
1. Назва модуля: Звітність підприємства. 
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.10_6 
3. Тип модуля: вибірковий.  
4. Семестр: 6. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 36 (лекцій – 18, практичних занять – 18). 
6. Лектор: Стрілець Валентина Михайлівна – старший викладач. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: методику і техніку складання фінансової, податкової, статистичної та 

спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і 
законодавством України; 

уміти: оцінювати і прогнозувати розвиток інвестиційного ринку; управляти 
життєвим циклом проекту; обґрунтовувати та оцінювати ефективність, ризики та 
ліквідність реальних і фінансових інвестиційних проектів; формувати оптимальні 
програми реальних інвестицій та портфель фінансових інвестицій підприємства і 
оперативно управляти ними. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: бухгалтерський облік, фінансовий облік, організація і 

методика аудиту, податковий облік, управлінський облік; 
- кореквізити: фінанси підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Загальні вимоги до звітності. Баланс підприємства. Звіт про фінансові 

результати. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал. Примітки до 
річної фінансової звітності. Інформація за сегментами. Виправлення помилок і 
зміни у фінансових звітах. Зведена і консолідована фінансова звітність. 
Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва. Податкова звітність. Статистична 
і спеціальна звітність. Шляхи адаптації звітності в Україні до міжнародних 
стандартів. 

11. Рекомендована література: 
Звітність підприємства: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і допов. / В.С. Лень, 

В.В. Гливенко. – К.: Каравела, 2010. – 672 с. 
Звітність підприємств: навч. посіб. / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – К.: 

Знання, 2010. – 623 с.: рис., табл. – (Серія «Вища освіта XXI століття»). 
Звітність підприємств: навчально-методичний посібник / Ю.А. Верига, М.М. 

Орищенко, Н.В. Прохар. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 272 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


