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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Інформаційне забезпечення процесу управління передбачає бух-
галтерську (фінансову), статистичну, податкову, внутрішню (управ-
лінську) звітність.

Обсяги використання інформаційних ресурсів в управлінні різ-
ні, однак загальною тенденцією є недостатнє їх використання при 
обґрунтуванні управлінських рішень.

Звітність підприємств має значний аналітичний потенціал, який 
може бути використаний у процесі прийняття рішень як поточного, 
так і перспективного характеру, від якості звітності залежить ефек-
тивність функціонування кожного підприємства. Будь-яка звітність 
складається на підставі системи обліку, тому її якість залежить на-
самперед від організації облікового процесу, завершальним етапом 
якого є складання звітності.

Дисципліна “Звітність підприємства” викладається на випускно-
му курсі спеціальності “Облік і аудит в підприємництві” і базується 
на знаннях, отриманих з таких дисциплін: “Бухгалтерський облік”, 
“Бухгалтерський облік в галузях національної економіки”, “Фінансо-
вий облік”, “Управлінський облік”, “Облік  і аналіз зовнішньоеконо-
мічної діяльності”, “Бухгалтерський облік в торгівлі і ресторанному 
господарстві”, “Фінанси підприємства”.

Мета дисципліни “Звітність підприємства” — ознайомити студен-
тів з теоретичними питаннями правового та інформаційного забезпе-
чення фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, 
сформувати  у них практичні навички складання всіх передбачених 
форм звітності, та вміння використовувати звітність в обґрунтуванні  
управлінських рішень.

Особлива увага при вивченні дисципліни звертається на значен-
ня звітності в побудові концептуальних основ бухгалтерського облі-
ку, методику складання звітності, узгодженість окремих показників 
звітності, відображених у різних формах звітності. Крім того, розгля-
даються питання гармонізації фінансової звітності України згідно із 
Міжнародними стандартами фінансової звітності, Директивами та 
Регламентом Ради ЄС.

Виховна мета вивчення дисципліни — сформувати у майбутніх 
фахівців такі якості:

• вміння працювати з нормативними документами і керуватись 
ними при формуванні інформації для складання звітності;
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• усвідомлення відповідальності за достовірність інформації, 
повноту відображення господарських операцій, своєчасність 
формування звітної інформації.

Дисципліна є  базовою при вивченні таких дисциплін, як “Фінан-
совий аналіз”, “Фінансовий менеджмент”, “Аудит”, “Моделі і методи 
прийняття рішень в аналізі та аудиті”, “Стратегічний аналіз”.

У результаті вивчення дисципліни “Звітність підприємств” сту-
дент має отримати глибокі знання з формування показників звітності 
за національними стандартами та вміти трансформувати відповідно 
до  Міжнародних стандартів фінансової звітності, Директив та Рег-
ламенту Ради ЄС.

ТемАТИчНИй  ПЛАН 
дисципліни 

“ЗВіТНіСТЬ  ПідПрИємСТВА”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1
2

Змістовий модуль і. система звітності підприємства 
та її загальна характеристика
Система звітності і її загальна характеристика
Звітність у системі управління підприємством. Загальні 
вимоги до фінансової звітності

�
�
5
6
7

8

9
10

Змістовий модуль іі. Зміст та порядок складання 
фінансової звітності
Бухгалтерський баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Фінансова звітність за сегментами. Примітки до фінансової 
звітності
Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. Вплив 
інфляції на фінансову звітність
Зведена і консолідована фінансова звітність
Фінансовий звіт суб’єкта  малого підприємництва
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1 2

11
12
1�

Змістовий модуль ііі. Податкова звітність, статистична 
та спеціальні звітності
Податкова звітність
Статистична і внутрішня звітності
Спеціальна звітність

Разом годин: 1�5 

ЗміСТ 
дисципліни 

“ЗВіТНіСТЬ  ПідПрИємСТВА”

Змістовий модуль і. система звітності підприємства 
та її загальна характеристика

Тема 1. Система звітності і її загальна характеристика
Звітність: сутність, об’єктивна необхідність, суб’єкти, види та кла-

сифікація. Склад і структура звітності: фінансова, податкова, статис-
тична, спеціальна та внутрішня. Користувачі звітності

Мета і завдання звітності. Звітність і психологічні аспекти бухгал-
терського обліку. 

