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Назва курсу Фінансова звітність 

Адреса викладання курсу Львів, проспект Свободи, буд  18. Економічний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисципліна 

Економічний факультет, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 

07 «Управління та адміністрування»;  072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

Викладач (-і) Замасло Ольга Теодорівна, доктор економічних наук, професор 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

olha.zamaslo@lnu.edu.ua 

032 239 40 57,  032 239 44 90  

Консультації по курсу 

відбуваються 

щоп’ятниці, 14.00-17.00 год.(кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, пр.Свободи, 18) 

Онлайн-консультації 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/finansova-zvitnist 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу необхідні знання для того, щоб  

сформувати  у майбутніх бакалаврів в галузі управління та адміністрування систематизовані фінансові уявлення, 

теоретичні знання та практичні уміння, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані навики 

при складанні та аналізуванні фінансової звітності.  
 

Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна «Фінансова звітність» покликана забезпечити знання основних положень вітчизняного та 
міжнародного законодавства щодо методик  й технік складання форм фінансової звітності підприємства; набути 

навичок узагальнення облікових даних, вміти використовувати аналітичні можливості фінансової звітності 

підприємства з метою аналізу його фінансово-господарської діяльності. 

Мета та цілі курсу Формування у здобувачів вищої освіти компетентностей щодо порядку складання й подання фінансової звітності за 

національними та міжнародними стандартами у контексті активізації господарської діяльності підприємств.  
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Здобувачі вищої освіти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Тривалість курсу 120 год 



Обсяг курсу 64год аудиторних 

З них  32годин лекцій 

32годин практичних занять 
56 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу здобувач вищої освіти повинен: 

Знати: 

 законодавчо-нормативну базу, що впливає на побудову фінансової звітності; 

 національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні; 

 теоретичні засади формування фінансової звітності на основі даних фінансового і управлінського обліку для 

широкого кола внутрішніх і зовнішніх користувачів; 

 зміст звітності підприємств, її принципи і призначення за сучасних умов господарювання; 

сучасні підходи до складання фінансової звітності в Україні за міжнародними   

Вміти: 

 оперувати базовою термінологією та категоріальним апаратом, що характеризують фінансову звітність; 

 застосовувати якісні та кількісні методичні підходи до змісту та аналізу фінансової звітності;  

 користуватися законодавчо-інструктивними матеріалами, що безпосередньо впливають на побудову 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

 визначати об’єкти обліку та звітності; 

 нагромаджувати та систематизувати необхідну інформацію для звітності підприємства; 

 визначати показники фінансової звітності; 

 заповнювати основні форми звітності. 

 

Формат курсу Денний / заочний  

теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

залік 

Пререквізити 

 

Навчальна дисципліна базується  на економічних дисциплінах, які здобувачі вищої освіти вивчали протягом 

попередніх років навчання на ОКР бакалавр («Фінанси підприємств», «Податкова система») й тісно пов’язана з 

навчальними дисциплінами «Бухгалтерський облік» та «Фінансовий аналіз».  



Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентації 

Лекції 

Дискусії  
Аналіз проблемних ситуацій 

Необхідне обладнання Проектор 

Ноутбук 

Роздатковий матеріал 
Навчальний посібник 

Навчально-методичні рекомендації 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

10 балів – МК 1 
10 балів – МК 2 

20 балів  - ІДЗ 

30 балів  - виконання домашніх завдань  

30 балів –  бали, отримані під час роботи ʙ аудиторії 
Академічна доброчесність: Сподіваємось, що ІДЗ та домашні завдання здобувачів вищої освіти будуть 

оригінальними дослідженнями та самостійними роботами. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, вважатимуться академічною недоброчесністю. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в ІДЗ здобувача вищої освіти є підставою для його незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі здобувачі вищої освіти відвідають усі лекції 

і практичні зайняття курсу. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем курсу. Здобувачі вищої освіти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку здобувачі вищої освіти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному оцінюванні, самостійній роботі та бали 

модульних контрольних робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

здобувача вищої освіти під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Питання до заліку 1. Звітність підприємства, її класифікація. 

