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Керівник курсу к.е.н., доцент Спільник Ірина Володимирівна 

Контактна інформація ispilnyk@yahoo.com         +38 (0352) 47-50-50*12-221 

 

Опис дисципліни 

Дисципліна «Звітність і фінансовий аналіз» є обов’язковою дисципліною циклу професійної 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань «Управління та адміністрування». 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань, 

професійно зорієнтованих умінь і навичок щодо змісту, структури, обсягів і форми фінансової, податкової, 

статистичної та спеціальної звітності, методики їх складання, узгодженості показників, відображених у 

різних формах звітності, порядку затвердження та оприлюднення фінансової звітності, а також методики та 

організації фінансового аналізу. Вивчення дисципліни доцільне після оволодіння студентами знаннями з 

таких дисциплін як «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Податкові 

розрахунки і звітність», «Контроль і аудит», «Інформаційно-комунікаційні технології» та набуття ними 

відповідних фахових компетенцій.  

Дисципліна забезпечує формування таких компетентностей як: здатність до відображення інформації 

про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення; застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності 

суб’єктів господарювання; проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з 

метою прийняття управлінських рішень; ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських 

цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності 

звітності, збереження й використання його ресурсів. 

У результаті вивчення дисципліни передбачається одержання таких програмних результатів 

як: розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем 

в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в 

сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств; визначати сутність 

об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності; формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських 

рішень; володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 

господарської діяльності підприємств; розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної діяльності; застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування. 

Силабус курсу Звітність і фінансовий аналіз  

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

 

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» 

 

Рік навчання: 3, Семестр: 6 

 

Кількість кредитів: 5 (150 год.)      Мова викладання: українська 
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Структура курсу: 

 
Години 

(лек./прак.) Тема Результати навчання Завдання 

2/2 1. Поняття, види та 

призначення 

звітності 

підприємства. 

Знати та використовувати у професійній діяльності нормативно-

правове забезпечення звітності та мету її складання. Вміти 

ідентифікувати види звітності підприємства розуміти їх 

призначення та інформаційні потреби користувачів.  

Питання для 

обговорення, 

тестові завдання 

2/2 2. Фінансова 

звітність та загальні 

вимоги до її 

формування. 

Знати сутність, значення та призначення фінансової звітності, її 

складові елементи, якісні характеристики, принципи підготовки, 

порядок розкриття інформації, подання та оприлюднення 

контенту. Національні та міжнародні стандарти фінансової 

звітності. Вплив облікової політики на формування звітної 

інформації. Таксономія фінансової звітності. Паперовий та 

електронний формати фінансової звітності. 

Питання для 

обговорення, 

тестові завдання 

4/4 3. Баланс (Звіт про 

фінансовий стан 

підприємства), його 

будова і зміст. 

Мати чітке уявлення про Баланс підприємства і його значення в 

управлінні діяльністю та інформуванні користувачів. Знати 

класифікацію балансів, структуру та вимоги до бухгалтерського 

балансу, взаємозв’язок Плану рахунків і структурних елементів 

Балансу, умови визнання та порядок оцінки його статей, зміст 

статей Балансу та методику його складання.  

Питання для 

обговорення, 

тести, 

ситуаційні 

завдання 

4/4 4. Звіт про фінансові 

результати (Звіт про 

сукупний дохід), 

його зміст і 

структура. 

Знати загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід), зміст його розділів і статей, 

взаємозв’язок з видами діяльності підприємства та методику 

складання. Знати взаємозв’язок показників звіту і вміти визначити 

фінансовий результат та сукупний дохід від діяльності. Знати 

порядок відображення витрат операційної діяльності і методику 

розрахунку показників прибутковості акцій (для акціонерного 

товариства).  

Питання для 

обговорення, 

тести, 

ситуаційні 

завдання 

4/4 5. Звіт про рух 

грошових коштів та 

його особливості. 

Знати загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових 

коштів, методи складання, зміст розділів і статей, взаємозв’язок з 

видами діяльності підприємства та методику складання. Знати 

взаємозв’язок показників звіту і вміти визначити чистий рух коштів 

від окремого виду діяльності, вплив зміни валютних курсів та 

чистий рух грошових котів за звітний період. Розкриття інформації 

про рух грошових коштів у Примітках до звітності.  

Питання для 

обговорення, 

тести, завдання 

4/4 6. Звіт про власний 

капітал.  

Знати загальні вимоги до складання Звіту про власний капітал, 

зміст його статей та методику складання. Знати взаємозв’язок 

показників звіту і виявляти зміни у розмірі і елементах власного 

капіталу підприємства. Розкриття інформації про власний капітал у 

Примітках.  

Питання для 

обговорення, 

тести, завдання 

2/2 7. Примітки до річної 

фінансової звітності 

та Додаток до 

Приміток 

«Інформація за 

сегментами». 

Виправлення 

помилок і зміни у 

фінансових звітах. 

Знати склад, структуру і вимоги до Приміток до Фінансової 

звітності. Опанувати інформаційне забезпечення та методику 

складання Приміток до річної фінансової звітності. Забезпечувати 

зіставність інформації, наведеної у примітках, з інформацією у 

фінансовій звітності. 

Знати призначення додатку до приміток до річної фінансової 

звітності «Інформація за сегментами», порядок визначення звітних 

сегментів та складання додатку до приміток до фінансової звітності 

«Інформація за сегментами». 

Усвідомлювати необхідність і вміти виправляти помилки та 

вносити зміни до фінансовій звітності. 

