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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним  

планом 

денна заочна 

Кількість кредитів: 4                                              Лекції: 

 24  

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: 3, 4 Семінарські заняття: 

24  

Тижневе навантаження (год.):  

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 3 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська Самостійна робота: 

72  

   

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом навчальної дисципліни є організація і методика складання фінансо-

вої, статистичної, внутрішньогосподарської та спеціальної звітності підприємств та поря-

док її затвердження і подання.  

Метою вивчення дисципліни є вивчення  складу,  структури,  змісту  та  порядку  

складання  і  подання  фінансової, статистичної та внутрішньогосподарської звітності. 

Особлива увага приділяється  фінансовій звітності, яка є основою створення системи роз-

криття інформації про результати діяльності  підприємств  України  для  зовнішніх  кори-

стувачів:  власників,  кредиторів, контрагентів.  

Передумовами  для вивчення дисципліни  «Звітність підприємства » є поглиб-

лення та конкретизація знань студентів, здобутих в процесі вивчення  дисциплін  «Еконо-

міка  підприємства», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік»,   

Міждисциплінарні зв’язки : навчальна  дисципліна «Звітність підприємства» пог-

либлює  та  конкретизує  знання  студентів,  здобуті  в процесі вивчення дисциплін   «Еко-

номіка підприємства», «Мікроекономіка» , «Бухгалтерський облік»,  і  тісно  пов’язана  з  

навчальною  дисципліною «Бухгалтерський  облік».  

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  студент  повинен  набути  такі  

результати навчання: 

1. Знання 

знати: 

- сутність та значення фінансової та  іншої звітності в ринкових  умовах, за-

вдання  і  

- тенденції її розвитку в міжнародній практиці;  

- правові та організаційні основи фінансової звітності в Україні та за кордо-

ном;  



- організаційні  та  методичні  аспекти  складання  фінансової  звітності  та  

іншої  

- звітності;  

- міжнародний досвід організації та методики фінансової звітності;  

- методику складання звітності підприємств;  

- специфіку  складання  звітності  малих  підприємств,  підприємств,  які  вхо-

дять  до  економічної групи як материнське та дочірні, фінансову звітність за 

сегментами. 

2.  Уміння. 

вміти: 

- організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та  

інше забезпечення  праці бухгалтерів зі складання звітності підп-

риємств;  

- вибирати  оптимальні  методи  здійснення  бухгалтерських  про-

цедур  зі  складання звітності і організовувати їх виконання;  

- складати основні форми фінансової та іншої звітності;  

- подавати фінансову та іншу звітність її користувачам;  

- виправляти  помилки,  допущені  при  складання  фінансової  зві-

тності  у  поточному періоді та попередніх звітних періодах;  

- використовувати  інформацію  фінансової  та  іншої  звітності  

для  її  аналізу  та  прийняття управлінських рішень.  
3.  Комунікації : 

- показувати уміння  працювати  автономно та в команді,  мати  навички  мі-

жособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; 

- використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну 

та розповсюдження  професійно  спрямованої  інформації  у  сфері  підприє-

мництва, торгівлі та біржової діяльності; 

- оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною 

й іноземною мовами. 

4. Автономність та відповідальність: 

- відповідальність за  прийняття  рішень у складних і непередбачуваних  умо-

вах, що  потребує застосування нових підходів та прогнозування; 

- управління комплексними діями або проектами;     
- відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб; 

- здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності 
 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ з/п        Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчан-
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1 Тема 1. Загальні вимоги до  

звітності 

4 2 2   6       



2 Тема 2. Баланс підприємства 4 2 2   7       

3 Тема 3. Звіт про фінансові  

результати 

4 2 2   7       

4 Тема 4. Звіт про рух  грошових 

коштів 

4 2 2   7       

5 Тема 5. Звіт про власний  

капітал 

4 2 2   7       

6 Тема 6. Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах  

4 2 2   7       

7 

 

Тема 7. Зведена і консолідована 

фінансова  

звітність 

4 2 2   7       

8 Тема 8. Фінансовий звіт  

суб’єкта малого підприємництва 

4 2 2   6       

9 Тема 9. Податкова звітність 8 4 4   7       

10 Тема 10. Статистична і  

спеціальна звітність  

8 4 4   7       

 Підготовка до МКР      4       

Разом: 48 24                                                                                                                                                                24   72       

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Загальні вимоги до звітності  

 

Мета  і  завдання  звітності.  Склад  і  структура  звітності:  фінансова, податкова,  

статистична  та  спеціальна.  Вимоги  національних  стандартів  до складу  та  елементів  

фінансової  звітності.  Якісні  характеристики  фінансової звітності.  Принципи  підготов-

ки  фінансової  звітності.  Розкриття  інформації  у фінансовій  звітності.  Засоби  забезпе-

чення  достовірності  звітних  даних.  

