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1. Опис навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами» 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 
Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 

Напрям підготовки  
Спеціальність 8.03050901 - “Облік та аудит” 
Спеціалізація Методика та організація бухгалтерського обліку, 

контролю та аналізу в управлінні діяльністю 

підприємств агропромислового виробництва 
Характеристика навчальної дисципліни 

Вид вибіркова 
Загальна кількість годин  90 
Кількість кредитів ECTS  3,0 
Кількість змістових модулів 2 
Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

- 

Форма контролю залік 
Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки 2 1 
Семестр 3 1 
Лекційні заняття 20 6 
Практичні, семінарські заняття 20 6 
Лабораторні заняття -  
Самостійна робота 50 78 
Індивідуальні завдання - - 
Кількість тижневих годин  
для денної форми навчання: 
аудиторних   
самостійної роботи студента − 

 
 

4 
5 

 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
 Мета опанування науки в контексті підготовки магістрів певної спеціальності: Метою 
викладання науки є набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і 
змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та їх Тлумачень, а також 

оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та 
поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних 

паперів. 

 Завдання науки: надання студентам розуміння основних положень Міжнародних 
стандартів фінансової звітності щодо складу фінансової звітності, підходів до визнання та 

розкриття статей фінансових звітів, вибору та встановлення облікових політик і облікових оцінок, 
а також стосовно методики формування як окремих фінансових звітів, так і консолідованих 

фінансових звітів компаніями недержавної форми власності. 

 Предмет науки: призначення, структура та основні вимоги Міжнародних стандартів 
фінансової звітності щодо визнання, оцінки, подання та розкриття елементів фінансових звітів.  

Зміст дисципліни розкривається у наступних темах: 



1. Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедури їх 
впровадження. 

2. Склад і структура  фінансових звітів та основні вимоги до їх подання. 
3. Додаткові розкриття інформації у фінансових звітах. 
4. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у фінансових звітах. 
5. Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про зобов’язання підприємства.  
6. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації  про доходи і витрати 

підприємства. 
7. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності  фінансових інструментів. 
8. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора інвестицій в спільно 

контрольовані активи, операції та підприємства. 
9. Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування консолідованих 

фінансових звітів 
10.  Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та цінових 

змін.  
 

Професійні компетенції, що формуються при вивченні науки. Вивчення науки “Облік і 
звітність за міжнародними стандартами” сприятиме формуванню у студентів  низки наступних 

компетенцій.  
 Студенти повинні: 

знати: 
-  статус МСФЗ у світі та в Україні; 
- процес розробки та прийняття МСФЗ; 
- призначення та основні положення концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ; 

- основні вимоги МСФЗ щодо визнання та методів оцінки елементів фінансових звітів 
суб’єктів господарювання, а також їхніх форм та форматів; 

-  методи оцінки окремих активів, зобов’язань, доходів та витрат за принципами і 
правилами, передбаченими міжнародними стандартами; 

-  моделі обліку активів, зобов’язань, капіталу та результатів діяльності, що 
використовуються з метою підготовки фінансових звітів за МСФЗ; 

- облік та порядок відображення у фінансових звітах інструментів міжнародного 

інвестиційного ринку та похідних фінансових інструментів; 
- методику складання консолідованої фінансової звітності для групи компаній; 
- порядок обліку впливу змін валютних курсів та цінових змін на показники фінансових 

звітів;  
- основні методично-організаційні засади процесу трансформації фінансової звітності 

українських підприємств у фінансову звітність, складену за вимогами міжнародних стандартів; 
уміти: 
- обирати серед передбачених МСФЗ методи оцінки та моделі обліку активів, зобов’язань, 

доходів та витрат, які б найкращим чином відповідали особливостям діяльності суб’єкта 
господарювання та поставленим перед ним цілям; 

- застосовувати принципи підготовки фінансових звітів за МСФЗ до визнання, оцінки та 

подання статей (елементів)  фінансових звітів; 
- формувати окремі фінансові звіти суб’єктів господарювання за вимогами МСФЗ; 
- формувати консолідовані фінансові звіти групи компаній; 
- відображати у фінансових звітах суб’єктів господарювання вплив змін валютних курсів та 

цінових змін; 
- застосовувати методику трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО 

України, у фінансову звітність за МСФЗ. 
 



2. Структура навчальної дисципліни 
  

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. МСФЗ та процедури їх впровадження 

Тема 1. Сутність МСФЗ та осно-
вні процедури їх впровадження 

9 2 2   5  2    8 

Тема 2. Склад і структура  
фінансових звітів та основні 

вимоги до їх подання 

9 2 2   5  1    8 

Тема 3. Додаткові розкриття 
інформації у фінансових звітах 

9 2 2   5      7 

Тема 4.Визнання, оцінка та 

розкриття інформації про 
активи підприємства у 
фінансових звітах 

9 2 2   5  1 2   8 

Тема 5.Особливості визнання, 
оцінки та розкриття інформації 
про зобов’язання підприємства 

9 2 2   5  1 2   8 

Разом за змістовим модуль 1 45 10 10   25 48 5 4   39 
Змістовий модуль 2. Відображення у фінансовій звітності зобов’язань, доходів і витрат 

підприємства до вимог МСФЗ 
Тема 1. Вимоги щодо визнання, 

оцінки та розкриття інформації  
про доходи і витрати підп-мства 

9 2 2   5  1 2   8 

Тема 2. Порядок обліку та відо-
браження в фінансовій звітності  

фінансових інструментів 

9 2 2   5      7 

Тема 3. Визнання, оцінка та відо-
браження в фінансовій звітності 

інвестора інвестицій в спільно 
контрольовані активи, операції 

та підприємства 

9 2 2   5      8 

Тема 4. Особливості обліку 
об’єднання бізнесу та методика 
формування консолідованих фін. 

