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р.

1. Загальні відомості про дисципліну
Анотація. Курс спрямований на отримання сучасних знань та необхідних
практичних навичок пов’язаних з складанням, поданням та використанням
звітності підприємства, дозволяє досягти розуміння принципів підготовки
фінансової звітності за національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та міжнародними стандартами фінансової
звітності (МСФЗ), аналізувати та інтерпретувати облікову інформацію.
Мета. Формування у студентів необхідних теоретичних знань і набуття
практичних навичок щодо складання бухгалтерської звітності суб’єктами
господарювання.
Завдання:
- вивчення правового та інформаційного забезпечення, якісних
характеристик та загальних вимог до фінансової звітності підприємства;
- формування практичних навичок складання бухгалтерської звітності,
узгодженості окремих показників звітності та вміння використовувати звітність
в обґрунтуванні управлінських рішень;
- усвідомлення відповідальності за достовірність інформації, повноту
відображення господарських операцій, своєчасність формування звітної
інформації;
- застосовування етичних принципів під час виконання професійних
обов’язків та розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених
необхідністю забезпечення сталого розвиту України, її зміцнення як
демократичної, соціальної, правової держави.
Пререквізити. До початку вивчення курсу «Фінансова звітність»
студенти повинні пройти курс «Бухгалтерський облік» та «Фінанси».
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких
компетентностей:
знати:
- якісні характеристики фінансової звітності та принципи її підготовки,
форми фінансової звітності, порядок подання та оприлюднення звітності;
- інформацію, розкриття якої вимагають національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) або міжнародні стандарти
фінансової звітності (МСФЗ) та значення фінансової звітності у задоволенні
інформаційних потреб користувачів;
- вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю
забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної,
соціальної, правової держави.
вміти:
- застосовувати у практичній діяльності законодавчі та нормативні
матеріали щодо складання фінансової звітності за національними та
міжнародними стандартами;
- складати фінансову звітність з дотриманням основних принципів,
визначених законодавчо та диференціювати інформацію відповідно до її
користувачів, аналізувати та інтерпретувати фінансову звітність;
- перевіряти узгодженість показників різних форм звітності; проводити
виправлення помилок, допущених при складанні звітності;
- підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою
професійну підготовку.

2. Опис навчальної дисципліни
2.1. Загальна інформація
Форма
навчання
Денна

Назва навчальної дисципліни “Фінансова звітність”
Кількість
Рік
Семестр
Змістових
підготовки
Кредитів
Годин
модулів
3
5-6
3
90
3

Вид
підсумкового
контролю
ЗАЛІК

2.2. Дидактична карта навчальної дисципліни
№
за/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Назви модулів і тем
МОДУЛЬ 1
Тема 1: Загальні вимоги до фінансової звітності підприємства
Тема 2: Баланс підприємства, його зміст і методика складання
Тема 3: Звіт про фінансові результати, його зміст і методика складання
Разом за змістовим модулем 1
МОДУЛЬ 2
Тема 4: Звіт про рух грошових коштів, його зміст і методика складання
Тема 5: Звіт про власний капітал, його зміст і методика складання
Тема 6: Примітки до річної фінансової звітності
Разом за змістовим модулем 2
МОДУЛЬ 3
Тема 7: Порівняння показників звітності
Тема 8: Зведена і консолідована фінансова звітність
Тема 9: Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
Разом за змістовим модулем 3
Усього за курс

2.2.1. Теми лекційних занять
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва теми
Загальні вимоги до фінансової звітності підприємства
Баланс підприємства, його зміст і методика складання
Звіт про фінансові результати, його зміст і методика складання
Звіт про рух грошових коштів, його зміст і методика складання
Звіт про власний капітал, його зміст і методика складання
Примітки до річної фінансової звітності
Порівняння показників звітності
Зведена і консолідована фінансова звітність
Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

2.2.2. Теми практичних занять
№
1
2
3
4
5
6

Назва теми
Загальні вимоги до фінансової звітності підприємства
Баланс підприємства, його зміст і методика складання
Звіт про фінансові результати, його зміст і методика складання
Звіт про рух грошових коштів, його зміст і методика складання
Звіт про власний капітал, його зміст і методика складання
Примітки до річної фінансової звітності.

