
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

 

1. Основна інформація про дисципліну  

Тип дисципліни: вибіркова 

Форма навчання: денна, заочна 

Освітній ступінь: для всіх ступенів 

Галузь: для всіх галузей 

Спеціальність: для всіх спеціальностей 

Кількість кредитів (годин): денна форма: 4 (120 годин: 24 лекції; 24 – семінарські;  72 – 

самостійна робота); 

Заочна форма 4 (120 годин: 6 лекції; 6 – семінарські; 108 – самостійна робота); 

Мова викладання: українська  

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle_idgu1 

2. Інформація про викладача (викладачів)   

ПІБ:  Степанова Надія Опанасівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

Робочій e-mail:  snadezda723@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: четверг, 15.00 - 16.00 

 

3. Опис та мета дисципліни   

 

Навчальна  дисципліна  «Звітність підприємства»  спрямована  на  оволодіння 

методами формування  та складання фінансової, податкової та статистичної   та інших 

видів звітності суб’єктів господарювання, набуття практичних навичок заповнення та 

подання основних форм звітності. 

Метою вивчення дисципліни  є  формування  компетентностей  майбутніх  

фахівців  з  вивчення  теорії  і  практики організації, методики складання і порядку 

подання звітності підприємств. 

  Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння фаховими компетент-

ностями, що  формуються  під  час  вивчення  дисциплін  «Звітність підприємства »,  є 

знання здобуті в в процесі вивчення дисциплін «Бухгалтерський облік. Загальна теорія»,  

«Фінанси, податки та податкова система». 

 Вивчення  дисципліни  сприятиме  кращому  засвоєнню таких  дисциплін,  як:   

«Аудит», «Організація обліку на підприємстві», «Теорія контролю». 

4. Результати навчання 

Перелік  компетентностей,  які  забезпечує  дана  навчальна дисципліна: 

Програмні  результати навчання: 

 Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту,  оподаткування  

та  розуміти  їх  роль  і  місце  в господарській діяльності;  



формувати  й  аналізувати  фінансову,  управлінську, податкову  і  статистичну  

звітність  підприємств  та  правильно       інтерпретувати    отриману        інформацію для 

прийняття        управлінських рішень;       

 володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю,  аудиту,  та  

оподаткування  господарської  діяльності підприємств ; 

 розуміти  особливості  практики  здійснення  обліку, аналізу,  контролю,  аудиту  

та  оподаткування  діяльності підприємств  різних  форм  власності,  організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної діяльності;  

 вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти    лідерські  якості  та  

відповідальність  у  роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та 

культурне різноманіття;  

  виконувати  професійні  функції  з  урахуванням  вимог трудової дисципліни, 

планування та управління часом;  

  розуміти  вимоги  до  діяльності  за  спеціальністю, зумовлені  необхідністю  

забезпечення  сталого  розвитку України,  її  зміцнення  як  демократичної,  соціальної,  

правової держави 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

 

   здатність працювати в команді;   

 здатність працювати автономно ;  

 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

 знання  та  розуміння  предметної  області  та  розуміння професійної діяльності;  

 здатність  спілкуватися  державною  мовою  як  усно,  так  і письмово;  

 навички  використання  сучасних  інформаційних  систем  і комунікаційних 

технологій,  

 діяти соціально відповідально та свідомо; 

 здатність  використовувати економіко-математичний інструментарій  для  

дослідження  соціально-економічних процесів,    розв’язання  прикладних  завдань  в  

сфері  обліку, аналізу, контролю, аудиту,  оподаткування; 

 здатність до відображення інформації про господарські операції  суб’єктів  

господарювання  в  фінансовому  та управлінському  обліку,  їх систематизації,  

узагальнення  у звітності  та  інтерпретації  для  задоволення  інформаційних потреб осіб, 

що приймають рішення; 

 здатність  проводити  аналіз господарської  діяльності підприємства  та  

фінансовий  аналіз  з  метою  прийняття управлінських рішень; 

 здатність  здійснення  облікових  процедур  із застосуванням  спеціалізованих  

інформаційних  систем  і комп’ютерних технологій ; 

 здатність застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання 

впевненості; 

 ідентифікувати  та  оцінювати  ризики  недосягнення управлінських  цілей  

суб’єкта  господарювання,  недотримання  

ним  законодавства  та  регулювання  діяльності,  недостовірності  звітності, 

збереження й використання його ресурсів; 

 здатність  здійснювати  зовнішній  та  внутрішній  контроль  діяльності  

підприємства  та  дотримання  ним  

законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування;   

 здатність  застосовувати  етичні  принципи  під  час виконання професійних 

обов’язків; 

 здатність  демонструвати  розуміння  вимог  щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення  



сталого  розвитку  України,  її  зміцнення  як  демократичної,  

соціальної, правової держави. 

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема 1.  Основи побудови і загальні вимоги до звітності  підприємств 

Перелік питань, що 

виноситься на  обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція 1. Основи побудови і 

загальні вимоги до звітності  

підприємств (2 год.) 

 1. Види і склад звітності 

2. Державне регулювання 

звітності в Україні. 

3. Склад та елементи 

фінансової звітності. 

4. Якісні характеристики та 

принципи підготовки 

фінансової звітності 

5. Строки, порядок подання 

та оприлюднення звітності 

підприємств. 
 

1.  Господарський кодекс України. Відомості Верховної 

Ради України (ВВР). 2003. № 18, 19-20,  21-22.  Ст.  144.  

Дата  оновлення:  16.08.2020.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/436-

15/ed20200816#Text . (дата звернення: 22.08.2020).  

2.  Методичні рекомендації щодо заповнення форм 

фінансової звітності: Наказ Міністерства  

фінансів  України  від  28.03.2013  р.  №  433.  Дата  

оновлення:  30.12.2013. URL: https:// zakon. 

rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text. (дата звернення: 

21.08.2020).  

3.  Національне  положення  (стандарт)  бухгалтерського  

обліку  №  1  «Загальні  вимоги  до фінансової  звітності».  

Дата  оновлення:  23.07.2019.  

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336- 

13#Text. (дата звернення: 22.08.2020).  

4.  Національне Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку № 2 «Консолідована фінансова звітність».  Дата  

оновлення:  03.08.2018.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/z1223-13#Text. (дата звернення: 22.08.2020).  

5.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №  996-XIV.  

Відомості  Верховної  Ради  України  (ВВР).  1999.  №  40.  

