
 

СИЛАБУС  
НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

«ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ»  

Шифр  та назва спеціальності 071 – Облік і оподаткування Факультет / Інститут Навчально-науковий інститут економіки, 
менеджменту і міжнародного бізнесу 

Назва освітньої програми Облік, аудит і оподаткування Кафедра Економічного аналізу та обліку 

ВИКЛАДАЧ  

 

Побережна Наталія Миколаївна, poberezhna.nn@gmail.com 

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 16 років. Автор понад 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація Дисципліна спрямована на оволодіння методами формування та складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів 
звітності суб’єктів господарювання; набуття практичних навичок заповнення та подання основних форм звітності. 

Мета та цілі Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики організації формування та складання звітності підприємства. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

Користуватися законодавчо-інструктивними матеріалами, що безпосередньо впливають на побудову бухгалтерського обліку та 
звітності. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку та звітності. Визначати бухгалтерський зміст будь-якої господарської операції  та 
відображати її в основних реєстрах бухгалтерського обліку та звітності. Володіти методичним інструментарієм формувати та 
заповнювати основні форми фінансової, податкової, статистичної та інших форм звітності підприємства. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Оподаткування» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння 
необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також регулярно готуватися до занять. Без 
особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

  



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Загальні вимоги до звітності 
підприємства 

Практична 
робота 1 

Загальна характеристика звітності, форми 
фінансової звітності, порядок подання та 
оприлюднення звітності, користувачі звітності. 
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Провести огляд нормативно-правових джерел 
щодо регулювання формування, строків подання та 
заповнення звітності підприємства. 

Лекція 2 Бухгалтерський баланс 
підприємства : принципи 
побудови та структурування 

Практична 
робота 2 

Принципи побудови та структурування балансу 
згідно НП(С)БО №1 та методичних 
рекомендацій. 

Опрацювати зміст та провести аналіз сутності та 
призначення форм фінансової звітності відповідно 
до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності». 

Лекція 3 Методика і техніка 
заповнення Балансу (Звіту 
про фінансовий стан 
підприємства) 

Практична 
робота 3 

Розгляд та освоєння методики і техніки 
заповнення Балансу (Звіту про фінансовий стан 
підприємства). 

Опрацювати вимоги національних та міжнародних 
стандартів до складу та елементів форми 
фінансової звітності - Баланс (Звіт про фінансовий 
стан підприємства). 

Лекція 4 Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) 

Практична 
робота 4 

Принципи побудови та структурування Звіту 
про фінансові результати діяльності 
підприємства. Розгляд та освоєння методики і 
техніки його заповнення. 

Опрацювати вимоги П(С)БО 15 «Дохід» та П(С)БО 
16 «Витрати» як підґрунтя формування та 
визначення доходів та витрат у Звіт про фінансові 
результати (Звіті про сукупний дохід). 

Лекція 5 Звіт про рух грошових коштів. 
Звіт про власний капітал 

Практична 
робота 5 

Принципи побудови та структурування Звіту 
про рух грошових коштів підприємства. Розгляд 
та освоєння методики і техніки його 
заповнення за прямим та непрямим методом 

Дослідити особливості відображення та розкриття 
інформації про рух грошових коштів у Примітках до 
фінансової звітності підприємства. 

Лекція 6 Звіт про власний капітал Практична 
робота 6 

Принципи побудови та структурування Звіту 
про власний капітал. Розгляд та освоєння 
методики і техніки його заповнення. 

Проаналізувати особливості відображення та 
розкриття інформації про власний капітал 
підприємства у Примітках до його фінансової 
звітності.  

Лекція 7 Виправлення помилок і зміни 
у фінансових звітах 

Практична 
робота 7 

Вивчення правил виправлення помилок у 
звітності підприємства різними методами. 
Аналіз застосування правил на вітчизняних 
підприємствах 

Дослідити порівнянність показників форм 
фінансової звітності як засобу виявлення помилок 
та змін у фінансових звітах підприємства. 

Лекція 8 Зведена і консолідована 
звітність 

Практична 
робота 8 

Вивчення особливостей застосування зведеної 
та консолідованої звітності. Формування 
робочих таблиць для складання звітів 

Дослідити особливості консолідації фінансової 
звітності в холдингах України (на прикладах діючих 
холдингів).  

Лекція 9 Фінансовий звіт суб'єкта 
малого підприємництва 

Практична 
робота 9 Розгляд та освоєння методики і техніки 

заповнення фінансової звітності суб’єктами 
малого та мікропідприємництва 

Провести огляд нормативно-правових джерел 
щодо регулювання формування, строків подання та 
заповнення звітності суб’єктами малого та 
мікропідприємництва. 

Лекція 10 Податкова звітність 
підприємства 

Практична 
робота 10 

Дослідження загальних положень податкової 
звітності, визначення основних видів податків 
та форм податкової звітності.  

Вивчити функції та принципи податкового 
законодавства, його переваги та недоліки, 
встановити основних платників податків 



Лекція 11 Декларація з податку на 
прибуток 

Практична 
робота 11 

Розгляд та освоєння загальних правил, 
методики і техніки заповнення Декларації з 
податку на прибуток та додатків до неї. 

 Дослідити правила подання Декларації до 
податкових органів. Сформувати перелік платників 
податку на прибуток відповідно до податкового 
законодавства.  