Усього
годин
12
8
10
30
10
10
10
30
6
12
12
30
90

7
8
9

Порівняння показників звітності
Зведена і консолідована фінансова звітність
Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

2.2.3. Тематика індивідуальних завдань
№

Назва теми

1

Бухгалтерська (фінансова) звітність в інформаційному забезпеченні системи
управління підприємства.
Класифікація звітності підприємств та її користувачі.
Державне регулювання бухгалтерського обліку і звітності: світовий досвід та
вітчизняна практика.
Принципи підготовки фінансової звітності у країнах світу: порівняльний аспект.
Оцінка достовірності фінансової звітності.
Вплив професійного судження та етики бухгалтера на достовірність фінансової
звітності.
Організація роботи на підприємстві зі складання фінансової звітності.
Особливості річної інвентаризації: порядок проведення, оформлення та
відображення її результатів в обліку.
Напрями гармонізації вітчизняної системи бухгалтерської звітності з
міжнародними стандартами.
Порівняльна характеристика П(С)БО та М(С)БО щодо консолідованої
фінансової звітності.
Вплив зміни облікової політики на зміни у фінансовій звітності.
Вплив зміни облікових оцінок на зміни у фінансовій звітності.
Події після дати балансу та порядок їх відображення у фінансових звітах.
Порядок і методика виправлення помилок, виявлених у поточному
бухгалтерському обліку і квартальній фінансовій звітності.
Порядок і методика виправлення помилок, допущених у фінансових звітах за
минулі роки.
Зміни у вступному балансі на початок фінансового року та причини їх
виникнення.
Вплив інфляції на формування показників фінансової звітності.
Особливості складання фінансової звітності в зарубіжних країнах.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2.2.4. Самостійна робота
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва теми
Загальні вимоги до фінансової звітності підприємства
Баланс підприємства, його зміст і методика складання
Звіт про фінансові результати, його зміст і методика складання
Звіт про рух грошових коштів, його зміст і методика складання
Звіт про власний капітал, його зміст і методика складання
Примітки до річної фінансової звітності.
Порівняння показників звітності
Зведена і консолідована фінансова звітність
Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

*ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням
Циклової комісії.

4. Система контролю та оцінювання
Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе,
реферат, стаття, тези, практична робота) відповідь студента та ін.
Формою підсумкового контролю є залік.
Засоби оцінювання
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є:
- контрольні роботи;
- стандартизовані тести;
- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти;
дослідницько-творчі та ін.);
- аналітичні звіти;
- реферати;
- розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах;
- контрольні роботи;
- інші види індивідуальних та групових завдань.
Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне оцінювання
(аудиторна та самостійна робота)