Ст.  365.  Дата  оновлення: 03.07.2020.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-

14/ed20200703#Text. (дата  звернення:  

21.08.2020). 

6.  Безверхий  К.В.  План  рахунків  бухгалтерського  

обліку  активів,  капіталу,  зобов’язань  і господарських 

операцій підприємств і організацій та інструкція про його 

застосування. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 150 

с.  

7.  Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ  :  Центр  навчальної  і  практичної  

літератури, 2019. 520 с.  

8.  Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  О.В.  

Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та аудиту: 

навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 488 

с.  

9.  Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В.  

Безверхий ; за заг. ред. д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. Київ 

: ДП «Інформ. аналіт . агент-ство», 2017. 432 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/
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 Семінарське заняття 1. 
Основи побудови і загальні 

вимоги до звітності  

підприємств (2год.) 

1. Звітність  підприємств,  її  

значення  та  мета складання.  

2.Державне регулювання 

звітності в Україні.  

3. Сутність та склад 

фінансової звітності.  

4. Склад  та  елементи  

фінансової  звітності.  

5. Статистична та податкова 

звітність.   
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https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/436-

15/ed20200816#Text. (дата звернення: 22.08.2020).  
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5.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №  996-XIV.  

Відомості  Верховної  Ради  України  (ВВР).  1999.  №  40.  

Ст.  365.  Дата  оновлення: 03.07.2020.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-

14/ed20200703#Text . (дата  звернення:  

21.08.2020). 

6.  Безверхий  К.В.  План  рахунків  бухгалтерського  

обліку  активів,  капіталу,  зобов’язань  і господарських 
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8.  Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  О.В.  

Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та аудиту: 

навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2017.           
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9.  Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В.  
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: ДП «Інформ. аналіт . агент-ство», 2017. 432 с. 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

- розгляд контрольних 

запитань;   

- підготовка до поточного 

тестування 
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Тема 2.  Складання форми № 1 «Баланс» 

 
Перелік питань, що 

виноситься на  обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 2.  Складання 

форми № 1 «Баланс» (2год.) 

1. Поняття та призначення 

бухгалтерського балансу. 

2. Порядок складання та 

подання ф. №1 «Баланс». 

3. Аналіз показників ф. №1 

«Баланс». 

 

1.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
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 6  Левицька С.О., Лебедзевич Я.В., Осадча О.О. Звітність 

підприємств : навч. посіб. Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. 240 с.                         

Семінарське заняття 2. 

Складання форми № 1 

«Баланс» (2год.) 

1. Дайте визначення Балансу.  

2. Назвіть складові Балансу та 

вкажіть який зв'язок існує між 

ним 

3. Дайте визначення активів, 

зобов’язань та власного 

капіталу.  

4. Назвіть критерії визнання 

активів та зобов’язань в 

Балансі.  

5.  В  чому  полягає  

взаємозв’язок  Балансу  і  

6.Плану  рахунків  

бухгалтерського обліку? 

 

1.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №  996-XIV. 

Відомості Верховної  Ради  України  (ВВР).  1999.  №  40.  

Ст.  365.  Дата  оновлення: 03.07.2020.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99614/ed20200703#Text 

. (дата  звернення: 21.08.2020) 

3.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

4.  Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: навч. 

посіб. Київ : Каравела, 2019. 560 с.  

5.  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Київ : 

Алерта, 2019. 316 с.  

 6  Левицька С.О., Лебедзевич Я.В., Осадча О.О. Звітність 

підприємст : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 

2019. 240 с.         

Завдання для самостійної 

роботи:  

 - огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

- розгляд контрольних 

запитань;   

- підготовка до поточного 

тестування 

1. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 

2017. 488 с.  

2. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. 

Пантелеєв, О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В.  

Безверхий ; за заг. ред. д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. Київ 

: ДП «Інформ. аналіт . агент-ство», 2017. 432 с. 

 

Тема 3.  Звіт про фінансові результати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99614/ed20200703#Text


 

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
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роботи:  

- огляд основної та 
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словника;  
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операцій підприємств і організацій та інструкція про його 

застосування. Київ:Центр учбової літератури, 2018. 150 с.  

4.  Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ:Центр навчальної і практичної літератури,2019.520 с.  

5.  Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  О.В.  

Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та аудиту: 

навч. посіб. Київ:Центр навчальної літератури,2017.488 с. 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

-  проаналізувати особли-

вості відображення та  

розкриття інформації про 

власний капітал підпри-

ємства у Примітках до його 

фінансової звітності; 

- підготовка до поточного 

1. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 

2017. 488 с.  

2. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. 

Пантелеєв, О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В.  

3. Безверхий ; за заг. ред. д.е н.,  проф. В.П. 

Пантелеєва. Київ : ДП «Інформ. аналіт . агент-ство», 2017. 

432 с. 

https://zakon.rada/
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/
https://zakon.rada/


тестування 

 
Тема 6.  Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 

 
Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 6.  Виправлення 

помилок і зміни у фінан-

сових звітах (2год.) 

1. Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах.  

2.  Сутність  та  методика  

заповнення  форми  

Приміток  до  річної 

фінансової звітності. 

1.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №  996-XIV. 

Відомості Верховної  Ради  України  (ВВР).  1999.  №  40.  

Ст.  365.  Дата  оновлення: 03.07.2020.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99614/ed20200703#Text. 

(дата  звернення: 21.08.2020) 

3.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

4.  Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: навч. 

посіб. Київ : Каравела, 2019. 560 с.  

5.  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Київ : 

Алерта, 2019. 316 с.  

 6  Левицька С.О., Лебедзевич Я.В., Осадча О.О. Звітність 

підприємств : навч. посіб. Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. 240 с.                         

Семінарське заняття 6. 

 Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах 

(2год.) 

1. Виправлення помилок, 

допущених при складанні 

фінансових звітів у  

попередніх  періодах 

 2. Виправлення помилок, 

допущених при складанні 

фінансових звітів за 

поточний період 

3. Внесення змін в обліку та 

звітності залежно від 

характеру подій,  що відбу-

лися після звітної дати.  

4. Перелік інформації, яку 

необхідно включити до 

складу Приміток 

5. Інформація  про  звітні  

сегменти (П(С)БО  №  29) 

1.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №  996-XIV. 

Відомості Верховної  Ради  України  (ВВР).  1999.  №  40.  

Ст.  365.  Дата  оновлення: 03.07.2020.  URL: https://zakon.-

rada.gov.ua/laws/show/99614/ed20200703#Text. (дата  

звернення: 21.08.2020) 

3.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

4.  Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: навч. 