Принципи побудови форм звітності. Підготовка облікових даних для складання зві-

тності. Загальні положення щодо порядку заповнення звітних форм. Порядок подання та 

оприлюднення звітності підприємств.  

Тема 2. Баланс підприємства   

Загальне  поняття  про  бухгалтерський  баланс  і  його  значення  в управлінні.  

Мета складання Балансу. Структура Балансу та вимоги до нього. Види активів. Класифі-

кація та види зобов’язань. Структура власного капіталу.  

Структура  забезпечень  і  цільового  фінансування.  Класифікація  Балансів підп-

риємства. Взаємозв’язок Балансу і плану рахунків бухгалтерського обліку.  

Групування рахунків бухгалтерського обліку за фінансової звітністю Визнання та 

оцінка статей Балансу. Зміст статей та методика його складання.  

 



Тема 3. Звіт про фінансові результати    

Загальні  положення  Стандарту  бухгалтерського  обліку  «Звіт  про фінансові  ре-

зультати».  Структура  і  зміст  звіту.  Принципи  визнання  доходів  і витрат. Класифікація 

доходів і витрат у звіті про фінансові результати. Джерела даних  для  складання  звіту.  

Визначення  показника  виручки  (доходу)  від реалізації  продукції  (товарів,  робіт,  пос-

луг)  залежно  від  виду  діяльності.  

Розрахунок валового прибутку (збитку). Визначення фінансових результатів від 

операційної  діяльності.  Розрахунок  фінансових  результатів  від  звичайної діяльності.  

Поняття  про  надзвичайні  доходи  і  витрати.  Визначення  чистого прибутку  (збитку)  

підприємства.  Склад  і  структура  елементів  операційних витрат. Показники прибутко-

вості акцій і порядок їх розрахунку.  

Тема 4. 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 ін-

формації для складання звіту.   

Методи складання звіту (прямий і непрямий). Порядок визначення даних про  рух  

грошових  коштів  у  результаті  операційної  діяльності.  Порядок визначення  даних  про  

рух  грошових  коштів  у  результаті  інвестиційної  діяльності.  

Порядок виявлення грошових коштів у результаті фінансової діяльності. Узго-

дження показників звіту з балансом.  

Тема 5. Звіт про власний капітал   

Положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку  5  «Звіт  про  власний капітал». 

Загальні положення. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу.  Складові  

власного  капіталу:  статутний  капітал,  пайовий  капітал, додатковий  вкладений  капітал,  

інший  додатковий  капітал,  резервний  капітал, нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.  Зміст  статей  Звіту  про  власний  капі-

тал.  Особливості  формування звітних  даних  про  зміни  статутного  капіталу,  додатково  

вкладеного  капіталу, резервного  капіталу.  Порядок  складання  Звіту  про  власний  капі-

тал.  Розкриття інформації в примітках до Звіту про власний капітал.    

  

Тема  6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. 

   

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у 

фінансових звітах». Загальні положення. Дата Балансу. Облікова оцінка. Події після дати 

балансу.  

Виправлення  помилок  і  зміни  в  облікових  оцінках.  Корекція  сальдо нерозподі-

леного  прибутку  на  початок  звітного  року,  коли  такі  помилки впливають на нерозпо-

ділений прибуток (непокритий збиток).   

Зміни у обліковій політиці. Корекція сальдо нерозподіленого прибутку на початок 

звітного року. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.  

Зміст  та  сума  помилки.  Статті  фінансової  звітності  попередніх  періодів. По-

вторне оприлюднення виправлених фінансових звітів.  

  

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність.  

 

Положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку  20  «Консолідована фінансова  

звітність».  Загальні  положення.  Материнське  (холдингове) підприємство.  Дочірні  під-



приємства.  Внутрішні  групові  операції.  Внутрішнє групове  сальдо.  Нереалізовані  

прибутки  та  збитки  від  внутрішньогрупових операцій.  Порядок  складання  консолідо-

ваної  фінансової  звітності.  Загальні вимоги до складання консолідованої фінансової зві-

тності.  Розкриття інформації про  складання  консолідованої  фінансової  звітності.  Кон-

солідований  Баланс.  

Консолідований  Звіт  про  фінансові  результати.  Консолідований  Звіт  про  рух 

грошових коштів. Консолідований Звіт про власний капітал. Положення  (стандарт)  бух-

галтерського  обліку  19  «Об'єднання підприємств». Загальні положення. Облік придбан-

ня. Облік злиття підприємств.  Розкриття інформації про  об'єднання підприємств.  

