух грошових коштів [4,13,22,29,30,31,33,52].  

 Нормативно-правове регулювання форми фінансової звітності № 3 «Звіт 

про рух грошових коштів». Призначення та структура Звіту про рух грошових 

коштів. Сутність прямого та непрямого методів до визначення руху грошових 

коштів. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів. 

 

Змістовий модуль 2. «Складання Звіту власний капітал, Фінансового 

звіту СМП. Спеціалізована  та статистична звітність» 

 

Тема 4.  Звіт про власний капітал [4,13,21,22,30,31,33,52]. 

Нормативно-правове регулювання форми фінансової звітності № 4 «Звіт про 

власний капітал». Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу. 

Складові власного капіталу. Характеристика статей власного капіталу і порядок 

їх відображення в балансі. Порядок складання Звіту про власний капітал. 

 



Тема 5. Примітки до річної фінансової звітності і виправлення помилок у 

фінансових звітах. [13,15,17,18,22,26,30,31,34,36,37,51,52]. 

 Нормативно-правове регулювання додатку до приміток до річної фінансової 

звітності. Призначення, структура і зміст приміток до річної фінансової 

звітності, особливості їх складання. Причини помилок і змін у фінансових 

звітах. Методи виправлення помилок у фінансовій звітності. Підстави внесення 

змін до фінансових звітів. Зміни в обліковій політиці. Події після дати балансу 

підприємства у примітках до фінансової звітності.  

Тема 6. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва [22,25,26,30,31,33]. 

 Нормативно-правове регулювання складання форм фінансового звіту 

суб’єкта малого підприємництва у складі балансу (форма № 1-м) і звіту про 

фінансові результати (форма  № 2-м) та спрощеного фінансового звіту суб’єкта 

малого підприємництва у складі балансу (форма № 1-мс) та звіту про фінансові 

результати (форма № 2-мс). Відмінності структури та змісту статей фінансового 

звіту суб’єкта малого підприємництва від звичайного Балансу та Звіту про 

фінансові результати.  

Тема 7. Спеціалізована  звітність [2-10,21,23,26,30,38,39,40,41,42,43,44,45,46]. 

Статистична звітність [12,16,30,47,48,49]. 

Законодавче та нормативно-правове забезпечення та регулювання 

складання спеціалізованої звітності. Загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування: законодавче і нормативно-правове забезпечення та регулювання 

складання звітності. Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування: загальні правила 

формування та подання. Порядок складання звіту щодо сум нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Форми державного статистичного спостереження, їх зміст, порядок 

заповнення та подання. Особливості складання та представлення звітної 

інформації за видами економічної діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1 «Основи побудови та загальні вимоги до звітності підприємства.  

Складання Звіту про фінансовий стан (Баланс) та Звіту про фінансовий результат 

(Сукупний дохід) підприємства,  Звіту про рух грошових коштів» 

1,2 

Лекція 1 

Економічна сутність, значення та 

види звітності підприємства 
4     

Загальні вимоги до фінансової 

звітності відповідно до НП(С)БО  

Лекція 2 Баланс (Звіт про фінансовий стан)  2     

Практична 

робота 1 

Основи побудови і загальні вимоги 

до звітності  
  2  10 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   10 5 

3,4 

Лекція 3 
Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) 
2     

Практична 

робота 2,3 

Заповнення форми № 1 «Баланс» 

(Звіт про фінансовий стан) та ф 2 

«Звіт про фінансові результати» 

  6  10 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   20 3 

5 

Лекція 4 Звіт про рух грошових коштів  2     

Практична 

робота 4 
Звіт про рух грошових коштів    2  10 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 2 

6,7 

Самостійна 

робота  
Підготовка до написання  ПМК І    10  

ПМК І 
Підсумковий контроль за змістовий 

модуль І 
    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 65 год. 10  10 45 50 

Змістовний модуль 2  «Складання Звіту про власний капітал,  Фінансового звіту СМП. 

Спеціалізована  та статистична звітність» 

8 

Лекція 5 Звіт про власний капітал 2     

Практична 

робота 5 
Звіт про власний капітал   2  10 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 2 

9 

Лекція 6 

Примітки до річної фінансової 

звітності і виправлення помилок у 

фінансових звітах 

2     

Практична 

робота 6 

Примітки до річної фінансової 

звітності і виправлення помилок у 

фінансових звітах 

  2  5 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 2 

       

10 

Лекція 7 
Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва  
2     

Практична 

робота 7 

Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва 
  2  5 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 2 

11,12 Лекція 6 Спеціалізована та Статистична 4     



звітність 

Практична 

робота 8 

Спеціалізована звітність. 