звітів 

9 2 2   5      8 

Тема 5. Методика відображення 
у фінансовій звітності впливу 

зміни валютних курсів та 
цінових змін 

9 2 2   5      8 

Разом за змістовим модуль 2 45 10 10   25 42 1 2   39 
Усього годин 90 20 20   50 90 6 6   78 

 
3. Теми лекційних занять 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 



форма форма 

1 Сутність МСФЗ та основні процедури їх впровадження 2  
2 Склад і структура  фінансових звітів та основні вимоги до їх 

подання 
2  

3 Додаткові розкриття інформації у фінансових звітах 2  
4 Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи 

підприємства у фінансових звітах 
2 2 

5 Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про 
зобов’язання підприємства 

2 2 

6 Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації  про 

доходи і витрати підприємства 
2 2 

7 Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності  
фінансових інструментів 

2  

8 Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності 

інвестора інвестицій в спільно контрольовані активи, операції та 
підприємства 

2  

9 Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування 

консолідованих фін. звітів 
2  

10 Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни 
валютних курсів та цінових змін 

2  

Разом 20 6 
 



4. Теми практичних занять 
№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 
заочна 

форма 
1 Сутність МСФЗ та основні процедури їх впровадження 2  
2 Склад і структура  фінансових звітів та основні вимоги до їх 

подання 
2  

3 Додаткові розкриття інформації у фінансових звітах 2  
4 Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи 

підприємства у фінансових звітах 
2 2 

5 Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про 
зобов’язання підприємства 

2 2 

6 Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації  про 

доходи і витрати підприємства 
2 2 

7 Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності  
фінансових інструментів 

2  

8 Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності 

інвестора інвестицій в спільно контрольовані активи, 
операції та підприємства 

2  

9 Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика форму-
вання консолідованих фін. звітів 

2  

10 Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни  
валютних курсів та цінових змін 

2  

Разом 20 6 
 

5. Самостійна робота 
№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 
заочна 

форма 
1 Сутність МСФЗ та основні процедури їх впровадження 5 8 
2 Склад і структура  фінансових звітів та основні вимоги до їх 

подання 
5 8 

3 Додаткові розкриття інформації у фінансових звітах 5 7 
4 Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи 

підприємства у фінансових звітах 
5 8 

5 Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про 
зобов’язання підприємства 

5 8 

6 Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації  про 

доходи і витрати підприємства 
5 8 

7 Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності  
фінансових інструментів 

5 7 

8 Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності 

інвестора інвестицій в спільно контрольовані активи, 
операції та підприємства 

5 8 

9 Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика форму-
вання консолідованих фін. звітів 

5 8 

10 Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни 
валютних курсів та цінових змін 

5 8 

Разом 50 39 
 



ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ і МОДУЛЯМИ: 
 

Змістовий модуль 1. МСФЗ та процедури їх впровадження 
 

ТЕМА 1. Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедури 

їх впровадження 
Міжнародна гармонізація вимог до фінансових звітів. Мета, завдання та функції Ради з 

Міжнародних стандартів фінансової звітності та Комітету з інтерпретацій фінансової звітності. 

Статус та склад МСФЗ, процедури їх розробки та впровадження. Призначення та зміст 
Концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ. Концепції збереження капіталу.  

 
ТЕМА 2. Склад і структура  фінансових звітів та основні вимоги до їх подання  
Склад фінансової звітності. Вимоги до подання інформації у фінансових звітах. Структура 

та класифікація складових Звіту про фінансовий стан. Мінімальний обсяг інформації, який 
необхідно розкривати у Звіті про фінансовий стан. Структура та методика формування Звіту про 

сукупні доходи. Призначення та основні елементи Звіту про зміни у власному капіталі. Сутність, 
зміст та методи формування Звіту про рух грошових коштів.  Суть, значення та загальні вимоги до 
подання інформації в Примітках до фінансових звітів. Органіазційно-методичні процедури, 

необхідні при першому застосуванні МСФЗ.  
 
ТЕМА 3. Додаткові розкриття інформації у фінансових звітах 
Вплив змін облікової політики, облікових оцінок та помилок на фінансові звіти. Сутність, 

класифікація та вплив подій, які відбулися після закінчення звітного періоду, на визнання та 

оцінку елементів фінансових звітів. Визначення та види звітних сегментів. Вимоги та принципи 
розкриття інформації про сегменти у фінансових звітах. Розкриття інформації про пов’язані 

сторони. 
  