Особливості складання зведеної звітності міністерств і відомств. 

 

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.  

 

Призначення  та  структура  фінансового  звіту  суб'єкта  малого підприємництва.  

Порівняння  структури  і  об’єму  Балансу  суб'єкта  малого  підприємництва  з  Балансом  

звичайного  підприємства.  Баланс  суб'єкта  малого підприємництва,  форма  №1-М,  його  

структура  і  статті.  Порядок  складання Балансу форми №1-М  СМП.  

Порівняння  структури  і  обсягу  Звіту  про  фінансові  результати  суб'єкта малого  

підприємництва  і  Звіту  про  фінансові  результати  звичайного підприємства.  Звіт  про  

фінансові  результати,  форма  №2-М  суб'єкта  малого підприємництва.  Порядок  скла-

дання  Звіту  про  фінансові  результати  СМП.  

Елементи операційних витрат. Алгоритм визначення чистого прибутку (збитку) су-

б'єкта малого підприємництва.  

  

Тема 9. Податкова звітність. 

   

Склад  податкової  звітності.  Періодичність  подання  податкової  звітності.  

Структура  та  зміст  Декларації  з  податку  на  прибуток  підприємства.  Порядок 

складання  Декларації  з  податку  на  прибуток  підприємства  та  джерела  її інформації.  

Структура  та  зміст  податкової  Декларації  з  податку  на  додану вартість. Поря-

док  складання  податкової  Декларації  з  податку  на  додану  вартість.  

Податкові зобов’язання. Податковий кредит. Розрахунки з бюджетом за звітній пе-

ріод. Джерела інформації податкової Декларації з податку на додану вартість.   

Особливості  побудови  і  подання  Податкової  декларації  з  ПДВ  за спрощеною  

формою.  Правила  складання  і  подання  Довідки  про  суми виплачених доходів і утри-

маних з них податків фізичних осіб за формою №1ДФ.  

Інші  форми  податкової  звітності:  Податковий  розрахунок  комунального подат-

ку.   

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середо-

вища та ін. Особливості податкової звітності підприємств, які сплачують єдиний податок.  

  

10. Статистична і спеціальна звітність. 

 

Склад статистичної звітності.  Періодичність подання статистичної звітності.  

Статистична  звітність  щодо  продукції,  її  зміст,  джерела  інформації  і  порядок 

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

ня.  Статистична  звітність  щодо  фінансів  підприємства,  її  зміст,  джерела  і порядок  

подання.  Статистична  звітність  щодо  зовнішньоторговельної  діяльності підприємства, 

її зміст, джерела і порядок подання. Звітність про відрахування на соціальні  потреби:  Ро-

зрахунок  суми  страхових  внесків  на  загальнообов’язкове  державне пенсійне страху-

вання; Форма 4-ФССзТВП  про нараховані внески,  перерахування  та  витрати,  пов’язані  



з  загальнообов’язковим  державним соціальним  страхуванням  у  зв’язку  з  тимчасовою  

втратою  працездатності;  

Розрахункова  відомість  про  нарахування  і  перерахування  страхових  внесків  до 

Фонду  загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування  України  на випа-

док  безробіття.  Розрахункова  відомість  про  нарахування  і перерахування  страхових  

внесків  та  витрачання  коштів  Фонду  соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України. Порядок складання та заповнення зві-

тності. 

  

            5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

Тема 1. Загальні вимоги до звітності  

Тема 2. Баланс підприємства  

Тема 3. Звіт про фінансові результати  

Тема 4.  Звіт про рух грошових коштів.   

      

 Тема 5. Звіт про власний капітал.  

Тема 6. Примітки  до  річної  фінансової  звітності 

Тема7. Консолідована фінансова звітність підприємства.  

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.  

Тема 9. Податкова звітність. 

Тема 10. Статистична і спеціальна звітність. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього про-

цесу у вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом 

поза межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Ко-

жен вид самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Резуль-

тативність виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і 

фіксується в академічному журналі. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння тео-

ретичних знань з дисципліни «Звітність підприємства»: 

Обов’язкові: 

 підготовка до семінарських занять: обробка лекційного матеріалу та  вив-

чення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання;  

 систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед написанням МКР  та 

іспитом;  

Вибіркові: 

 підготовка повідомлень. 