Питання для 

обговорення, 

тести, завдання 
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4/4 8. Теоретичні основи 

фінансового аналізу. 

Засвоїти теоретичні питання, що стосуються сутності, значення 

фінансового аналізу в управлінні, його видів, змісту і завдань. 

Вивчити інформаційне забезпечення, організацію та методологію 

фінансового аналізу; сутність і сферу застосування основних його 

прийомів. 

Питання для 

обговорення, 

тести, завдання 

2/2 9. Аналіз стану 

майна і боргових 

прав підприємства та 

джерел їх 

формування. 

Вміти здійснити загальну оцінку активів і пасивів підприємства в 

цілому і в розрізі їх видів (груп), аналіз обсягу, складу, структури і 

тенденцій зміни необоротного, оборотного  капіталу, власного 

капіталу та зобов’язань підприємства.  

Питання для 

обговорення, 

тести, завдання 

2/2 10. Аналіз показників 

фінансової стійкості 

підприємства. 

Знати зміст і порядок розрахунку та критерії оцінки коефіцієнтів 

фінансової стійкості підприємства та методику розрахунку 

показників чистий капітал, чистий робочий капітал, власний 

необоротний та власний оборотний капітал а також критерії 

достатності капіталу для провадження діяльності. 

Питання для 

обговорення, 

тести, завдання 

2/2 11. Аналіз стану 

розрахунків, 

платоспроможності 

та ліквідності 

підприємства. 

Вміти здійснити аналіз стану розрахунків за показниками боргових 

прав (дебіторська заборгованість) і зобов’язань (кредиторська 

заборгованість) їх співвідношення, оборотності та динаміки, 

виявляти обсяги і питому вагу простроченої заборгованості і 

з’ясовувати їх причини. Знати порядок розрахунку і критерії оцінки 

показників ліквідності. 

Питання для 

обговорення, 

тести, завдання 

2/2 12. Аналіз ділової та 

ринкової активності 

підприємства. 

Вміти проаналізувати ділову та ринкову активність підприємства за 

показниками обсягів продажу, оборотності сукупного і оборотного 

капіталу, тривалості операційного і фінансового циклу та 

показники ринкової активності і за показниками прибутковості та 

ціни акції підприємства.   

Питання для 

обговорення, 

тести, завдання 

4/4 13. Аналіз 

фінансових 

результатів та 

рентабельності 

діяльності. 

Вміти аналізувати доходи, витрати та фінансові результати 

підприємства, а також рентабельність діяльності підприємства, 

застосовувати факторне моделювання та аналіз за методикою 

фірми DuPont.  

Питання для 

обговорення, 

тести, завдання 

4/4 14. Аналіз грошових 

потоків 

підприємства. 

Вміти аналізувати грошові потоки за видами діяльності 

підприємства та визначати відносні показники ефективності 

грошового потоку (рентабельності та ліквілності0 

Питання для 

обговорення, 

тести, завдання 

 

Літературні джерела: 

1. Верига Ю. А. Звітність підприємств : навч. посіб. 2-ге вид., доповн. і переробл. Київ : 

ЦУЛ, 2018. 776 с.  

2. Загурський О.М. Фінансовий аналіз. Кредитно-модульний курс. Київ. ЦУЛ, 2019. 472 с. 

3. Іванчук Н. В. Звітність підприємств : навчальний посібник. Острог : Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2021. 208 с. 

4. Крупельницька І. Г. Звітність підприємств: навч. посіб. Київ. : ЦУЛ, 2019. 232 с. 

5. Левицька С. О. Звітність підприємств : підручник. Київ : ЦУЛ, 2017. 234 с.  

6. Пантелєєв В.П., Юрченко О.А., Курило Г.М., Безверхий К.В. Звітність підприємств : навч. 

посіб. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. 432 с. 

7. Петришин Л.П., Сиротюк Г.В. Звітність підприємств навч. посіб. Львів: Магнолія 2006, 

2019. 440 с. 

8. Пічугіна Т. С., Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: навч. 
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посіб. Львів : Новий світ-2000, 2019. 328 с.  

9. Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. Фінансовий аналіз : навч. 

посіб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. 434 с. 

10. Школьник І. О., Боярко І. М., Дейнека О. В., Дехтяр Н. А., Люта О. В., Пігуль Н. Г., 

Пахненко О. М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2016. 368 с.  

 

Політика оцінювання: 

Політика щодо граничних термінів і перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 

відбувається з дозволу дирекції факультету (інституту) за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 
Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи підлягають перевірці на 

наявність плагіату та допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями. 

Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та 

екзаменів заборонене.  
Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в 

он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Оцінювання: 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Структура залікового кредиту для студентів (екзамен): (%) 

Заліковий модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка за 

КПІЗ) 

Заліковий модуль 4 

Екзамен 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне опитування 

(тестування) на 

заняттях: 

7 тем по 5 балів - max 

35 балів. 

2. Письмова робота – 

max 65 балів. 

1. Усне опитування на 

(тестування) заняттях: 

7 тем по 5 балів - max 

35 балів. 

2. Письмова робота – 

max 65 балів. 

1. Підготовка КПІЗ – max 

40 балів; 

2. Захист КПІЗ – max 40 

балів; 

3. Участь у тренінгах - 

max 20 балів. 

1. Тестові завдання (10 

тестів по 3 бали)- max 30 

балів. 

2. Теоретичне питання - 

max 30 балів. 

3. Задачі  (2 задачі по 20 

балів) max 40 балів. 

 

Шкала оцінювання знань студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