посіб. Київ : Каравела, 2019. 560 с.  

5.  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Київ : 

Алерта, 2019. 316 с.  

 6  Левицька С.О., Лебедзевич Я.В., Осадча О.О. Звітність 

підприємств : навч. посіб. Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. 240 с.         

Завдання для самостійної 

роботи:  

 - огляд основної та додат-

кової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

-  дослідити порівнянність 

показників форм фінан-

1. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 

2017. 488 с.  

2. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. 

Пантелеєв, О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В.  

Безверхий; за заг. ред. д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. 

Київ : ДП «Інформ. аналіт. агентство», 2017. 432 с. 

https://zakon/


 

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність 

 

сової звітності як засобу 

виявлення помилок та змін 

у фінансових звітах 

підприємства. 

- підготовка до поточного 

тестування 

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 7. Зведена і 

консолідована фінансова 

звітність (2 год.) 

1. Сутність  та  загальні  

вимоги  щодо  складання  

консолідованої фінансової 

звітності  

2. Особливості  складання  

та  методика  зведеної  

фінансової звітності 

3. Формування робочих 

таблиць для складання 

звітів 

  

1.  Методичні рекомендації щодо заповнення форм 

фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів  

України  від  28.03.2013  р.  №  433.  Дата  оновлення:  

30.12.2013. URL: https:// zakon. rada.gov.ua/rada/show/-

v0433201-13#Text . (дата звернення:21.08.2020).  

2. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку № 2 «Консолідована фінансова звітність».  Дата  

оновлення:  03.08.2018.  URL: https://zakon.rada.gov.ua 

/laws/  show/z1223-13#Text . (дата звернення: 22.08.2020)   

3. Гудзь  Н.В.,  Денчук  П.В.,  Романів  Р.В.  

Бухгалтерський  облік  :  навч.  посіб.  2-ге  вид.,  

перероб. і доп. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 

424 с. 

4. Петришин Л. П.,Сиротюк Г.В. Звітність підприємств. 

Згідно нового законодавства : навч. посіб. Київ : Кондор, 

2020. 440 с. 

5.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

6. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. посіб. 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с.  

Семінарське заняття  7. 

Зведена і консолідована 

фінансова звітність(2год.) 

1. Дати визначення консо-

лідованої фінансової 

звітності.  

2. Методи консолідації 

звітності 

3. Умови за яких материн-

ське підприємство не подає 

консолідовану фінансову 

звітність 

 4. Гудвіл  та  негативний  

гудвіл 

1.  Методичні рекомендації щодо заповнення форм 

фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів  

України  від  28.03.2013  р.  №  433.  Дата  оновлення:  

30.12.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ 

v0433201-13#Text. (дата звернення: 21.08.2020).  

2.  Національне  положення  (стандарт)  бухгалтерського  

обліку  №  1  «Загальні  вимоги  до фінансової  звітності».  

Дата  оновлення:  23.07.2019.  URL: https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/z0336-13#Text. (дата звернення: 

22.08.2020) 

 3.  Безверхий  К.В.  План  рахунків  бухгалтерського  

обліку  активів,  капіталу,  зобов’язань  і господарських 

операцій підприємств і організацій та інструкція про його 

застосування. Київ:Центр учбової літератури, 2018. 150 с.  

4.  Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ:Центр навчальної і практичної літератури,2019.520 с.  

5.  Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  О.В.  

Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та аудиту: 

навч. посіб. Київ:Центр навчальної літератури,2017.488 с. 

Завдання для самостійної 1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/
https://zakon.rada/


 

 

 

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва  

 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

- дослідити особливості 

консолідації фінансової  

звітності в холдингах 

України (на прикладах 

діючих холдингів) 

- підготовка до поточного 

тестування 

Київ:Центр навчальної і практичної літератури,2019.520 

с.  

2. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ:Центр навчальної 

літератури,2017.488 с 

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 8. Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підпри-

ємництва (2 год.) 

1. Основні характеристики 

та склад суб’єктів малого 

підприємництва.   

2. Структура,  зміст  та  

порядок  складання  фінан-

сового  звіту  суб’єкта 

малого підприємництва.   

3. Методика та техніка 

малого та техніка запов-

нення фінансової звітності 

суб’єктами  малого та 

мікропідприємництва  

 

 

1.  Методичні рекомендації щодо заповнення форм 

фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів  

України  від  28.03.2013  р.  №  433.  Дата  оновлення:  

30.12.2013. URL: https:// zakon. rada.gov.ua/rada/show/-

v0433201-13#Text. (дата звернення:21.08.2020).  

2. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку № 2 «Консолідована фінансова звітність».  Дата  

оновлення:  03.08.2018.  URL: https://zakon.rada.gov.ua 

/laws/  show/z1223-13#Text. (дата звернення: 22.08.2020)   

3.  Гуцаленко Л.В., Марчук У.О., Мельянкова Л.В. Облік і 

звітність суб'єктів малого бізнесу : навч. посіб. Київ : 

Центр учбової літератури, 2019. 390 с. 

4. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В. Безверхий ; за заг. ред. 

д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. Київ : ДП «Інформ. аналіт . 

агентство», 2017. 432 с. 

5.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

6. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. посіб. 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с.  



 

Тема 9. Податкова звітність 

   

Семінарське заняття  8. 

  Фінансовий звіт суб’єкта 

малого підприємництва  

(2год.) 

1. Критерії, яким  мають 

відповідати суб’єкти 

малого підприємництва 

2. Структура і зміст 

фінансового звіту суб’єкта 

малого підприємництва. 

3.Загальні вимоги до 

фінансової звітності 

суб’єктів  малого підпри-

ємництва 

4. Терміни подання фінан-

сового звіту суб’єкта 

малого підприємництва. 

1.  Методичні рекомендації щодо заповнення форм 

фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів  

України  від  28.03.2013  р.  №  433.  Дата  оновлення:  

30.12.2013. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text (дата 

звернення: 21.08.2020).  

2.  Національне  положення  (стандарт)  бухгалтерського  

обліку  №  1  «Загальні  вимоги  до фінансової  звітності».  

Дата  оновлення:  23.07.2019.  URL: https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/z0336-13#Text. (дата звернення: 

22.08.2020) 

3.   Гуцаленко Л.В., Марчук У.О., Мельянкова Л.В. Облік 

і звітність суб'єктів малого бізнесу : навч. посіб. Київ : 

Центр учбової літератури, 2019. 390 с. 

4. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В. Безверхий ; за заг. ред. 

д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. Київ : ДП «Інформ. аналіт . 

агентство», 2017. 432 с. 

5.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

6. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. посіб. 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с. 

 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

- провести огляд 

нормативно-правових 

джерел щодо регулювання 

формування, строків 

подання та заповнення 

звітності суб’єктами 

малого та мікропідприєм-

ництва  

- підготовка до поточного 

тестування 

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ:Центр навчальної і практичної літератури,2019.520 

с.  

2. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ:Центр навчальної 

літератури,2017.488 с 

3. Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  

підприємства:  підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 

2018. 676 с.  

4. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. 

посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с. 

 

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 9. Податкова 

звітність (2 год.) 

1. Склад податкової 

звітності, вимоги та 

періодичність її подання.  

2.  Структура  та  зміст,  

порядок  складання  

Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). 2011. № 13-14, № 15-16,  №  17.  Ст.112.  

Дата  оновлення:  13.08.2020.  URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата 

звернення: 22.08.2020). 

2. Про затвердження форм та Порядку заповнення і 

подання податкової звітності з податку на додану 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
https://zakon.rada/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


Декларації  про  прибуток 

підприємства та джерела 

інформації. 

вартість: наказ Мін. фінансів України від 28.01.2016 № 21. 

Дата  оновлення:  01.03.2021. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#Text  (дата 

звернення: 22.08.2020). 

3. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В. Безверхий ; за заг. ред. 

д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. Київ : ДП «Інформ. аналіт . 

агентство», 2017. 432 с. 

4.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

5. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. посіб. 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с.  

6. Плаксієнко В.Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. 

посіб. Київ : Центр навчальної і практичної літератури, 

2019. 509 с. 

Семінарське заняття 9. 

Податкова звітність(2год) 

1. Дайте визначення  

податкової звітності  

2. Реквізити, які повинна 

містити податкова декла-

рація 

3. Структура податкової 

декларації з податку на 

прибуток; 

4. Особливості складання 

Декларації з податку на 

прибуток. 

 

1. Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). 2011. № 13-14, № 15-16,  №  17.  Ст.112.  

Дата  оновлення:  13.08.2020.  URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата 

звернення: 22.08.2020). 

2. Про затвердження форм та Порядку заповнення і 

подання податкової звітності з податку на додану 

вартість: наказ Мін. фінансів України від 28.01.2016 № 21. 

Дата  оновлення:  01.03.2021. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#Text  (дата 

звернення: 22.08.2020). 

 4. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В. Безверхий ; за заг. ред. 

д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. Київ : ДП «Інформ. аналіт . 

агентство», 2017. 432 с. 

5.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

6. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. посіб. 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с.  

7. Плаксієнко В.Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. 

посіб. Київ : Центр навчальної і практичної літератури, 

2019. 509 с. 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

-  дослідити правила 

подання Декларації до  

податкових органів. 

Сформувати перелік 

платників податку на 

прибуток відповідно до 

податкового законодавства. 

- підготовка до поточного 

тестування 

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ:Центр навчальної і практичної 

літератури,2019.520 с.  

2. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ:Центр навчальної 

літератури,2017.488 с 

3. Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  

підприємства:  підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 

2018. 676 с.  

4. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. 

посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#Text


 

Тема 10. Податкова звітність  

  

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 10. Податкова 

звітність (2 год.) 

1. Структура та зміст, 

порядок складання 

Декларації  з податку на 

додану вартість та джерела 

інформації 

2. Правила складання і 

подання Довідки про суми 

виплачених доходів і 

утриманих з них податків 

фізичних осіб за формою 

№ 1 – ДФ 

3. Особливості податкової 

звітності підприємств.                                                                                                                                                                                               

3.  Про збір та облік єдиного внеску на загальнобов'язкове 

державне соціальне страхування: Закон України від 

08.07.2010 р. № 2464-VI. Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). 2011. № 2-3. Ст. 11.  Дата  оновлення:  

08.08.2020.  URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text 

(дата звернення: 22.08.2020).  

4. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В. Безверхий ; за заг. ред. 

д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. Київ : ДП «Інформ. аналіт . 

агентство», 2017. 432 с. 

5.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

6. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. посіб. 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с.  

7. Плаксієнко В.Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. 

посіб. Київ : Центр навчальної і практичної літератури, 

2019. 509 с. 

Семінарське заняття 10. 

Податкова звітність(2год) 

1. Порядок складання та 

подання Декларації з 

податку на додану вартість. 

2. Порядок складання та 

подання Декларації 

акцизного податку.  

3. Порядок складання та 

подання Декларації з 

податку на доходи 

фізичних осіб. 

4. Основні принципи, 

загальні правові, фінансові 

та організаційні засади 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування. 

1. Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). 2011. № 13-14, № 15-16,  №  17.  Ст.112.  

Дата  оновлення:  13.08.2020.  URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата 

звернення: 22.08.2020). 

2. Про затвердження форм та Порядку заповнення і 

подання податкової звітності з податку на додану 

вартість: наказ Мін. фінансів України від 28.01.2016 № 21. 

Дата  оновлення:  01.03.2021. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#Text   

3.  Про збір та облік єдиного внеску на загальнобов'язкове 

державне соціальне страхування: Закон України від 

08.07.2010 р. № 2464-VI. Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). 2011. № 2-3. Ст. 11.  Дата  оновлення:  

08.08.2020.  URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text 

(дата звернення: 22.08.2020).  

4.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

5. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. посіб. 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с.  

6.Плаксієнко В.Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. 

посіб. Київ : Центр навчальної і практичної літератури, 

2019. 509 с. 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ:Центр навчальної і практичної 

літератури,2019.520 с.  

2. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text


 

Тема 11. Статистична і спеціальна звітність 

 

- ведення термінологічного 

словника;  

- опрацювати зміст 

основних нормативних 

актів, що регулюють 

формування, складання та 

заповнення податкового 

розрахунку за формою №1-

ДФ;  

- підготовка до поточного 

тестування. 

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ:Центр навчальної 

літератури,2017.488 с 

3. Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  

підприємства:  підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 

2018. 676 с.  

4. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. 

посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с. 

 

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 11. Статистична і 

спеціальна звітність (2 

год.) 

1. Склад статистичної 

звітності, правила та 

періодичність її подання  

2. Статистична звітність 

щодо продукції, її зміст, 

джерела інформації і 

порядок подання.  