Статистична звітність 
  4  10 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   10 4 

13,14 

Самостійна 

робота  
Підготовка до написання ПМК ІІ    10  

ПМК ІІ Підсумковий контроль за модуль ІІ     10 

Всього за змістовний модуль 2 –  55 год. 10  10 35 50 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 
   

1. Звітність підприємства та її користувачі. 

2. Класифікація й склад звітності підприємства. 

3. Склад та елементи фінансової звітності. 

4. Якісні характеристики фінансової звітності, принципи підготовки та 

розкриття інформації. 

5.  Облікова політика підприємства як інструмент формування фінансової 

звітності. 

6. Процес формування фінансової звітності. 

7. Вимоги та складання фінансової звітності за Н(С)ПБО. 

8. Оприлюднення річної фінансової звітності. 

9. Звітний період та строки подання. 

10. Склад річної фінансової звітності. 

11. Вимоги до складання фінансової звітності. 

12. Відповідальність за порушення порядку подання фін звітності.  

13. Сутність балансу, визнання його елементів, структура та взаємозв’язок з 

іншими формами фінансової звітності. 

14. Узгодженість показників балансу з рахунками бухгалтерського обліку. 

15. Сутність і призначення звіту про фінансові результати. 

16. Порядок визнання і відображення у звіті про фінансові результати його 

елементів. 

17. Балансове узагальнення показників звіту про фінансові результати. 

18. Сутність і призначення звіту про рух грошових коштів. 

19. Порядок заповнення звіту про рух грошових коштів. 

20. Звіт про рух грошових коштів (прямий метод). 

21. Звіт про рух грошових коштів (непрямий метод). 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 
 

1. Сутність і призначення звіту про власний капітал. 

2. Порядок визнання й відображення у звіті про власний капітал  його 

елементів. 

3. Структура та етапи складання звіту про власний капітал. 

4. Структура та зміст приміток до річної фінансової звітності. 

5. Зміст і вимоги до облікової політики. 



6. Події після дати балансу. 

7. Сутність змін, що впливають на фінансову звітність, та їх характеристика. 

8. Порядок внесення змін у фінансову звітність. 

9. Загальні положення щодо складання консолідованої фінансової звітності. 

10. Порядок складання консолідованої фінансової звітності. 

11. Розкриття інформації у консолідованій фінансовій звітності. 

12. Поняття суб’єкта малого підприємництва. 

13. Порядок складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. 

14. Порядок складання спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва. 

15. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування: законодавче 

регулювання звітності. 

16.  Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування: загальні правила формування та 

подання на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

17. Значення та форми державного статистичного спостереження. 

18. Класифікація видів економічної діяльності. 

19. Статистичний звіт про основні економічні показники роботи 

сільськогосподарських підприємств (форма 50-сг) 

20. Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства 

(робіт, послуг) (форма 2-ферм). 

21.  Статистичний звіт про основні засоби (форма 11-ОЗ «Звіт про наявність і 

рух основних засобів, амортизацію»).  

22. Статистична звітність з оплати праці та соціально-трудових відносин 

(форма 1-ПВ «Звіт із праці). 
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підприємств (МСФЗ для МСП): практич. посібник / [упоряд. Безверхий К. В.]. - 

К.: Центр учб. літ., 2015. - 226 с. 30.  

47. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення 

форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової 

звітності, облікової політики підприємства: практич. посібник / [упоряд. 

Безверхий К. В.]. - К.: Центр учб. літ., 2015. - 76 с. 

 

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Методичний кабінет кафедри обліку і оподаткування. 

4. Internet: 

http://rsp.ukrstat.gov.ua/ - Державна служба статистики 

https://i.factor.ua – Інтелектуальна бухгалтерська система знань Видавничий дім 

«Фактор» 

https://buhgalter.com.ua/ – Інформаційний портал для бухгалтерів 

 www.ufpaa.org - Федерація професійних  бухгалтерів та аудиторів України 

http://www.minfin.gov.ua -  Офіційний сайт Міністерства фінансів України 
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