
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗВІТНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВ» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» 

напрям підготовки «Облік і аудит»/«Облік і оподаткування». 

Цикл професійної та практичної підготовки.  

Загальна кількість годин та кредитів становить 144/165 години 4/5,5 

кредити ЄКТС.  

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – обов’язкова.  

Програма навчальної дисципліни «Звітність підприємств» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» 

напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (освітньо-професійної програми 

підготовки ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»).  

Мета навчальної дисципліни: дати студентам знання про обсяг і 

форми державної фінансової, статистичної та внутрішньовідомчої 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.  

Завдання навчальної дисципліни: надання знань щодо змісту і 

структури звітності підприємств різних форм власності згідно 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.  

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. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

застосовування знань у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області і професійної діяльності з 

можливостями проведення досліджень на відповідному рівні; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 



джерел, застосування інформаційних і комунікаційних технологій; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді; 

- здатність діяти соціально-відповідально та свідомо. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- знання Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

нормативно-законодавчих актів та інструкцій Міністерства фінансів України  

в сфері фінансової, спеціалізованої та статистичної звітності; 

- знання порядку проведення організаційних та підготовчих робіт 

перед складанням річної фінансової звітності; 

- освоєння методики проведення річних інвентаризацій та 

відображення їх результатів в системі фінансового обліку; 

- освоєння методики закриття операційних рахунків та порядку 

визначення фінансових результатів діяльності підприємства; 

- освоєння методики заповнення форм річної фінансової звітності, 

розуміння взаємозв’язку, що існує між формами звітів; 

- розуміння мети і завдань  відображення інформації у 

спеціалізованій звітності підприємства, знання особливостей обліку 

розрахунків за єдиним соціальним внеском; 

- знання джерел інформації для заповнення статистичної звітності 

підприємства, розуміння мети її складання; 

- знання видів відповідальності за порушення законів з питань 

фінансового законодавства, загальних умов притягнення до фінансової 

відповідальності та штрафні (фінансові) санкції (штрафи). 

Результати навчання:  

- узагальнювати, аналізувати та відображати відомості про господарські 

операції суб’єктів господарювання в обліку для задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають рішення; 

- застосовувати чинну нормативну базу функціонування підприємств та 

податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання; 

- здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій в частині ведення обліку 

та складання фінансової звітності; 

- контролювати дотримання нормативних актів з методології 

бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного 

використання ресурсів; 

- формувати інформацію для контролю за своєчасністю розрахунків з 

бюджетом за податками та платежами; 

- організовувати процес складання і подання форм фінансової звітності 

згідно з вимогами чинного законодавства. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Звітність підприємств» є лекції, практичні  заняття, самостійна робота 

здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит.  



 

 