Взаємозв’язок вимог до звітності та елементів методу бухгал-
терського обліку. Облікове забезпечення звітності. Нормативне ре-
гулювання процесу складання звітності. Організація фінансової звіт-
ності підприємства.

Література [�; 1�; 5�; 55; 58] 

Тема 2. Звітність у системі управління підприємством. 
Загальні вимоги до фінансової звітності

Фінансова політика підприємства як реалізація фінансового ме-
неджменту, її складові: облікова політика, кредитна політика, політи-
ка управління грошовими коштами, політика управління витратами, 
дивідендна політика. Обліково-аналітична робота як напрям фінан-
сової роботи. Фінансова звітність як основа розробки фінансової 
стратегії і тактики управління фінансовим станом. Роль звітності у 
побудові концептуальних основ бухгалтерського обліку.
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Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансо-
вої звітності. Якісні характеристики фінансової звітності. Принципи 
підготовки фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій 
звітності. Засоби забезпечення достовірності звітних даних. Принци-
пи побудови форм звітності. Підготовка облікових даних для скла-
дання звітності. Загальні положення щодо порядку заповнення звіт-
них форм. Порядок подання та оприлюднення звітності підприємств. 
Відповідальність бухгалтера за складання та подання звітності. Кон-
цепція фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансо-
вої звітності, Директивами та Регламентом Ради ЄС.

Література [�; 1�; 5�; 55; 58; 7�]

Змістовий модуль іі. Зміст та порядок складання фінансової 
звітності

Тема 3. Бухгалтерський баланс
Бухгалтерський баланс підприємства. Загальні положення Стан-

дарту бухгалтерського обліку “Баланс”. Принципи побудови та 
структурування балансу. Аналітичні можливості балансу. Побудова 
і зміст чинної форми балансу. Визнання статей балансу. Характерис-
тика розділів і статей балансу. Загальні принципи оцінювання статей 
балансу. Узгодженість Плану рахунків із статтями активу і пасиву 
балансу. Особливості оцінки та відображення в балансі необоротних 
і оборотних активів, власного капіталу, довгострокових і поточних 
зобов’язань. Підготовка облікових даних для складання балансу. Ме-
тодика і техніка заповнення балансу. Аналітичні можливості балансу 
та їх використання. Гармонізація балансу відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності, Директив та Регламенту Ради ЄС.

Література [�; 1�; 1�; 19–2�]

Тема 4. Звіт про фінансові результати
Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку “Звіт про 

фінансові результати”. Структура і зміст звіту. Принципи визнання 
доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові 
результати. Джерела даних для складання звіту. Визначення показни-
ка виручки (доходу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
залежно від виду діяльності. Порядок визначення показників податку 
на додану вартість, суми акцизних зборів та інших відрахувань з до-
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ходу. Визначення фінансових результатів від операційної діяльності. 
Розрахунок фінансових результатів від звичайної діяльності. Понят-
тя про надзвичайні доходи і витрати. Визначення чистого прибутку 
(збитку) підприємства. Склад і структура елементів операційних 
витрат. Показники прибутковості акцій і порядок їх розрахунку.

Удосконалення інформаційної бази для складання звіту про фі-
нансові результати. 

Аналітичні можливості звіту про фінансові результати та їх вико-
ристання.

Узгодженість статей (показників) звіту про фінансові результати 
з Планом рахунків.

Гармонізація звіту про фінансові результати відповідно до Між-
народних стандартів фінансової звітності, Директив та Регламенту 
Ради ЄС.

Література [�; 1�; 15; 27–29; �6]

Тема 5. Звіт про рух грошових коштів
Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку “Звіт про 

рух грошових коштів”. Призначення, структура і зміст звіту про рух 
грошових коштів. Джерела інформації для складання звіту. Методи 
складання звіту (прямий і непрямий). Порядок визначення даних 
про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності в разі 
застосування прямого і непрямого методів.

Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті 
інвестиційної діяльності.

Порядок виявлення грошових коштів у результаті фінансової 
діяльності. Розрахунок зміни обсягу (розміру) грошових коштів за 
звітний період. Узгодження показників звіту з балансом. 

Література [�; 1�; 16; �8; 58]

Тема 6. Звіт про власний капітал
Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку “Звіт 

про власний капітал”. Складники власного капіталу. Зміст статей 
про власний капітал. Порядок складання звіту про власний капітал. 
Особливості формування звітних даних про зміни статутного капіта-
лу, додатково вкладеного капіталу, резервного капіталу. 

Література [�; 1�; 17; 52; 58]
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Тема 7. Фінансова звітність за сегментами. Примітки 
до фінансової звітності

Фінансова звітність за сегментами. Класифікація та інформаційне 
забезпечення Приміток до фінансової звітності. Порядок складання 
приміток до фінансової звітності.

Література [�; 1�; 19–22; �1; ��]

Тема 8. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. 
Вплив інфляції на фінансову звітність

Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку “Виправ-
лення помилок”.

Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Зміни в об-
ліковій політиці. Події після дати балансу. Розкриття інформації у 
Примітках до фінансових звітів.

Вплив інфляції на фінансову звітність підприємства.
Література [�; 1�; 18; 51; 5�]

Тема 9. Зведена і консолідована фінансова звітність
Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку “Консолі-

дована фінансова звітність”. Порядок складання консолідованої фі-
нансової звітності. Розкриття інформації про складання консолідова-
ної фінансової звітності у Примітках до звітності. Загальні положення 
П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”. Відображення об’єднання 
підприємств у фінансовій звітності. Особливості складання зведеної 
звітності міністерств і відомств.

Гармонізація національних положень бухгалтерського обліку та 
Сьомої директиви ЄС щодо сфери застосування та подання консолі-
дованих фінансових звітів. 

Література [�; 1�; �1; �2; ��; 67]

Тема 10.  Фінансовий звіт суб’єкта  малого підприємництва
Загальні положення П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва”. Облікове забезпечення фінансової звітності малого 
підприємництва. Структура і зміст фінансового звіту суб’єкта малого 
підприємництва. Відмінності структури і змісту балансу за формою 
№ 1-м від звичайного балансу. Відмінності структури і змісту звіту 
про фінансові результати за формою № 2-м від звичайного звіту. По-
рядок формування даних для складання балансу за формою № 1-м і 
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звіту про фінансові результати за формою № 2-м. Алгоритм визна-
чення чистого прибутку (збитку) суб’єкта малого підприємництва.

Критерії щодо класифікації підприємств за рекомендаціями Євро-
пейської комісії. Гармонізація звітності малих підприємств відповід-
но до Четвертої директиви ЄС.

Література [�; 1�; 1�; 19–2�; �8]

Змістовий модуль ііі. Податкова звітність, статистична 
та спеціальні звітності

Тема 11.  Податкова звітність 
Сутність і призначення податкової звітності. Загальні положення 

складання та подання податкової звітності. Законодавча та норма-
тивна база.

Податкова звітність про податок на додану вартість. 
Податкова звітність про податок на прибуток.
Податкова звітність про інші податки та збори. Загальнодержавні 

податки і збори. Податок з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин та механізмів. Акцизний збір. Плата за землю. 
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Збір за 
забруднення навколишнього природного середовища. Плата за тор-
говий патент на деякі види підприємницької діяльності. Податкова 
звітність про місцеві податки. Комунальний податок. Податок на рек-
ламу. Збір за право використання місцевої символіки. Збір за видачу 
дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг.