4

4

5

4

4

4

5

Модуль № 3

Т7 Т8 Т9

МКР

3

Т4 Т5 Т6

МКР

Т1 Т2 Т3

Модуль № 2

МКР

Модуль №1

4

5

4

4

Кількість
балів
поточного
контролю

50

Кількість Сумарна
балів
кількість
(Залік)
балів

50

100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ЄКТС

90-100

А

80-89

В

70-79

С

60-69

D

50-59

Е

35-49

FX

не зараховано
з можливістю повторного складання

F

не зараховано
з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

0-34

Оцінка
за національною шкалою

зараховано

5. Перелік питань до заліку
1. Бухгалтерська (фінансова) звітність в інформаційному забезпеченні системи
управління підприємства.
2. Класифікація звітності підприємств та її користувачі.
3. Державне регулювання бухгалтерського обліку і звітності: світовий досвід
та вітчизняна практика.
4. Оцінка достовірності фінансової звітності.
5. Вплив професійного судження та етики бухгалтера на достовірність
фінансової звітності.
6. Організація роботи на підприємстві зі складання фінансової звітності.
7. Особливості річної інвентаризації: порядок проведення, оформлення та
відображення її результатів в обліку.
8. Напрями гармонізації вітчизняної системи бухгалтерської звітності з
міжнародними стандартами.
9. Порівняльна характеристика П(С)БО та М(С)БО щодо консолідованої
фінансової звітності.
10. Події після дати балансу та порядок їх відображення у фінансових звітах.
11. Порядок і методика виправлення помилок, виявлених у поточному
бухгалтерському обліку і квартальній фінансовій звітності.
12. Порядок і методика виправлення помилок, допущених у фінансових звітах
за минулі роки.
13. Вплив інфляції на формування показників фінансової звітності.
14. Сутність звітності та її значення.
15. Користувачі звітності та їх інформаційні потреби.
16. Класифікація звітності.
17. Вимоги до звітності.
18. Вплив облікової політики підприємства на показники звітності.
19. Звітність і комерційна таємниця підприємства.
20. Відповідальність за якість складання і своєчасність подання звітності.
21. Мета і призначення фінансової звітності.
22. Склад і елементи фінансової звітності. Звітний період та його
характеристика.
23. Принципи підготовки фінансової звітності. Порядок розкриття інформації у
фінансовій звітності.
24. Якісні характеристики фінансової звітності. Суттєвість інформації.
Забезпечення достовірності звітних даних.
25. Принципи побудови форм фінансової звітності.
26. Узгодження показників фінансової звітності.
27. Етапи підготовки, складання, затвердження і подання фінансової звітності.
28. Призначення, зміст і структура Балансу (Звіту про фінансовий стан).
29. Інформаційні джерела для складання Балансу.
30. Особливості оцінки та відображення в Балансі активів.
31. Особливості відображення в Балансі капіталу, зобов’язань і забезпечень.
32. Використання показників Балансу для економічного аналізу і управління.
33. Принципи визнання доходів і витрат. Джерела інформації для складання
Звіту про фінансові результати.
34. Методика визначення чистого прибутку (чистого збитку) підприємства.

35. Використання показників Звіту про фінансові результати для економічного
аналізу і управління.
36. Інформаційні джерела для складання Звіту про власний капітал.
37. Порядок складання Звіту про власний капітал.
38. Особливості формування показників про рух окремих елементів власного
капіталу.
39. Взаємозв’язок показників Звіту про власний капітал з Балансом та Звітом
про фінансові результати.
40. Використання показників Звіту про власний капітал для економічного
аналізу і управління.
41. Призначення, зміст, побудова і структура Звіту про рух грошових коштів.
Інформаційні джерела для складання Звіту про рух грошових коштів.
42. Методи складання Звіту про рух грошових коштів.
43. Взаємозв’язок показників Звіту про рух грошових коштів з іншими
формами звітності.
44. Розкриття інформації про рух грошових коштів у Примітках до фінансової
звітності.
45. Використання показників Звіту про рух грошових коштів для економічного
аналізу і управління.
46. Призначення, зміст і структура звітності «Інформація за сегментами». Звітні
(географічні, господарські) сегменти та порядок їх визначення.
47. Примітки до річної фінансової звітності, їх суть та значення. Склад
Приміток до річної фінансової звітності.
48. Особливості відображення в Примітках до річної фінансової звітності
облікових даних.
49. Використання інформації, що наведена в Примітках до річної фінансової
звітності, для економічного аналізу і управління.
50. Суб’єкт малого підприємництва, його характеристика та нормативноправове регулювання його діяльності. Спрощена система оподаткування,
обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва.
51. Особливості складання Балансу суб’єкта малого підприємництва.
52. Особливості складання Звіту про фінансові результати суб’єкта малого
підприємництва Методика визначення чистого прибутку (збитку).
53. Консолідована фінансова звітність. Визначення і сфера застосування
звітності.
54. Порядок складання і подання зведеної звітності.
55. Особливості складання фінансової звітності в зарубіжних країнах.
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