
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.8 

2.2. Назва. Звітність підприємств 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5,5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Єрмолаєва М. В. 

2.9. Заплановані 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 

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково-аналітичної інформації. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Загальні вимоги до звітності підприємств. Баланс підприємства. (Звіт 

про фінансовий результат). Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід). Звіт про рух грошових коштів Звіт про власний капітал. Примітки до 

річної фінансової звітності та порядок виправлення помилок у фінансових 

звітах. Зведена і консолідована звітність. Звітність суб’єктів малого 

підприємництва. Спеціалізована звітність підприємств. Статистична звітність 

2.11. Рекомендована література. 

1. Звітність підприємств / за ред. проф. Вериги Ю. А. Київ: ЦУЛ, 2015. 

543 с. 

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів 

України № 73 від 7 лютого 2013 р. 

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення 06.06.2019). 

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

2 «Консолідована фінансова звітність»: Наказ Міністерства фінансів України 

№ 628 від 27 червня 2013 р. URL:https://ligazakon.net/document/view/RE23755 

(дата звернення 06.06.2019). 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://ligazakon.net/document/view/RE23755


помилок і зміни у фінансових звітах»: Наказ Міністерства фінансів України 

№ 137 від 28 травня 1999 р. URL:http : //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0392-

99. 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва» № 39 від 25 лютого 2000 р. URL: 

https://ligazakon.net/document/view/REG4382 (дата звернення 06.06.2019). 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних та 

домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

https://ligazakon.net/document/view/REG4382

