
Силабус дисципліни 

Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС Фінансова звітність (150 год/5 кредитів ЄКТС) 

Загальна інформація про 
викладача 

Добрик Л.О., к.е.н., доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека», 
(096) 156 76 16. liliadobrik@gmail.com 

Курс та семестр, у якому 
можливе (планується) 
вивчення дисципліни 

4 курс, 5 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Вміння використовувати теоретичний та 
методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та 
інших наук для діагностики стану фінансових систем. 2. Здатність до впорядкування 
облікової інформації, формування, читання та використання фінансової звітності за 
Національними та Міжнародними стандартами для виконання аналітичних процедур, 
проведення розрахунків та здійснення інтерпретації коефіцієнтів та інших показників, що 
характеризують параметри грошових потоків та фінансовий стан економічних суб’єктів 
господарювання, формування аналітичних висновків. 3. Здатність виконувати контрольні 
функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
Результати навчання. Знання основних складових законодавства, яке регулює фінансові 
процеси на макро- та макрорівнях в Україні; правових аспектів фінансових відносин; знання 
та здатність до аналізу і оцінювання макроекономічних показників, показників ефективності 
грошово-кредитної, бюджетної, податкової політики; збирати, аналізувати та пояснювати 
необхідну інформацію, розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати 
фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів; 
демонструвати навички складання фінансової звітності за Національними та Міжнародними 
стандартами, аналізу та інтерпретації фінансової, статистичної та пов’язаної інформації. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Фінанси (спекурс), 
Бухгалтерський облік (загальний курс), Фінанси підприємств 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1 Призначення фінансової звітності і загальні вимоги до її 
підготовки та подання. Тема 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства). Тема 3. Звіт 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Тема 4. Звіт про рух грошових коштів. 
Тема 5. Звіт про власний капітал. Тема 6. Примітки до фінансової звітності. Виправлення 
помилок і перевірка порівнянності показників фінансової звітності. Тема 7. Консолідована 
фінансова звітність підприємства. Тема 8. Спрощена фінансова звітність підприємства. 
Основні теми практичних занять: 
Тема 1. Особливості подання фінансової звітності. Тема 2. Організація і методика складання 
Балансу (Звіту про фінансовий стан підприємства). Тема 3. Організація і методика складання 
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Тема 4 Організація і методика 
складання Звіту про рух грошових коштів. Тема 5. Організація і методика складання Звіту про 
власний капітал. Тема 6. Організація і методика складання Приміток до річної фінансової 
звітності. Тема 7. Особливості порядку складання і подання консолідованої фінансової 
звітності підприємства. Тема 8. Особливості порядку складання і подання спрощеної 
фінансової звітності підприємства. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навчальних 
посібників; робота в дистанційній системі MOODLE ННЦ «Лідер». 

Мова викладання українська 

Список основної та 
додаткової літератури 

1. Звітність підприємств: навчальний посібник (для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Облік і 
оподаткування») / [В.П. Пантелеєв, О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В. Безверхий; за заг. 
редакцією д.е.н., проф. В.П. Пантелеєва]. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – 432 с. 
2. Звітність підприємства: підручник / М.І. Боднар, Ю.А Верига, М.М. Орищенко та інші. – 
К.: Центр учбової літератури, 2015. – 570 с. 
3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: підручник / 
Н.М. Ткаченко // 6-те вид., доповн. і переробл. – К.: Алерта, 2016. – 928 с. 
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 
р. № 996. Дата оновлення 18.09.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 
5. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності. Наказ Міністерства 
фінансів України від 28.3.2013 р. № 433 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-
13/conv 
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