3  Статистична  звітність  

щодо  праці,  її  зміст,  

джерела  інформації  і 

порядок подання.  

4. Статистична звітність 

щодо реалізованих послуг.   

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ  :  Центр  навчальної  і  практичної літератури, 2019. 

520 с.  

2. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В. Безверхий ; за заг. ред. 

д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. Київ : ДП «Інформ. аналіт . 

агентство», 2017. 432 с. 

3.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

4. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. посіб. 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с.  

 

Семінарське заняття 11. 
Статистична і спеціальна 

звітність (2 год.)) 

1. Порядок складання 

статистичної звітності  

2. Вимоги, які пред’явля-

ються до статистичної 

звітності 

3. Джерела інформації для 

складання статистичної 

звітності 

4. Основні  форми  статис-

тичної  звітності 

 

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ  :  Центр  навчальної  і  практичної літератури, 2019. 

520 с.  

2. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В. Безверхий ; за заг. ред. 

д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. Київ : ДП «Інформ. аналіт . 

агентство», 2017. 432 с. 

3.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

4. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. посіб. 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с.  

 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ:Центр навчальної і практичної 

літератури,2019.520 с.  

2. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 



   

Тема 12. Статистична і спеціальна звітність   

 

- ведення термінологічного 

словника;  

-  вивчити можливості та 

особливості надання 

статистичних звітів через 

систему електронної звіт-

ності 

- підготовка до поточного 

тестування. 

аудиту: навч. посіб. Київ:Центр навчальної 

літератури,2017.488 с 

3. Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  

підприємства:  підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 

2018. 676 с.  

4. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. 

посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с. 

 

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 12. Статистична і 

спеціальна звітність (2 

год.) 

 1. Статистична звітність 

щодо зовнішньоторго-

вельної діяльності  

підприємства, її зміст, 

джерела інформації і 

порядок подання  

2.  Терміновий  звіт  про  

виробництво  промислової  

продукції  (товарів,послуг)  

3. Звітність про суми 

нарахованого доходу 

застрахованих осіб та суми  

нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов’яз-

кове державне страхування   

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ  :  Центр  навчальної  і  практичної літератури, 2019. 

520 с.  

2. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В. Безверхий ; за заг. ред. 

д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. Київ : ДП «Інформ. аналіт . 

агентство», 2017. 432 с. 

3.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

4. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. посіб. 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с.  

 

Семінарське заняття 12. 
Статистична і спеціальна 

звітність (2 год.) 

1. Статистична звітність 

щодо зовнішньоторго-

вельної діяльності  

підприємства 

2. Терміновий звіт про 

виробництво промислової 

продукції 

3.   Порядок  складання  та  

подання  Звіту про  основні  

показники діяльності 

підприємства за формою 1-

підприємництво.   

 

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ  :  Центр  навчальної  і  практичної літератури, 2019. 

520 с.  

2. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В. Безверхий ; за заг. ред. 

д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. Київ : ДП «Інформ. аналіт . 

агентство», 2017. 432 с. 

3.  Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  підприємства:  

підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 2018. 676 с.  

4. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. посіб. 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с.  

 

Завдання для самостійної 

роботи:  

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ:Центр навчальної і практичної 

літератури,2019.520 с.  



 

Заочна форма навчання 

 

Тема 1.  Основи побудови і загальні вимоги до звітності  підприємств 

Перелік питань, що 

виноситься на  обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція 1. Основи побудови і 

загальні вимоги до звітності  

підприємств (2 год.) 

 1. Види і склад звітності 

2. Державне регулювання 

звітності в Україні. 

3. Склад та елементи 

фінансової звітності. 

4. Якісні характеристики та 

принципи підготовки 

фінансової звітності 

5. Строки, порядок подання 

та оприлюднення звітності 

підприємств. 
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6.  Безверхий  К.В.  План  рахунків  бухгалтерського  

обліку  активів,  капіталу,  зобов’язань  і господарських 
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- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

- встановити форми, строки 

та періодичність подання 

статистичної та спеціальної 

звітності за якими прово-

дяться та не проводяться 

державні статистичні 

спостереження відповідно 

до рішень Держстату.  - 

підготовка до поточного 

тестування. 
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О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 
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 Семінарське заняття 1. 

Основи побудови і загальні 

вимоги до звітності  

підприємств (2год.) 

1. Звітність  підприємств,  її  

значення  та  мета складання.  

2.Державне регулювання 

звітності в Україні.  

3. Сутність та склад 

фінансової звітності.  

4. Склад  та  елементи  

фінансової  звітності.  

5. Статистична та податкова 

звітність.   
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: ДП «Інформ. аналіт . агент-ство», 2017. 432 с. 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

- розгляд контрольних 

запитань;   

- підготовка до поточного 

тестування 

1. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 
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: ДП «Інформ. аналіт . агент-ство», 2017. 432 с. 

Тема 2.  Складання форми № 1 «Баланс» 

 
Перелік питань, що 

виноситься на  обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 2.  Складання 

форми № 1 «Баланс» (2год.) 

1. Поняття та призначення 

бухгалтерського балансу. 

2. Порядок складання та 

подання ф. №1 «Баланс». 

3. Аналіз показників ф. №1 

«Баланс». 

 

1.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №  996-XIV. 

Відомості Верховної  Ради  України  (ВВР).  1999.  №  40.  
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 6  Левицька С.О., Лебедзевич Я.В., Осадча О.О. Звітність 

підприємств : навч. посіб. Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. 240 с.                         

Семінарське заняття 2. 

Складання форми № 1 

«Баланс» (2год.) 

1. Дайте визначення Балансу.  

2. Назвіть складові Балансу та 

вкажіть який зв'язок існує між 

ним 

3. Дайте визначення активів, 

зобов’язань та власного 

капіталу.  

4. Назвіть критерії визнання 

активів та зобов’язань в 

Балансі.  

5.  В  чому  полягає  

взаємозв’язок  Балансу  і  

6.Плану  рахунків  
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бухгалтерського обліку? 

 

Завдання для самостійної 

роботи:  

 - огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

- розгляд контрольних 

запитань;   

- підготовка до поточного 

тестування 

1. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності 

та аудиту: навч. посіб. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2017. 488 с.  
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Тема 3.  Звіт про фінансові результати 

 

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 3. Звіт про фінан-

сові результати (2 год.) 

 1. Сутність та мета скла-

дання Звіту про фінансові 

результати 

2. Зміст статей та порядок 

складання Звіту про фінан-

сові результати 

3. Розкриття інформації про 

доходи і витрати у Приміт-

ках до фінансової звітності 
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8.  Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В. Безверхий ; за заг. ред. 