Податкова звітність про єдиний податок.
Література [�6; �8; �9; 59; 69; 80]

Тема 12.  Статистична і внутрішня звітності
Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності.
Склад статистичної звітності, правила та періодичність її подан-

ня. 
Статистична звітність по продукції, її зміст, джерела інформації і 

порядок подання. 
Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і 

порядок подання.
Статистична звітність про фінанси підприємства, її зміст, джерела 

і порядок подання.
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Статистична звітність щодо зовнішньоторговельної діяльності 
підприємства, її зміст, джерела і порядок подання.

Поняття внутрішньої звітності та її завдання.
Література [50; 51; 59; 6�; 76].

Тема 13.  Спеціальна звітність
Загальне призначення і вимоги до подання звітності до Пенсійного 

фонду. Нормативне забезпечення загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування. Звітність з державного пенсійного страху-
вання. Порядок складання персоніфікованої звітності до Пенсійного 
фонду.

Призначення звітності до фондів страхування та зміст її основних 
показників. Нормативне забезпечення з  державного соціального стра-
хування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими народженням та похованням, загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття.

Порядок складання та подання звітності платників страхових 
внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати праце-
здатності.

Звітність з державного соціального страхування на випадок без-
робіття та від нещасного випадку на виробництві. 

Література [8; 7; 10; �5; 70]

ПИТАННЯ  дЛЯ  САмОКОНТрОЛЮ

 1. Бухгалтерська звітність як засіб управління економікою держави 
та основне джерело інформації з управління.

 2. Види звітності на сучасному етапі та взаємозв’язок між ними.
 �. Міжнародні стандарти фінансової звітності і Директиви з обліку 

Європейського співтовариства.
 �. Вимоги до бухгалтерських фінансових звітів у міжнародній прак-

тиці в умовах становлення глобальної світової економіки. 
 5. Фактори, що зумовлюють необхідність використання міжнарод-

них стандартів фінансової звітності. 
 6. Порядок підписання бухгалтерських звітів. 
 7. Порядок і вимоги до проведення інвентаризації.
 8. Нормативи та інструктивні документи до складання звітності. 
 9. Мета та склад фінансової звітності.
 10. Нормативне забезпечення фінансової звітності.
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 11. Якісні характеристики і принципи підготовки фінансової звіт-
ності. 

 12. Основні вимоги до подання фінансової звітності.
 1�. Призначення балансу та його структура.
 1�. Узгодженість плану рахунків із статтями активу балансу.
 15. Визнання, оцінка активів та класифікація активів.
 16. Особливості оцінки та відображення у балансі необоротних ак-

тивів.
 17. Склад, оцінка та відображення у балансі оборотних активів. 
 18. Узгодженість плану рахунків із статтями пасиву балансу.
 19. Визначення, оцінка та класифікація статей пасиву.
 20. Особливості відображення у балансі забезпечень наступних вит-

рат і платежів.
 21. Особливості оцінки та відображення у балансі довгострокових 

зобов’язань.
 22. Склад поточних зобов’язань та їх подання у балансі.
 2�. Загальна характеристика Звіту про фінансові результати.
 2�. Класифікація та визначення доходів і витрат у Звіті про фінан-

сові результати.
 25. Визначення статей розділу “Елементи операційних витрат”.
 26. Особливості розділу ІІІ “Розрахунок показників прибутковості 

акцій”.
 27. Загальна характеристика Звіту про рух грошових коштів. 
 28. Джерела інформації для складання Звіту про рух грошових кош-

тів.
 29. Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів та його 

структура.
 �0. Подання інформації про рух грошових коштів в результаті опе-

раційної діяльності в разі застосування прямого і непрямого ме-
тодів.

 �1. Визначення руху коштів в результаті фінансової та інвестиційної 
діяльності.

 �2. Загальна характеристика Звіту про власний капітал.
 ��. Визначення, визнання і функції власного капіталу.
 ��. Класифікація і складники власного капіталу.
 �5. Характеристика статей власного капіталу і порядок їх відобра-

ження у балансі.
 �6. Методика складання Звіту про власний капітал.
 �7. Призначення і склад приміток.
 �8. Примітки для розкриття окремих статей балансу.
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 �9. Примітки, пов’язані з розкриттям статей Звіту про фінансові ре-
зультати.