2. Загальна характеристика та вимоги до фінансової звітності. 

3. Міжнародні стандарти фінансової звітності. 
4. Мета складання фінансової звітності підприємств. 



5. Склад фінансової звітності підприємств. 

6. Принципи підготовки фінансових звітів.  

7. Загальна характеристика Балансу. 
8. Структура Балансу. 

9. Актив Балансу.  

10. Пасив Балансу. 

11. Методика та техніка складання Балансу. 
12. Призначення та структура Звіту про фінансові результати. 

13. Визначення та оцінка доходів і витрат у Звіті про фінансові результати. 

14. Класифікація доходів і витрат у Звіті про фінансові результати. 
15. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. 

16. Розрахунок прибутку на акцію. 

17. Призначення та структура Звіту про рух грошових коштів. 
18. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності. 

19. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності. 

20. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності. 

21. Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів. 
22. Мета складання Звіту про власний капітал. 

23. Зміст статей Звіту про власний капітал. 

24. Методика складання Звіту про власний капітал. 
25. Фінансова звітність за сегментами. Визначення сегментів. 

26. Примітки до фінансових звітів. 

27. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. 
28. Зміни в обліковій політиці.  

29. Події після дати балансу. 

30. Консолідована фінансова звітність. 

31. Порядок складання і подання консолідованої звітності. 
32. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. 

33. Фінансова звітність у державному секторі. 

34. Форми фінансової звітності у державному секторі. 
35. Мета складання та користувачі фінансової звітності банків. 

36. Порядок подання фінансової звітності банками. 

37. Основні вимоги до підготовки та подання звітності банків. 

38. Форми фінансової звітності банків. 

Опитування  Усна та письмова форми опитування 

  



ДОДАТОК 

Схема курсу  

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Матеріали Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

Тиж. 1 

4 акад. 

год. 

Тема 1. Основи побудови та загальні вимоги до 

фінансової звітності 

- сутність фінансової звітності та мета її складання 

- класифікація та склад звітності підприємств 
- елементи та якісні характеристики фінансової 

звітності 

- облікова політика та принципи підготовки 
фінансової звітності 

- порядок подання та оприлюднення фінансової 

звітності 

Лекція, 
самостійна 

робота, дискусія 

 

Презентація, 
Навчально-

методичні 

матеріали 

1-24 Опрацювати 
відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

розв’язання 

тестів 

4 год 

 

1-2 тиждень 

Тиж. 2, 3  

8 акад. 

год.  

Тема 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

- сутність форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий 

стан). Роль і значення Балансу в управлінні 

підприємством 

- структура та зміст статей форми № 1 «Баланс (Звіт 

про фінансовий стан)» 

-  порядок та техніка складання форми № 1 «Баланс 

(Звіт про фінансовий стан)» 

- оцінка показників форми № 1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» 

 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-24 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 
літератури, 

розв’язання 

тестів, задачі 

6 год 

 

2-3 тиждень 



Тиж. 4. 

4 акад. 

год. 

 

 

  

Тема 3. Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) 

- загальна характеристика, мета та структура звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 

- визнання доходів і витрат у «Звіті про фінансові 

результати» 

- методика складання форми № 2 «Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід)» 

 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-24 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

розв’язання 

тестів, задачі,  

6 год 

4 тиждень 

Тиж. 5, 6. 

8 акад. 

год. 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 

- сутність та мета складання форми № 3 «Звіт про рух 
грошових коштів» 

- загальні вимоги та особливості форми № 3 «Звіт про 

рух грошових коштів» 

- структура та зміст статей форми № 3 «Звіт про рух 
грошових коштів». Класифікація грошових коштів за 

видами діяльності підприємства 

- методика складання форми № 3 «Звіт про рух 
грошових коштів» 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-24 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

розв’язання 

тестів, задачі,   
6 год  

5-6 тиждень  

Тиж. 7  

4 акад. 