Розподіл годин на виконання СРС 

 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

Денна  

форма  

навчання 

Заочна 

 форма  

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 7  

2. Підготовка до семінарських занять; 24  

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4  



4. Опрацювання тем, винесених на самостійну підго-

товку, в т.ч. конспектування за заданим планом: 

27  

5. Підготовка i написания рефератів 10  

 Разом 72  

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

 

Назва теми Зміст самостійної роботи 

студентів 

Кількість 

годин 

Форми 

 звітності  

Література 

Денна фо-

рма нав-

чання (за-

очна 

 форма) 

Тема 1. Загальні ви-

моги до звітності 

Перелік питань: 

1.Призначення основних 

форм фінансової  

звітності.  

2.Класифікація звітності.  

3.Принципи  

підготовки фінансової 

звітності. 

4. Методи  

обробки звітної інфор-

мації.  

5.Виправлення  

помилок в звітних фор-

мах 

6. Основні форми  

квар.тальної та річної 

звітності підприємства.  

Суб’єкти зовнішнього 

контролю звітуючого  

підприємства 

6 Конспект,усне 

опитування,тести 

[1,2,4,10,12,18]. 

Тема 2. Баланс під-

приємства 

Перелік питань: 

 1.Історичний розвиток 

бухгалтерського балансу 

та основні концепції йо-

гопобудови.  

2.Класифікація балансів.  

3.Елементи балансу, їх 

визнання та оцінка. 

4.Структура та форми  

подання балансу. 

5. Порядок складання 

балансу  

підприємствами України 

. 

7 Конспект,усне 

опитування,тести 

[1,2,4,10,12,18]. 

Тема 3. Звіт про 

фінансові результа-

Перелік питань: 

1.Економічна сутність 
7 Конспект,усне 

опитування,тести 

[1,2,4,10,12,18]. 



ти 

 

 

 

 

прибутку та підходи до  

його визначення.  

2.Загальні принципи ви-

знання доходів та витрат 

як елементів звіту про  

фінансові результати. 

3.Загальна характерис-

тика звіту про фінансові 

результати відповідно до 

Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку 

України.  

4.Порядок складання 

звіту про фінансові ре-

зультати підприємства-

ми України.  

5.Методика розрахунку 

показників прибутковос-

ті акцій.  
Тема 4. Звіт про рух 

грошових коштів 

 

 

Перелік питань: 

1.Звіт про рух грошових 

коштів.  

2.Зміст та призначення 

звіту про рух грошових  

коштів.  

3.Загальні принципи по-

дання та  розкриття ін-

формації про рух грошо-

вих коштів у звіті. 

4.Порядок складання 

звіту про рух грошових 

коштів підприємствами 

України 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Конспект,усне 

опитування,тести 

 

 

 

 

 

 

 

[1,2,4,10,12,18]. 

Тема 5.  Звіт про 

власний капітал 

Перелік питань: 

1.Зміст та призначення 

звіту про власний  

капітал.  

2.Складові власного ка-

піталу.  

3.Зміст і формат звіту 

про власний капітал у   

вітчизняній практиці. 

4.Порядок складання 

звіту  про власний капі-

тал    

7 Конспект,усне 

опитування,тести 

[1,2,4,10,12,18]. 

Тема 6. Виправлення 

помилок і зміни у  

фінансових звітах 

 

Перелік питань: 

 1.Класифікація помилок 

та методика їх  

виправлення.  

2.Виправлення помилок 

та зміни у фінансових 

звітах 

7 Конспект,усне 

опитування,тести 

[1,2,4,10,12,18]. 

Тема 7. Зведена і 

консолідована фі-

нансова  

звітність 

Перелік питань: 

1.Зведена та консолідо-

вана фінансова звітність: 

7 Конспект,усне 

опитування,тести 

[1,2,4,10,12,18]. 



призначення та сфера 

застосування. 2.Загальні 

принципи складання 

консолідованої фінансо-

вої звітності.  

3.Процедури консоліда-

ції фінансової звітності. 

4. Консолідація фінансо-

вої звітності при 

об’єднанні компаній. 

5.Складання річної кон-

солідованої фінансової 

звітності. 

Тема 8. Фінансовий 

звіт суб’єкта малого  

підприємництва 

(СМП) 

Перелік питань: 

1.Критерії визнання 

СМП.  

2.Особливості  

складання фінансової 

звітності СМП України.  

3.Порядок складання 

фінансової звітності  

суб’єктами малого підп-

риємництва України 

 

6 Конспект,усне 

опитування,тести 

[1,2,4,10,12,18]. 

Тема 9. Податкова 

звітність 

 

Перелік питань: 

1.Призначення, склад та 

порядок подання  

податкової звітності під-

приємств.  

2.Призначення та зага-

льні принципи форму-

вання податкової звітно-

сті. 

3. Види та строки подан-

ня податкових деклара-

цій.  

4.Порядок подання по-

даткових декларацій до  

органів державної фіска-

льної служби.  