 �0. Примітки до Звіту про рух грошових коштів.
 �1. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках.
 �2. Події після дати балансу.
 ��. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.
 ��. Консолідована фінансова звітність. Визначення і сфера застосу-

вання звітності.
 �5. Материнське і дочірні підприємства.
 �6. Принципи підготовки та складання консолідованої фінансової 

звітності. 
 �7. Особливості консолідації звітності іноземних дочірніх підпри-

ємств.
 �8. Зведена фінансова звітність, її відмінність від консолідованої 

звітності.
 �9. Принципи підготовки зведеної фінансової звітності.
 50. Порядок складання і подання зведеної звітності.
 51. Відбиття об’єднання підприємств у фінансовій звітності.
 52. Аудит консолідованої та зведеної звітності.
 5�. Облікове забезпечення фінансової звітності суб’єкта малого під-

приємництва. 
 5�. Форма фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.
 55. Методи обліку загальнокупівельної спроможності та метод облі-

ку поточної вартості.
 56. Порядок коригування показників балансу.
 57. Порядок коригування показників Звіту про фінансові результа-

ти. 
 58. Порядок коригування показників Звіту про рух грошових кош-

тів.
 59. Порядок коригування показників Звіту про власний капітал.
 60. Консолідована фінансова звітність.
 61. Нормативне забезпечення загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування.
 62. Платники страхових внесків.
 6�. Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування. 
 6�. Порядок розрахунку суми страхових внесків на загальнообо-

в’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за 
звітний місяць.
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 65. Порядок складання персоніфікованої звітності до Пенсійного 
фонду.

 66. Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою 
перерахування та надходження страхових внесків, інших пла-
тежів до Фонду.

 67. Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності 
внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасними 
випадками на виробництві, за рахунок коштів підприємства.

 68. Порядок складання Звіту про нараховані внески та витрати, 
пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страху-
ванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, за звіт-
ний період.

 69. Облік сплачених внесків до Фонду загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування України на випадок безробіт-
тя.

 70. Порядок складання та подання звітності платників страхових 
внесків.

 71. Суб’єкти та об’єкти страхування.
 72. Контроль за сплатою страхових внесків до Фонду.
 7�. Порядок складання розрахункової відомості про нарахування і 

перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду.
 7�. Ідентифікація термінів і термінології перед складанням деклара-

ції про податок на прибуток. 
 75. Заповнення декларації з податку на прибуток, визначення суми 

податку на прибуток. 
 76. Виправлення помилок та порядок заповнення уточненої деклара-

ції з податку на прибуток.
 77. Об’єкт оподаткування податку на додану вартість.
 78. Заповнення та аналіз розрахунків до декларації з ПДВ. 
 79. Методика заповнення та аналіз декларації з ПДВ. 
 80. Камеральна перевірка Декларації з ПДВ. 
 81. Об’єкт оподаткування податку з доходів фізичних осіб. 
 82. Загальний оподатковуваний дохід, податок з доходів фізичних 

осіб.  
 8�. Податкові соціальні пільги. Ставка податку з доходів фізичних 

осіб. 
 8�. Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб до бюджету. 
 85. Характеристика та порядок заповнення форм інших видів подат-

кової звітності.
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 86. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів.

 87. Збір на спеціальне використання лісових ресурсів та користуван-
ня земельними ділянками лісового фонду.

 88. Платежі за користування надрами.
 89. Плата за землю.
 90. Акцизний збір.
 91. Фіксований сільськогосподарський податок.
 92. Єдиний податок.
 9�. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
 9�. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.
 95. Види і форми статистичної звітності підприємства.
 96. Звітність з основних показників виробничої діяльності, її скла-

дання та читання. 
 97. Статистична звітність щодо фінансів підприємства, її зміст, дже-

рела і порядок подання. 
 98. Статистична звітність щодо зовнішньоторговельної діяльності 

підприємства, її зміст, джерела і порядок подання. 
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