Лекція 12 Декларація платника Податку 
на Додану вартість 

Практична 
робота 12 

Розгляд та освоєння загальних правил і 
методики заповнення Декларації з ПДВ. 
Особливості складання в певних ситуаціях. 

Проаналізувати відображення виявлених помилок 
при заповненні Декларації з ПДВ, відображення 
податкових пільг в Декларації з ПДВ та її додатках.  

Лекція 13 Податкова декларація 
платника єдиного податку 
(юридичної особи) 

Практична 
робота 13 

Спрощена система оподаткування. Розгляд та 
освоєння загальних правил і методики 
заповнення Податкової декларації платника 
єдиного податку (юридичної особи) 

Вивчити методику виправлення помилок в 
Декларації платника єдиного податку – юридичної 
особи та застосування штрафних санкцій за 
несвоєчасну сплату єдиного внеску.  

Лекція 14 Податковий розрахунок сум 
доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь 
платників податку, і сум 
утриманого з них податку 

Практична 
робота 14 

Визначення платників податку та особливостей 
подання Податкового розрахунку. Розгляд та 
освоєння методики і техніки заповнення 
Податкового розрахунку за формою №1-ДФ. 

Опрацювати зміст основних нормативних актів, що 
регулюють формування, складання та заповнення 
податкового розрахунку за формою №1-ДФ 

Лекція 15 Статистична звітність 
підприємства 

Практична 
робота 15 

Визначення форм статистичної та спеціальної 
звітності, періодичності та строку її подання.  

Вивчити можливості та особливості надання 
статистичних звітів через систему електронної 
звітності 

Лекція 16 Спеціальна звітність 
підприємства  

Практична 
робота 16 

Розгляд та освоєння загальних правил і 
особливостей заповнення форм статистичної та 
спеціальної звітності (форми 1-ПВ «Звіт з 
праці», форми 1-РС «Звіт про витрати на 
утримання робочої сили», форми 1-інновація). 

Встановити форми, строки та періодичність 
подання статистичної та спеціальної звітності за 
якими проводяться та не проводяться державні 
статистичні спостереження відповідно до рішень 
Держстату.  
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1. Пантелеєв В. П. Звітність підприємств : навч. посіб. (для студ. ВНЗ за спец. «Облік і 
оподаткування») / В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий, Г. М. Курило, О. А. Юрченко. К.: ДП 
«Інформ.-аналіт. агенство», 2017. 432 с. 
2. Звітність підприємства : підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко ; Чернігівський нац. технолог. 
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першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання / уклад. Н.М. Побережна. – Х.: 
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надання готельних послуг / Н. М. Побережна // Вісник Національного технічного університету 
"Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. 
– № 45 (1266). – С. 97-101. 
5.  Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т. В. Давидюк [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – Харків : ВД «Гельветика», 2016. – 392 с.  
6. Фінансова звітність у системі управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. М. 
Побережна // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електрон. наук. фахове вид. – 
2017. – Вип. 6 (11). – С. 335-340. 
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1. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської 
звітності : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик ; дар. 
М. В. Корягін ; ЛКА. - Київ : Інтерсервіс, 2016. - 276 с.  
2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Звітність підприємств» для студентів спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти усіх форм навчання / укладач: Н. М. 
Побережна. – Х.: «ХПІ», 2019 – 48 с. 
3. Методичні вказівки до самостійної роботи з 
дисципліни «Звітність підприємств» для студентів 
економічних спеціальностей денної та заочної форми 
навчання / уклад. Н. М. Побережна. – Х.: «ХПІ», 2014. – 
68с. 
4. Методичні вказівки до виконання індивідуального 
завдання з курсу «Звітність підприємств» для студентів 
економічних спеціальностей денної та заочної форм 
навчання / уклад. Н. М. Побережна, А. С. Колєсніченко. – 
Х. : НТУ «ХПІ», 2018. – 29 с. 



ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Сутність бухгалтерської і фінансової звітності. Нормативні вимоги до порядку подання та оприлюднення звітності підприємств. Користувачі фінансової звітності. Порядок підготовки 
облікових даних для складання Балансу. Структура і зміст Звіту про фінансові результати. Оцінка і сутність витрат підприємства. Оцінка і сутність доходів підприємства. Поняття 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Грошові та негрошові операції. Події після дати балансу підприємства. Внесення змін у фінансову звітність. Види 
діяльності, щодо яких складається консолідована фінансова звітність. Особливості звітності підприємств малого бізнесу і мікропідприємництва. Платники податку на прибуток. 
Особливості заповнення Декларації з прибутку підприємства. Спрощена система оподаткування. Платники податку на додану вартість. Особливості заповнення Декларації з ПДВ. 
Методика нарахування податку з доходів фізичних осіб та заповнення Податкового розрахунку за формою №1-ДФ. Поняття статистичної та спеціальної звітності підприємства. 
Загальні правила та особливості заповнення статистичної звітності. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення лекційних і практичних занять передбачає: ПК, наявність фінансової звітності підприємств, бланків фінансової, податкової, статистичної 
звітності для формування практичних навичок щодо складання та заповнення форм звітності сучасного підприємства. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Загальна сума балів, складається з частини основних балів та 
частини додаткових балів: 
•з основних (70 балів): 
- написання модульних контрольних робіт; 
- виконання та зарахування розрахункового завдання; 
• та з додаткових (30 балів): 
- складання іспиту; 
- активна участь студентів в практичних та самостійних заняттях. 
 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