д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. Київ : ДП «Інформ. аналіт . 

агент-ство», 2017. 432 с. 

 Семінарське заняття 3. 
Звіт про фінансові резуль- 

тати (2год.) 

1.  Загальні положення 

НП(С)БО 1 щодо складання 

форми № 2 Звіт про  

фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід). 

2.  Принципи визнання 

доходів підприємства. 

3.  Принципи визнання 

витрат підприємства. 

4.  Загальна будова та зміст 

Звіту про фінансові резуль-

тати (Звіту про сукупний 

дохід) і його аналітичні 

можливості. 

5.  Порядок формування 

даних про доходи, за вида-

ми діяльності підприєм-

ства. 

6.  Порядок формування 

даних про витрати, за 

видами діяльності підпри-

ємства. 
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.ua/laws/show/z0336-13#Text. (дата звернення: 22.08.2020).  

4.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №  996-XIV.  

Відомості  Верховної  Ради  України  (ВВР).  1999.  №  40.  

Ст.  365.  Дата  оновлення: 03.07.2020.  URL: https://zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/996-14/ed20200703#Text. (дата  

звернення: 21.08.2020). 

5.  Безверхий  К.В.  План  рахунків  бухгалтерського  

обліку  активів,  капіталу,  зобов’язань  і господарських 

операцій підприємств і організацій та інструкція про його 

застосування. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 150 

с.  

6.  Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ  :  Центр  навчальної  і  практичної  

літератури, 2019. 520 с.  

8.  Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  О.В.  

Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та аудиту: 

навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 488 

с.  

9.  Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В.  

Безверхий ; за заг. ред. д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. Київ 

: ДП «Інформ. аналіт . агент-ство», 2017. 432 с. 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

- розгляд контрольних 

запитань;   

- підготовка до поточного 

тестування 

1. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності 

та аудиту: навч. посіб. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2017. 488 с.  

2. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. 

Пантелеєв, О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В.  

Безверхий ; за заг. ред. д.е н.,  проф. В.П. 

Пантелеєва. Київ : ДП «Інформ. аналіт . агент-

ство», 2017. 432 с. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada/
https://zakon/


Тема 4.  Звіт про рух грошових коштів 

 
Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Завдання для самостійної 

роботи:  

 - огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

- дослідити особливості 

відображення та розкриття  

інформації про рух грошо-

вих коштів у Примітках до  

фінансової звітності 

підприємства;  

- підготовка до поточного 

тестування 

1. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 

2017. 488 с.  

2. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. 

Пантелеєв, О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В.  

Безверхий ; за заг. ред. д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. 

Київ : ДП «Інформ. аналіт . агент-ство», 2017. 432 с. 

 

Тема 5. Звіт про власний капітал  

 

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

-  проаналізувати особли-

вості відображення та  

розкриття інформації про 

власний капітал підпри-

ємства у Примітках до його 

фінансової звітності; 

- підготовка до поточного 

тестування 

1. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  О.В.  

Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та аудиту: 

навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 488 

с.  

2. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. Пантелеєв, 

О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В.  

Безверхий ; за заг. ред. д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. 

Київ : ДП «Інформ. аналіт . агент-ство», 2017. 432 с. 

 
Тема 6.  Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 

 



 

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність 

 

 

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва  

 

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Завдання для самостійної 

роботи:  

 - огляд основної та додат-

кової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

-  дослідити порівнянність 

показників форм фінан-

сової звітності як засобу 

виявлення помилок та змін 

у фінансових звітах 

підприємства. 

- підготовка до поточного 

тестування 

1. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 

2017. 488 с.  

2. Звітність підприємств : навч.  посіб. / В.П. 

Пантелеєв, О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В.  

Безверхий; за заг. ред. д.е н.,  проф. В.П. Пантелеєва. 

Київ : ДП «Інформ. аналіт. агентство», 2017. 432 с. 

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

- дослідити особливості 

консолідації фінансової  

звітності в холдингах 

України (на прикладах 

діючих холдингів) 

- підготовка до поточного 

тестування 

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ:Центр навчальної і практичної 

літератури,2019.520 с.  

2. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності 

та аудиту: навч. посіб. Київ:Центр навчальної 

літератури,2017.488 с 

Перелік питань, що 

виноситься на  

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



 

Тема 9. Податкова звітність 

   

 

Тема 10. Податкова звітність  

  

обговорення 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

- провести огляд 

нормативно-правових 

джерел щодо регулювання 

формування, строків 

подання та заповнення 

звітності суб’єктами 

малого та мікропідприєм-

ництва  

- підготовка до поточного 

тестування 

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ:Центр навчальної і практичної літератури,2019.520 с.  

2. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ:Центр навчальної 

літератури,2017.488 с 

3. Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  

підприємства:  підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 

2018. 676 с.  

4. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. 

посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с. 

 

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

-  дослідити правила 

подання Декларації до  

податкових органів. 

Сформувати перелік 

платників податку на 

прибуток відповідно до 

податкового законодавства. 

- підготовка до поточного 

тестування 

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ:Центр навчальної і практичної літератури,2019.520 

с.  

2. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ:Центр навчальної 

літератури,2017.488 с 

3. Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  

підприємства:  підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 

2018. 676 с.  

4. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. 

посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с. 

 

Перелік питань, що Рекомендовані джерела, допоміжні 



 

Тема 11. Статистична і спеціальна звітність 

 

   

Тема 12. Статистична і спеціальна звітність   

 

виноситься на  

обговорення 

матеріали та ресурси 

  

  

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

- опрацювати зміст 

основних нормативних 

актів, що регулюють 

формування, складання та 

заповнення податкового 

розрахунку за формою №1-

ДФ;  

- підготовка до поточного 

тестування. 

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ:Центр навчальної і практичної літератури,2019.520 

с.  

2. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ:Центр навчальної 

літератури,2017.488 с 

3. Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  

підприємства:  підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 

2018. 676 с.  

4. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. 

посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с. 

 

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

-  вивчити можливості та 

особливості надання 

статистичних звітів через 

систему електронної звіт-

ності 

- підготовка до поточного 

тестування. 

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ:Центр навчальної і практичної літератури,2019.520 

с.  

2. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ:Центр навчальної 

літератури,2017.488 с 

3. Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  

підприємства:  підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 

2018. 676 с.  

4. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. 

посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с. 

