
 

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни. 

Мета: формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних 

навичок складання фінансової, податкової, соціальної  та статистичної звітності 

підприємств України відповідно до вимог чинного законодавства. 

Завдання: 

- дослідження складу, структури та взаємозв’язку регламентованої звітності 

підприємств України; 

- вивчення принципів і методів організації звітності підприємств відповідно до 

вимог чинного законодавства; 

- знання теоретичні основи класифікації, складу та структури звітності; 

технологію формування  фінансової, податкової, спеціальної та статистичної 

звітності; можливості здійснення виправлень у звітності. 

- вміння формувати фінансову, податкову, статистичну звітність підприємств та 

орієнтуватися у співставності показників форм звітності. 

Предмет:  методи і процедури складання фінансової та іншої звітності на 

підприємствах 

2. Професійні компетенції. В процесі опанування дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває такі: 

загальні  компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

- здатність бути критичним і самокритичним. 

- здатність приймати обґрунтовані рішення. 

спеціальні (фахові)  компетентності: 

- здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами. 

- здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів.  

- здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію.  

- здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків.  

3. Тематичний план дисципліни 

ТЕМА 1. Основи звітності підприємств 

ТЕМА 2. Фінансова звітність підприємств 

ТЕМА 3. Баланс підприємства 

ТЕМА 4. Звіт про фінансові результати 

ТЕМА 5. Звіт про рух грошових коштів 
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ТЕМА 6. Звіт про власний капітал 

ТЕМА 7. Примітки до фінансової звітності.  

ТЕМА 8. Звітність за сегментами. Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва 

ТЕМА 9. Статистична звітність підприємств 

ТЕМА10. Податкова звітність підприємств 

 

4. Дисципліна викладається кафедрою економічної кібернетики. 

5. Викладацький склад: викладач Липінська Т.В. 

6. Основна література: 
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3.Звітність підприємства: навчальний посібник / Е.С. Гейєр, О.М. Головащенко,  
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