5.Відповідальність за 

неподання або  

порушення строків по-

дання податкових  

декларацій. Порядок 

внесення змін до  

податкових декларацій.  

 

7 Конспект,усне 

опитування,тести 

[1,2,4,10,12,18]. 

Тема 10. Статистич-

на і спеціальна звіт-

ність 

Перелік питань: 

1.Призначення, склад 

та порядок подання 

статистичної звітності 

підприємств.  

2.Характеристика ос-

7 Конспект,усне 

опитування,тести 

[1,2,4,10,12,18]. 



новних форм статис-

тичної звітності.  

3.Особливості подання 

звітності з єдиного 

внеску на загальноо-

бов’язкове державне 

соціальне страхування.  

 

Підготовка до МКР 4    

Разом 72   

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Тематика рефератів 

1.  Взаємозв’язок показників у формах фінансової звітності.  

2.  Викривлення фінансової звітності: способи виявлення.  

3.  Облікове забезпечення достовірності звітних даних.  

4.  Організація підготовки та подання фінансових звітів.  

5.  Порівняння принципів підготовки фінансових звітів в Україні та за- 

рубіжних країнах.   

6.  Внутрішня звітність підприємства, як основа для прийняття управ- 

лінських рішень.   

7.  Нормативне  забезпечення  складання  та  подання  за  призначенням  

фінансової звітності.  

           8.  Бухгалтерський баланс та оцінка фінансового стану підприємства.  

9.  Структура фінансових результатів та облікове їх відображення за- 

безпечення у звітності.   

10.  Методика складання балансу та контроль достовірності його показ- 

ників.  

11.  Порядок складання ліквідаційного балансу при банкрутстві підпри- 

ємства.  

12.  Особливості оцінювання та переоцінювання статей балансу.   

13.  Узгодженість статей балансу з показниками інших форм звітності.   

14.  Характеристика розділів балансу і  основних статей кожного розді- 

лу.  

15.  Дослідження  структури  балансу  як  засіб  розуміння  фінансового   

стану підприємства.  

16.  Порівняння вимог НП(с)БО та МСБО до структури балансу. 

17. Методика складання Звіту про рух грошових коштів та контроль до- стовірності 

його показників.  

18. Порівняльна характеристика вимог до Звіту про рух грошових коштів міжнаро-

дних  та  національних  стандартів  бухгалтерського  обліку  і  фінансової звітності.  

19. Порядок визначення руху грошових коштів від операційної діяльності.   

20. Порядок визначення руху грошових коштів від інвестиційної діяльності.  

21. Порядок визначення руху грошових коштів від фінансової діяльності.  

22. Аналіз наукових досліджень з проблем складання Звіту про рух грошових кош-

тів.  

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми і методи поточного контролю 



Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять  (вклю-

чає, в тому числі, перевірку якості підготовки завдань, які винесені на самостійне вивчен-

ня та виконання) і має на меті перевірку рівня підготовленості студента.  Формами прове-

дення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на семінарських заняттях; 

2) заслуховування повідомлень, які підготували студенти; 

 3) виконання тестових завдань тощо. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: Відповіді на 

питання (усні та письмові),доповіді; тести; реферати,есе; презентації результатів викона-

них завдань та досліджень; виступи на наукових заходах тощо. 

Приклади тестових завдань 

1.  Яка  назва  використовується  у  нормативному  регулюванні  бухгалтер-

ського обліку  і  звітності  для  визначення  всіх  осіб,  які  зацікавлені  в  

отриманні інформації про діяльність підприємства:  

а) споживачі;   

б) користувачі;  

в) зацікавлені сторони;  

г) інвестори.  

  

2.  За  якими  критеріями  здійснюється  розподіл  користувачів  інформації  на  

зовнішніх та внутрішніх:  

а) належністю суб’єкта до діяльності підприємства;  

б) розподілом суб’єктів на фізичні та юридичні особи;  

в) діяльністю суб’єкта в рамках організаційної структури підприємства;  

г) географічним розташуванням користувачів інформації.  

  

3.  За  якими  ознаками  здійснюється  розподіл  користувачів  інформації  на  

зацікавлених та незацікавлених у даних бухгалтерського обліку і звітності:  

а) фінансовим інтересом;  

б) службовими обов’язками;   

в) комерційною таємницею;  

г) належністю до керівництва підприємства.  

  

4. Яка основна мета складання фінансової звітності:  

а) забезпечення інформацією всіх зацікавлених користувачів незалежно від їх  

можливостей отримання даних звітів;  

б)  забезпечення  інформацією  всіх  внутрішніх  користувачів  незалежно  від  їх  

можливостей отримання даних звітності;  

в) забезпечення інформацією органів державного управління;  

г) усі відповіді вірні.  