 

Перелік питань, що 

виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено 

навчальним планом 

 



 

6. Політика курсу 

 

Політика щодо відвідування навчальних занять  

Згідно  з  «Положенням  про  порядок  оцінювання  рівня  навчальних  досягнень  

студентів  в умовах  ЄКТС  в  ІДГУ»  студенти  мають  обов’язково  бути  присутніми  на  

семінарських заняттях.  Студент,  який  з  поважних  причин,  підтверджених  документа-

льно,  не  мав  був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у дво-

тижневий термін після повернення  до  навчання.  Студент,  який  не  використав  надане  

йому  право  у  встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові  індивідуальні  завдання,  поперед-

ньо  узгодивши  їх  з  викладачем.  Присутність  на модульній контрольній роботі є 

обов’язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної при-

чини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи.  

Політика академічної доброчесності  

Студенти  мають  дотримуватись  правил  академічної  доброчесності  відповідно  

до  «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студе-

нтських доповідях є  підставою  для  виставлення  негативної  оцінки.  Списування  сту-

дентів  під  час  проведення модульної  контрольної  роботи  є  підставою  для  достроко-

вого  припинення  її  складання  та виставлення негативної оцінки.   

 

7. Проміжний контроль 

 

    Форма проміжного контролю  

 

Модульна контрольна робота проводиться у формі комп’ютерного тестування та 

включає  30 тестових завдань різних рівнів складності.   

Зразок модульної контрольної роботи 

Варіант 1 

Не передбачено 

навчальним планом 

 

Завдання для самостійної 

роботи:  

- огляд основної та 

додаткової літератури;   

- ведення термінологічного 

словника;  

- встановити форми, строки 

та періодичність подання 

статистичної та спеціальної 

звітності за якими прово-

дяться та не проводяться 

державні статистичні 

спостереження відповідно 

до рішень Держстату.  - 

підготовка до поточного 

тестування. 

1. Верига  Ю.А.  Бухгалтерський  облік:  навч.  посіб.  

Київ:Центр навчальної і практичної літератури,2019.520 

с.  

2. Войнаренко  М.П.,  Пономарьова  Н.А.,  Замазій  

О.В.  Міжнародні  стандарти  фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. Київ:Центр навчальної 

літератури,2017.488 с 

3. Лень  В.С.,  Гливенко  В.В.  Звітність  

підприємства:  підручник.  4-е  вид.  Київ  :  Каравела, 

2018. 676 с.  

4. Крупельницька І.Г. Звітність підприємства : навч. 

посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 232 с. 

 



 

1. Порядок складання фінансової звітності визначається: 

а) безпосередньо М(С)БО; 

б) безпосередньо П (С)БО 1; 

в) безпосередньо П(С)БО 25; 

г) безпосередньо Конституцією України. 

 

2. До якого (за періодичністю) звіту додаються примітки до фінансової 

звітності: 

а) декадного 

б) місячного; 

в) квартального; 

г) річного. 

 

3. Хто встановлює порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності: 

а) національний банк України; 

б) міністерство фінансів України; 

в) міністерство фінансів по узгодженню з Державним комітетом зі статистики; 

г) кабінет міністрів України. 

 

4. У склад фінансової звітності не включається: 

а) баланс; 

б) звіт про кредиторську та дебіторську заборгованість; 

в) звіт про фінансові результати; 

г) звіт про рух грошових коштів. 

 

5. Консолідована фінансова звітність складається: 

а) міністерствами та відомствами; 

б) підприємствами, які мають дочірні підприємства; 

в) акціонерними товариствами; 

г) підприємствами всіх форм власності та організаційно-правових форм 

господарювання. 

 

6.  Фінансова звітність – це: 

а)  звітність, що містить інформацію про валові доходи і валові ви- 

трати та результат діяльності (прибуток або збиток); 

б)  бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий  

стан, результати діяльності, рух коштів та події, що сталися після  

дати балансу; 

в)  сукупність звітності за податками та статистичної звітності; 

г)  оборотно-сальдова відомість за рахунками бухгалтерського  

обліку. 

 

7.  До якісних характеристик фінансової звітності належать: 

а)  дохідливість; 

б)  доречність; 

в)  достовірність; 

г)  всі наведені вище. 



 

8.  Суттєвість інформації визначається Законами України: 

а) «Про аудиторську діяльність»; 

б) «Про господарські товариства»; 

в) «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; 

г)  відповідними НП(С)БО і наказом про облікову політику підприємства.   

  

9.  До складу фінансової звітності входить: 

а)  звіт про власний капітал; 

б)  розрахунок  податку на доходи фізичних осіб; 

в)  звіт про дебіторів та кредиторів; 

г)  звіт про товарну продукцію. 

  

10.  Елементами фінансової звітності є: 

а)  звіт про рух грошових коштів; 

б)  розділ; 

в)  стаття; 

г)  податкова декларація з податку на додану вартість. 

 

11.  Звітним періодом для складання фінансової звітності є: 

а)  місяць; 

б)  квартал; 

в)  півріччя; 

 

12. Бухгалтерський баланс побудований відповідно до класифікації 

господарських засобів і складається з 2-х частин: 

а) засоби (їх склад) і капітал; 

б) засоби (їх склад) і заборгованість підприємства; 

в) засоби і джерела їх формування. 

г) немає правильної відповіді 

 

13. Який із типів змін в балансі викликає збільшення, балансу: 

а) перший тип: А + Х1 = П + Х1; 

б) другий тип: А – Х2 = П – Х2; 

в) третій тип: А + Х3 – Х3 = П.             

 г) немає правильної відповіді 

 

14.  При  обчисленні  суми  балансу  враховується  така  вартість основних 

засобів: 

а) первісна; 

б) залишкова; 

в) амортизація (накопичений знос) + первісна вартість. 

г) немає правильної відповіді 

 

15. Чим більше значення коефіцієнта автономії та менше значення 

коефіцієнта фінансового ризику, тим: 

а) більш стійкий фінансовий стан підприємства; 

б) більш нестійкий фінансовий стан підприємства; 



в) більша імовірність банкрутства підприємства.            

               г) немає правильної відповіді 

            

16. Що характеризує актив балансу: 

а) склад і розміщення господарських засобів; 

б) джерела формування господарських засобів; 

в) цільове призначення господарських засобів; 

г) джерела формування і цільове призначення господарських засобів. 

 

17. Яка з перерахованих нижче статей повинна розміщатися активі балансу: 

а) статутний капітал; 

б) розрахунок з постачальниками і підрядчиками; 

в) позички банку; 

г) вартість основних засобів. 