год. 

Тема 5. Звіт про власний капітал 

- мета складання і структура звіту про власний капітал 

- характеристика статей звіту про власний капітал та 
порядок їх відображення у звіті.  

 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-24 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

розв’язання 

тестів і задачі 

6 год  

7 тиждень 

Тиж. 8 

4 акад. 

год. 

Тема 6. Примітки до фінансової звітності 
- розкриття інформації у примітках до фінансових 

звітів 

- призначення і склад приміток. Інформаційне 
забезпечення приміток до фінансової звітності 

-  порядок складання приміток до звітності  

- мета і загальна характеристика звітності за 
сегментами  

- визначення звітних сегментів  

Лекція, 
самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 
Навчально-

методичні 

матеріали 

1-24 Опрацювати 
відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації,  

початок роботи 

над ІДЗ 

4 год  

8 тиждень 



Тиж. 9 

4 акад. 

год. 

Тема 7. Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах 

- загальні положення П(С)БО 6 «Виправлення 
помилок і зміни у фінансових звітах». 

- виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. 

- зміни в обліковій політиці 

- події після дати балансу 
- розкриття інформації у Примітках до річної 

фінансової звітності 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

 

 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-24 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

робота над ІДЗ 

4 год  

9 тиждень 

Тиж. 10 

4 акад. 

год. 

Тема 8. Зведена і консолідована фінансова звітність 

- загальні вимоги до консолідованої фін звітності 
- порядок складання консолідованої фін. Звітності 

- загальні положення П(С) БО 19 «Об’єднання 

підприємств» 
- порядок відображення об’єднання підприємств у 

фінансовій звітності 

 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-24 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 
підготовка 

презентації, 

робота над ІДЗ 

4 год  

10 тиждень 

Тиж. 11, 

12. 

8 акад. 

год. 

Тема 9. Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва 

- види та характеристика суб’єктів малого 
підприємництва 

- фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва: 

його зміст та основні форми звітності 
- сутність форми № 1-м «Баланс», зміст статей та 

порядок їх заповнення 

- сутність форми № 2-м «Звіт про фінансові 

результати», зміст статей та порядок їх заповнення 
- сутність та порядок складання спрощеного 

фінансового звіту 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-24 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації, 

робота над ІДЗ 
4 год 

11-12 тиждень 

Тиж. 13 

4 акад. 

год. 

Тема 10. Фінансова звітність у державному секторі 
- загальні вимоги до фінансової звітності у 

державному секторі  

- інвентаризація активів та зобов'язань консолідація 

звітності у державному секторі 
- подання фінансових звітів. Контроль за 

достовірністю звітів 

 

 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 
матеріали 

1-24 Опрацювати 

відповідні 

розділи 
рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації, 

робота над ІДЗ 

4 год 

13 тиждень 



Тиж. 14 

4 акад. 

год. 

Тема 11. Фінансова звітність банків 

- загальні вимоги до фінансової звітності банків 

 - інвентаризація активів та зобов'язань 
- консолідація звітності банків 

- порядок подання фінансових звітів та контроль за 

їхньою достовірністю 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-24 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації, 

робота над ІДЗ 

4 год 

14 тиждень 

Тиж. 15, 

16. 

8 акад. 

год. 

Тема 12. Міжнародні стандарти фінансової 

звітності 

- суть, значення та визначення міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
- методи переходу на МСФЗ  

- регулювання впровадження МСФЗ ʙ Україні 

- проблеми впровадження міжнародних стандартів 

обліку ʙ Україні 

Лекція, 

самостійна 
робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-
методичні 

матеріали 

17 Опрацювати 

відповідні 
розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації, 

здавання ІДЗ 

4 год 

15-16 тиждень 

64: 32л + 

32пр. 

занять 

 
   56 год Залік 

 

 