  

5. Оберіть доцільне визначеня звітності підприємства:  

a) процес узагальнення даних бухгалтерського обліку, який здійснюється усіма  

підприємствами України;  

б)  система  узагальнюючих  та  взаємопов’язаних  показників,  яка  подається  у  

вигляді різного типу таблиць та текстового матеріалу;  

в)  фінансова  звітність  про  фінансовий  стан  підприємства  та  результати  його  

діяльності;  

г) усі варіанти є доцільними.  



  

6. Фінансова звітність це:  

a)  звітність,  що  складається  на  підставі  даних  бухгалтерського  обліку  для  

задоволення потреб певних користувачів;  

б)  бухгалтерська  звітність,  що  містить  інформацію  про  фінансовий  стан,  

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;  

в) процес узагальнення даних бухгалтерського обліку, який здійснюється усіма  

підприємствами України;  

г) немає вірної відповіді.  

  

7. До зовнішніх користувачів звітності підприємств відносяться:  

a)  банківські  та  кредитні  установи,  постачальники  та  інші  кредитори,  

громадськість, клієнти, органи державного контролю, конкуренти;  

б) профспілки, керівники та працівники підприємства, працівники бухгалтерії,  

фінансисти, економісти;  

в) засновники, учасники, профспілки, постачальники.  

г) вірні відповіді а) і б).  

  

8. До внутрішніх користувачів звітності підприємств відносяться:   

a) засновники, учасники, профспілки, постачальники;  

б)  банківські  та  кредитні  установи,  постачальники  та  інші  кредитори,  

громадськість, клієнти, органи державного контролю, конкуренти;  

в) профспілки, керівники та працівники підприємства, працівники бухгалтерії,  

фінансисти, економісти;  

г) інвестори, податкові органи та органи соціального страхування.  

  

9. Склад і структура звітності підприємств залежить від:   

a) форми власності підприємства;  

б) видів обліку та інформаційних потреб користувачів;   

в) організаційної-правової форми;  

г) розміру підприємства.  

  

10. Статистична звітність визначається як:  

a)  бухгалтерська  звітність,  що  містить  інформацію  про  фінансовий  стан,  

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;  

б)  звітність,  що  складається  на  підставі  даних  бухгалтерського  обліку  для  

задоволення потреб певних користувачів;  

в) звітність, яку складають усі суб’єкти господарювання і яка надає інформацію  

органам державної статистики для оцінки стану і розвитку держави;  

г) немає правильної відповіді.  

Приклади варіантів модульних робіт 

Модульний контроль з дисципліни «Звітність підприємства» проводиться у пись-

мовій  формі. Варіанти завдань до МКР. 

Варіант 1. 

1. Тести 

1. Яка основна мета складання фінансової звітності:  

a) забезпечення інформацією всіх зацікавлених користувачів незалежно від їх  

можливостей отримання даних звітів;  

б)  забезпечення  інформацією  всіх  внутрішніх  користувачів  незалежно  від  їх  

можливостей отримання даних звітності;  

в) забезпечення інформацією органів державного управління;  

г) повна відповідь відсутня.  



  

2. Які якісні характеристики повинна мати фінансова звітність:  

a) цінність для користувачів;  

б) надійність даних;   

в) порівнянність та повнота;   

г) сукупність всіх названих ознак.  

  

3. Формування показників фінансової звітності є:  

a)  етапом  бухгалтерської  процедури  у  вигляді  підсумкового  узагальнення  

результатів господарських операцій за певний період;  

б) поточне групування результатів господарських операцій за певний період;   

в) реєстрацією результатів господарських операцій за певний період;  

г) немає вірної відповіді.  

  

4. Склад фінансової звітності являє собою:  

a)  систему  облікових  показників,  визначених  у  інтересах  користувачів  за  

певний період;  

б) типову процедуру подання та затвердження звітності;   

в) дані рахунків Головної книги;  

г) немає вірної відповіді.  

  

5.  Дані  бухгалтерського  обліку,  що  використовуються  при  складанні  

фінансової звітності, це:  

a) якісно визначені показники розрахунків, бухгалтерських довідок;   

б)  дані  первинних  документів,  що  фіксують  факти  господарського  життя  

підприємства;  

в) показники рахунків Головної книги;   

г)  дані  регістрів  обліку,  що  згруповані  з  метою  формування  фінансової  

звітності.  

  

6. Необхідність використання додаткових способів розкриття інформації крім  

тих,  що  передбачені  нормативним  регулюванням  фінансової  звітності,  

визначається:  

a) призначенням фінансової звітності;   

б) вимогами зовнішніх користувачів;  

в) положеннями, затвердженими органами державного регулювання;  

г) всі відповіді вірні.  