 

18. Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2020 р. становив 10 

тис. грн. Чистий рух грошових коштів за 2020 рік склав:  

- від операційної діяльності – 500 тис. грн.;  

- від інвестиційної діяльності – (100 тис. грн.);  

- від фінансової діяльності – 200 тис. грн.  

Збитки від курсових різниць, які виникли внаслідок перерахунку залишку коштів 

в іноземній валюті на 31.12.20 р., дорівнюють 5 тис. грн.  

Визначте залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2020 р.  

а) 610 тис. грн;  

б) 605 тис. грн;  

в) 600 тис. грн;  

г) 5 тис. грн;   

 

19. Який з наведених звітів містить інформацію про зміни у власному 

капіталі підприємства?   

а) Баланс;   

б) Звіт про фінансові результати;  

в) звіт касира;   

г) жоден з наведених звітів.  

  

20. Витрати  на  незавершене  виробництво  і  незавершені  роботи  

(послуги) в Балансі суб’єкта малого підприємництва відображаються в:  

а)  рядку 1100 «Запаси»;  

б)  рядку 1103 «Готова продукція»;  

в)  рядку 1190 «Інші оборотні активи»;  

г)  рядку 1090 «Інші необоротні активи».  

 

21.  Підсумок розділу 1 пасиву Балансу (Ф-2м) дає поняття про: 

а)   частку чистих активів підприємства; 

б)   балансову величину власного капіталу; 

в)   суму капіталу, що належить власникам (учасникам) підприємства; 

г)   величину власного капіталу. 

 



22. Зміст та структура фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва   

регламентовано П(С)БО: 

а)   П(С)БО 2, П(С)БО 3; 

б)   П (С)БО 19, П(С)БО 20; 

в)   П(С)БО 25; 

г)   П(С)БО 30. 

 

23.  Суб’єкти малого підприємництва подають:  

а)  фінансову звітність у повному комплекті за підсумками року;  

б)  лише Баланс та Звіт про фінансові результати, щоквартально;  

в)  Баланс, Звіт про фінансові результати за підсумками року;  

г)  Баланс, Звіт про фінансові результати та пояснювальну записку за підсумками   

року. 

  

24. Яким  бухгалтерським  записом  відображається  отримання  платником 

ПДВ товарів від постачальника без наявності податкової накладної: 

а) Дт 641 – Кт 631; 

б) Дт 644 – Кт 631; 

в) Дт 643 – Кт 631; 

г) Дт 631 – Кт 641. 

 

25.  Звітність підприємства – це:           

а)   система підсумкових та взаємопов’язаних показників у вигляді  

звітів, складених за спеціальною затвердженою формою, що  

характеризують результати та умови діяльності підприємства за  

визначений проміжок часу; 

б)   звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського  

обліку для задоволення потреб певних користувачів; 

в)   сукупність фінансової, податкової, статистичної звітності,  

звітності щодо соціального страхування, внутрішня звітність  

підприємства, складених за спеціальною затвердженою формою,  

що характеризують результати та умови діяльності підприємства  

за визначений проміжок часу; 

г)   всі відповіді вірні. 

 

26. Звіт про основні показники діяльності підприємства (форма  

 1 – підприємництво) подається: 

а)   вищому органу управління підприємства;  

б)   органу державної фіскальної служби;  

в)   місцевому органу статистики; 

г)   банку, який обслуговує підприємство.  

 

27. За якими критеріями можна класифікувати статистичну звітність:  

а)  за строком подання (призначенням);  

б)  за ступенем узагальнення даних бухгалтерського обліку;  

в)  за видами користувачів звітності;  

г)  за методом формування звітності. 

 



28. Інформацію  про  показники  діяльності  підприємства  містить  

форма статистичної звітності:  

а)  № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»;  

б)  № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад  

та професійне навчання»;  

в)  № 1-інновація  (річна)  «Обстеження  інноваційної  діяльності  

промислового підприємства» 

г)  №1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства».  

 

29. Яка з перерахованих нижче статей повинна розміщуватися в пасиві 

балансу: 

а) основні засоби; 

б) необоротні активи; 

в) статутний капітал; 

г) сировина й основні матеріали. 

 

30. Сума податку на прибуток визначається на підставі даних: 

а)   Податкової декларації про податок прибуток підприємств; 

б)   Балансу (Звіту про фінансовий стан); 

в)   Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід); 

г)   Головній книзі. 

   

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за  традиційною шкалою: 

 

Підсумковий бал   Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50   не зараховано  

 

Схема розподілу балів 

Максимальна  

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських 

заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який 

переводиться у 100-бальну 

шкалу з ваговим коефіцієнтом 

0,7 

30 балів (проміжний  

контроль) – за результа-

тами виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний порогів 

рівень 

35 балів (поточний контроль)   16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та 

результати самостійної  роботи.  Нарахування  балів  за  поточний  контроль  відбувається  

відповідно  до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ».   



 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, 

розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального 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 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості 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 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів  

Написання реферату 5 

Доповідь 5 

Робота з науковими джерелами 5 

 

Критеріями  оцінювання   результатів аналізу є  вміння  студента  стисло  визначати 

ключові  позиції,  які  підлягають аналізу та прийняття управлінських рішень по 

результатам аналізу.  Критеріями  оцінювання  роботи  науковими  джерелами є здатність 

студента збирати джерельну інформацію та критично її опрацьовувати.  

Оцінювання  доповіді  здійснюється  за  такими  критеріями:  самостійність  та  

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійсню-



вати узагальнення на основі  опрацювання  теоретичного  матеріалу  та  відсутність  

помилок  при  оформленні.  

Критеріями  оцінювання  роботи з  науковими  джерелами є здатність студента 

збирати джерельну інформацію та критично її опрацьовувати. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Тестові завдання І рівня (1-20) 0,5 балів за вірну відповідь =10 б 

Тестові завдання ІІ рівня (21-28) 2 бали за вірну відповідь = 14 б. 

Тестові завдання ІІІ рівня (28-30) 3 бали за вірну відповідь  =6 б. 

Разом                                                 30 б. 

 

Викладач                                                                                          Степанова Н.О. 

 

Затверджено на засіданні кафедри управління підприємницькою та туристичною     

діяльністю. Протокол  № 6 від «28» грудня 2020 р.  

 

Завідувач кафедри                                                                                   Сорока Л.М.                  

 


