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Силабус навчальної дисципліни 

«ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність:  

072 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітньо-професійна програма:  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Фінансова звітність» спрямована на 

формування у студентів необхідних теоретичних знань і набуття 

практичних навичок щодо складання бухгалтерської звітності 

суб’єктами господарювання. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Організація і методика складання фінансової звітності 

підприємства; порядок її затвердження та подання; відповідальність 

за якість складання і своєчасність подання звітності. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування знань щодо теорії і практики організації, методики 

складання і порядку подання фінансової звітності суб’єкта 

господарювання. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати отримані навички з основ обліку, оподаткування і 

страхування у підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

Застосовувати набуті знання і навички у повсякденному житті з 

метою самовдосконалення, здатність до самонавчання та 

продовження професійного розвитку. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність застосовувати основи обліку, оподаткування і 

страхування у підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

Здатність до самонавчання та продовження професійного 

розвитку. 



Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ 1  

Загальноприйняті вимоги до звітності  

Тема 1. Поняття та призначення, види фінансової звітності. 

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення звітності. 

Тема 3. Організація звітності на підприємстві. 

МОДУЛЬ 2 

Склад та методика складання звітності 

Тема 4. Баланс підприємства, його зміст і методика складання 

Тема 5. Звіт про фінансові результати, його зміст і методика 

складання 

Тема 6. Звіт про рух грошових коштів, його зміст і методика 

складання 

Тема 7. Звіт про власний капітал, його зміст і методика 

складання 

Тема 8. Примітки до річної фінансової звітності. 

МОДУЛЬ 3 

Затвердження та подання звітності 

Тема 9. Зведена і консолідована фінансова звітність. 

Тема 10. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. 

 

Пререквізити Повна загальна середня освіта. 

Постреквізити 

Набуті знання можуть бути використані при вивченні дисциплін 

професійного спрямування, написанні курсової роботи, а також 

майбутній професійній діяльності. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. 

Закон України від 16 липня 1999 року № 996 – ХІV зі змінами та 

доповненнями – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14  

2. Національне Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». Наказ Міністерства 

фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 зі змінами та 

доповненнями – URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13  

3. Національне Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

2 «Консолідована фінансова звітність». Наказ Міністерства фінансів 

України від 27 червня 2013 року № 628 зі змінами та доповненнями 

– URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13#Text  

4. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової 

звітності. Наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 

року №433 зі змінами та доповненнями 

URL: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv  

5. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників 

фінансової звітності. Наказ Міністерства фінансів України від 11 

квітня 2013 року № 476 – зі змінами та доповненнями 

URL: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0476201-13 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13#Text
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6. Звітність підприємств: навч. посіб. (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. 

– URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/  

7. Звітність підприємства: підручник / М.І. Боднар, Ю.А. Верига, 

М.М. Орищенко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 570 с.  

8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, 

оподаткування і звітність: підручник / Н.М.Ткаченко. - 6-те вид., 

доповн. і переробл. - К.: Алерта, 2016. - 928 с.  

Допоміжна 

1. Звітність підприємства: підручник/ В.С.Лень, В.В.Гливенко; 

Чернігівський нац. технолог. ун-т. - 4-те вид. – Київ : Каравела, 

2016. – 675 с.  

2. 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.  
 

Інформаційні 

ресурси 

 

1. https://zakon.rada.gov.ua/ – освітній портал Верховної ради 

України; 

2. http://www.minfin.gov.ua – освітній портал Міністерства 

фінансів України. 

3. https://vobu.ua/ukr – освітній портал газети «Все про 

бухгалтерський облік». 

4. https://dtkt.com.ua – бухгалтерський портал «Дебет-кредит». 

5. http://www.interbuh.com.ua/ua – бухгалтерська газета 

«Інтерактивна бухгалтерія». 

6. https://buhgalter911.com – сайт для бухгалтерів «Бухгалтер 

911». 

7. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державна служба статистики 

України. 
 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять 
Кількість годин 

5 семестр 6 семестр 

Лекції 30 28 

Практичні 30 28 

Самостійна робота 30 34 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 15 

Модуль 2 25 

Модуль 3 10 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/
https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
https://vobu.ua/ukr
https://dtkt.com.ua/
http://www.interbuh.com.ua/ua
https://buhgalter911.com/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 
Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 
Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

ОКСАНА СТЕФАНІВНА ГІЩУК 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: викладач-методист 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration 
E-mail: o.gishchuk@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3086  

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
mailto:o.gishchuk@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3086