  

7. До складу якісних характеристик фінансової звітності не відносяться:   

a) зрозумілість;   

б) зіставність;  

в) облікова політика;  

г) порівняність.  

  

8. Який з наведених документів є компонентом фінансової звітності?  

a) аудиторський висновок;  

б) пояснювальна записка до звітності;   

в) примітки до фінансових звітів;  

г) всі вище перелічені;  

  

9. Якому принципу підготовки фінансової звітності відповідає вимога П(С)БО  

9 відображати запаси у балансі за нижчою з оцінок  - собівартістю чи чистою  



вартістю реалізації?  

a) нарахування;   

б) безперервності діяльності;   

в) обачності;   

г) зрозумілості.  

  

10. Квартальна звітність підприємства складається з:  

a) Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів;   

б) Балансу, Звіту про фінансові результати;  

в)  Балансу,  Звіту  про  фінансові  результати,  Звіту  про  рух  грошових  коштів,  

Звіту про власний капітал;  

г)всі відповіді вірні.  

Задача. Підприємство придбало програмне забезпечення 02.01.2017 р. за  5 000 грн., оці-

нило строк  його  корисного  використання  5  років,  а  ліквідаційну  вартість  як  0  грн.  

Для  нарахування  амортизації  нематеріальних  активів  застосовується  метод  прямолі-

нійної амортизації, а балансова вартість визначається за П(С)БО ?. Якою буде балансова 

вартість  програмного забезпечення на 31.12.14 р.? 

Задача. Підприємство отримало від замовника аванс у сумі 6 тис. грн. (за продукцію ці-

ною 20 грн. за од., собівартість якої 18 грн. за од.), а відвантажило у звітному періоді лише 

250 од.  Визначте  показники  звіту  про  фінансові  результати  за  2008  рік:  собівартість 

реалізованої  продукції і доход від реалізації. 

 

Варіант 2. 

Тести. 

1. Підприємства подають фінансову звітність:  

a) органам, до сфери управління яких належать;   

б) трудовим колективам на їх вимогу;   

в) власникам;   

г) всі відповіді правильні.  

2. Облікову політику підприємства розкривають у:   

a) Балансі;   

б) Звіті про фінансові результати;  

в) Звіті про рух грошових коштів;   

г) Примітках до річної фінансової звітності.  

3. Фінансова звітність в Україні складається в таких вимірниках:   

a) грн.;   

б) тис. грн., крім 4 розділу форми 2;  

в) тис. грн. з одним десятковим знаком після коми;  

г)всі відповіді вірні.  

4. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» не встановлює:   

a) мету складання та подання фінансових звітів;   

б) склад фінансових звітів;  

в) якісні характеристики та принципи складання фінансових звітів;   

г) порядок і методи виправлення помилок в фінансовій звітності;   

д) звітний період;   

е) вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.  

5. Для того, щоб фінансова звітність була зрозуміла користувачам, НП(С)БО 1  

передбачає наявність у ній даних про:  

a) підприємство;   

б) дату звітності за звітний період;  

в) облікову політику підприємства та її зміни;   

г) обмеження щодо володіння активами.  



6.  Фінансова  звітність,  складена  відповідно  до  МСФЗ,  задовольняє  

інформаційні потреби:  

a) усіх користувачів звітності;  

б) зовнішніх користувачів звітності;  

в) вітчизняних користувачів звітності;  

г) закордонних користувачів звітності.  

7. Фінансова звітність представляє правдиву інформацію, коли:  

a) активи відображаються в балансі за їх справедливою вартістю;   

б)  підприємство  проходило  аудиторську  перевірку  та  має  в  наявності  

позитивний аудиторський висновок;  

в)  достовірно  відображає  фінансовий  стан  підприємства,  що  є  достатнім  для  

користувачів звітності для прийняття відповідного рішення;  

г)  аудитори  можуть  підтвердити,  що  звітність  не  містить  ні  помилок,  ні  

пропусків, а також немає ознак правопорушень.  

8. Вкажіть якісні характеристики корисної звітної інформації:   

a) зрозумілість;  

б) безперервність;  

в) доречність;  

г) надійність;  

д) послідовність;  

е) порівнянність.  

9. Основоположними якісними характеристиками фінансової звітності є:   

a) доречність;   

б) зрозумілість;  

в) правдиве подання;   

г) зіставність.  

  

10. Посилюючими якісними характеристиками фінансової звітності є:  

a) доречність;   

б) зрозумілість;  

в) правдиве подання;   

г) зіставність.  

