
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП12; 

2. Назва: Звітність підприємств; 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фахової підготовки (спеціалізації); 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Бондарєва Т.Г., к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним до: 

Формування сучасної системи знань з теорії і практики формування звітності підприємств. Здобуття 

практичних навичок із засвоєння методики підготовки основних форм фінансової, податкової, 

статистичної та спеціальної звітності та порядку їх подання. Наявність умінь та навичок із формування 

основних форм фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності; перевірки узгодженості 

окремих показників; використання бухгалтерської звітності для управління підприємством. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Менеджмент; Фінанси 

підприємств; Оптимізаційні методи і моделі; Фінансовий облік 1; Фінансовий облік 2; Управлінський 

облік; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Облік у 

банках, Автоматизована обробка даних. 

12. Зміст курсу: Загальні вимоги до звітності. Баланс підприємства. Звіт про фінансові результати. 

Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал. Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах. Зведена і консолідована фінансова звітність. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. 

Податкова звітність. Статистична і спеціальна звітність. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : наказ Міністерства фінансів 

України від 28 березня 2013 року №433 / [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua  

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року №73/ [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Звітність підприємств» для 

студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Т.Г. Бондарєва. – Рівне : НУВГП, 2013. – 

26 с. 

4. Порядок подання фінансової звітності : постанова кабінету міністрів України від 28 лютого 2000 

року №419 / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua  

5. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності: наказ 

Міністерства фінансів України від 11 квітня 2013 року №476 / [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: елементи проблемної лекції; ілюстративні матеріали; дискусійне обговорення проблемних 

питань; використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, в кінці семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, самостійна робота. 

16. Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри                                                                                          І.Д.Лазаришина                          

Розробник опису дисципліни                                                                        Т.Г. Бондарєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE DESCRIPTION 
1. Code: ПП12. 

2. The title: Enterprisers reporting. 

3. Type: Obligatory course. 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree). 

5. Year of the study: 4. 

6. Semester: 7. 

7. Number of ECTS credits allocated: 4 

8. Lecturer, scientific degree: Tetyana Bondaryeva, Ph.D, associate professor, department of accounting and 

audit, The National University of Water Management and Nature Recourses Use. 

9. Results of studies: 

Formation of a modern system of knowledge on the theory and practice of reporting enterprise formation. 

Acquisition of practical skills in mastering the methodology of preparing the main forms of financial, tax, 

statistical and special reporting and the order of their submission. Availability of skills in forming the main 

forms of financial, tax, statistical and special reporting; checking the coherence of individual indicators; use of 

accounting for enterprise management. 

10. Method of education: study lessons, independent work, practical training. 
11. Required previous courses: Management, Enterprisers finance, Financial accounting 1, Financial 

accounting 2, Administrative accounting. 
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Banking accounting, Automated data 

processing 

12. Contents: 

General reporting requirements. The balance of the enterprise. Statement of financial results. Statement of Cash 

Flows. Equity statement. Correction of errors and changes in the financial statements. Consolidated and 

consolidated financial statements. Financial report of the subject of small business. Tax reporting. Statistical and 

special reporting. 

13. Literature: 
1. Methodical recommendations for filling out forms of financial reporting: Order of the Ministry of Finance of 

Ukraine dated March 28, 2013 №433 / [Electronic resource] - Mode of access: http://zakon.rada.gov.ua 

2. National Accounting Standard (Standard) 1 "General Requirements for Financial Statements": Order of the 

Ministry of Finance of Ukraine dated February 7, 2013 No. 73 / [Electronic resource] - Access mode: 

http://zakon.rada.gov.ua 

3. Methodical instructions for independent work in the discipline "Reporting of enterprises" for students of the 

direction of preparation 6.030509 "Accounting and audit" / T.G. Bondareva - Rivne, 2013. - 26 p. 

4. Procedure for filing financial statements: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 28, 

2000 № 419 / [Electronic resource] - Mode of access: http://zakon.rada.gov.ua 

5. Methodical recommendations for the verification of comparability of financial reporting indicators: the order of 

the Ministry of Finance of Ukraine dated April 11, 2013 № 476 / [Electronic resource] - Mode of access: 

http://zakon.rada.gov.ua 

14. Knowledge assessment: 
24 lectures hours, 20 practical lessons hours, 78 independent work hours. Together - 120 hours.  

Methods: interactive lectures, individual tasks, implementation of business games, case studies, individual 

research assignments, use of multimedia. 

15. Assessment methods and criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): exam test at the end of the 7-th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning, module control (testing, practical tasks). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

 

Developer: Tetyana Bondaryeva 

Head of the department: Inna Lazaryshyna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