Задача.    Складіть примітку до  статті “Грошові кошти та їх еквіваленти”, якщо залишок 

за цією статтею становив 4,8 млн. грн. на 31 грудня 2007 року та 4,7 млн. грн. на 31 грудня 

2008 року. Підприємство включає до складу еквівалентів грошових коштів високоліквідні 

ринкові папери, строк погашення яких не перевищує 3 місяці. 

Задача.    Чистий  прибуток  ВАТ  у  звіті  про  фінансові  результати  за  2008  рік  стано-

вив  15  000 грн., залишок товарних запасів зменшився на 2 000 грн., а дебіторська забор-

гованість зросла на 3 000 грн. Як ці зміни вплинуть на прибуток від операційної діяльності 

до зміни в чистих оборотних активах?  

 

8.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною шкалою 

(від 1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою («відмінно», «добре», «за-

довільно», «незадовільно» – для семестрових екзаменів, курсових робіт (проектів) і виро-

бничих практик; «зараховано», «не зараховано» – для заліків і навчальних практик). Шка-

ла переведення балів подана в таблиці 1. 

 

 

 



Таблиця 1  

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 
Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за поточний та  

проміжний контроль. 

Критерії оцінювання поточного та проміжного контролю визначаються Положен-

ням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в умо-

вах ЄКТС, яке прийнято в  університеті із урахуванням вагових коефіцієнтів: 

– поточного контролю: 

для дисциплін, що завершуються заліком – 0,7; 

– проміжного контролю: 

для дисциплін, що завершуються заліком – 0,3. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його оці-

нюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних досягнень студентів 

(табл. 2): 

Таблиця 2. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рівні навча-

льних досяг-

нень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підго-

товка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним матеріалом, 

висловлює свої думки, робить аргумен-

товані висновки, рецензує відповіді 

інших студентів, творчо виконує інди-

відуальні та колективні завдання; са-

мостійно знаходить додаткову інфо-

рмацію та використовує її для реаліза-

ції поставлених перед ним завдань; ві-

льно використовує нові інформаційні 

технології для поповнення власних 

знань 

може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання за-

вдання й оцінити ре-

зультати власної прак-

тичної діяльності; ви-

конує завдання, не пе-

редбачені навчальною 

програмою; вільно ви-

користовує знання для 

розв’язання поставле-

них перед ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним матеріалом, 

застосовує знання на практиці; узага-

льнює і систематизує навчальну інфо-

рмацію, але допускає незначні огріхи у 

порівняннях, формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань на 

практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні за-

вдання, передбачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 



Рівні навча-

льних досяг-

нень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підго-

товка 

Студент 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом повер-

хово, фрагментарно, на рівні за-

пам’ятовування відтворює певну час-

тину навчального матеріалу з елемен-

тами логічних зв’язків, знає основні 

поняття навчального матеріалу 

має елементарні, не-

стійкі навички вико-

нання завдання 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше поло-

вини) при незначному загальному об-

сязі навчального матеріалу; відсутні 

сформовані уміння та навички; під час 

відповіді допускаються суттєві поми-

лки 

планує та виконує час-

тину завдання за до-

помогою викладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним матері-

алом 

виконує лише елемен-

ти завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

 

8. 2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальної  та 

самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». Критерії оцінювання наводять-

ся у таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів на семінарських за-

няттях 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє нав-

чальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запи-

тань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується нау-

ковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або оригіна-

льним способом, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє нав-

чальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, ви-

користовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує зада-

чі стандартним способом, послуговується науковою термінологі-

єю. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неісто-

тні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину на-

вчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 



обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літе-

ратурою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матері-

алом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання нав-

чальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст бі-

льшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матері-

алом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних 

питань та практичних завдань. 

 
Кожен вид роботи фіксується у відповідній графі журналу академічної групи є 

обов’язковим позначенням виду роботи та дати проведення.  

Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал, 

що переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4) з відповідним ваговим коефіцієн-

том. 

                                                                                                        

   Таблиця 4 

Таблиця переведення середньозваженого балу у 100-бальну шкалу 

 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,95–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,90–2,94 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,85–2,89 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,81–2,84 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,97–2,80 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,93–2,96 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,89–2,92 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,88 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

Підрахунки середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака після 

коми. За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною шкалою, яку множать на 

ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів за поточний контроль. Кількість ба-

лів за поточний контроль округлюють до цілих. 



Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль, виставляється викладачем у 

відповідній графі академічного журналу до проведення проміжного контролю. 

 

8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» – для дисцип-

лін, викладання яких завершується заліком. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним оцінок 

за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою (табл. 4.) та мно-

житься на коефіцієнт 0,3. 
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