ТЕМА 4. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у 

фінансових звітах 
Особливості формування балансової вартості запасів та відображення інформації про них у 

Звіті про фінансовий стан. Порядок обліку та відображення у фінансових звітах інформації про 
необоротні активи: визнання, оцінка та подання основних засобів, інвестиційної нерухомості, 
нематеріальних активів. Формування облікової політики щодо необоротних активів, які 

утримуються для продажу, та вимоги до їх подання у фінансових звітах. Умови зменшення 
корисності активів та її вплив на оцінку елементів фінансової звітності. Класифікація орендних 

операцій, подання та розкриття інформації про них у фінансових звітах. Особливості розкриття у 
фінансових звітах інформації про припинену діяльність.  

 
ТЕМА 5. Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про зобов’язання 

підприємства  
Сутність та порядок відображення у фінансових звітах інформації про виплати 

працівникам. Класифікація, оцінка та подання державних грантів.  Особливості визнання, 
оцінювання та розкриття у фінансових звітах інформації про забезпечення, непередбачені 

зобов’язання та непередбачені активи. Сутність поточного та відстрочених податків на прибуток, 
методика їх розрахунку та відображення у фінансових звітах. 

 
Змістовий модуль 2. Відображення у фінансовій звітності зобов’язань, доходів і витрат 

підприємства до вимог МСФЗ 
 

ТЕМА 6. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації  про доходи і 

витрати підприємства 



Особливості визнання, оцінки та відображення доходів від продажу товарів в Звіті про 
сукупні доходи. Підходи до визнання, оцінки та відображення доходів від надання послуг в Звіті 
про сукупні доходи. Порядок визнання та відображення у звітності доходів у вигляді відсотків, 

дивідендів та роялті.  Особливості відображення в фінансовій звітності витрат на позики. Підходи 
до визнання та оцінки доходів та витрат за будівельними контрактами.  Методика розрахунку та 

подання у фінансових звітах прибутку на акцію. 
 
ТЕМА 7. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності  фінансових 

інструментів 
Застосування концепції “вартості грошей в часі” для обліку фінансових інструментів. 

Загальна класифікація фінансових інструментів. Визнання, оцінка та подання у Звіті про 
фінансовий стан інформації про фінансові активи, фінансові зобов’язання та інструменти власного 
капіталу. Сутність, класифікація та подання в фінансовій звітності похідних фінансових 

інструментів.  
 
ТЕМА 8. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора 

інвестицій в спільно контрольовані активи, операції та підприємства  
Поняття асоційованих компаній, спільних та дочірніх підприємств.  Формування облікової 

політики щодо обліку фінансових інвестицій: сутність та порядок застосування методу участі в 
капіталі та методу пропорційної консолідації. Відображення в обліку та звітності інвестора 

фінансових інвестицій в асоційовані компанії. Відображення в обліку та звітності інвестора 
фінансових інвестицій у спільні підприємства. 

 
ТЕМА 9. Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування 

консолідованих фінансових звітів 
Сутність та види об’єднання компаній. Сутність методу придбання та його процедури. 

Особливості визнання та відображення в обліку та фінансовій звітності гудвілу (прибутку від 
вигідної покупки) та частки меншості.  Основні процедури консолідації фінансових звітів. 

Особливості складання консолідованих фінансових звітів на наступну після об’єднання дату. 
  
ТЕМА 10. Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних 

курсів та цінових змін 
Первісне визнання операцій в іноземній валюті, визначення та порядок розрахунку 

курсових різниць. Процедури переведення фінансової звітності закордонних господарських 
одиниць у валюту подання. 3. Особливості складання фінансових звітів в умовах гіперінфляції.  

  
4. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань 

студентами. 

Контрольні питання: 

1. Міжнародна гармонізація вимог до фінансових звітів.  
2. Мета, завдання та функції Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності та Комітету 

з інтерпретацій фінансової звітності. 
3. Статус та склад МСФЗ, процедури їх розробки та впровадження. 
4. Значення інформаційного забезпечення для управління підприємством 
5. Класифікація систем обліку 
6. Порядок створення МСФЗ 
7. Нормативна база та облік за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні 
8. Роль та переваги МСФЗ 
9. Призначення та зміст Концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ.  
10. Перше застосування МСФЗ 
11. Звільнення від вимог інших МСФЗ 



12. Винятки з ретроспективного застосування інших МСФЗ 
13. Облікова політика за МСФЗ: Розділ "Загальні положення" 
14. Облікова політика за МСФЗ: Організаційний розділ 
15. Облікова політика за МСФЗ: Методичний розділ 
16. Обліковий цикл та план рахунків за міжнародними стандартами  
17. Рахунки за МСФЗ 
18. Концепції збереження капіталу. 
19. Склад фінансової звітності.  
20. Вимоги до подання інформації у фінансових звітах  
21. Структура та класифікація складових Звіту про фінансовий стан. Мінімальний обсяг 

інформації, який необхідно розкривати у Звіті про фінансовий стан.  
22. Структура та методика формування Звіту про сукупні доходи. 
23. Призначення та основні елементи Звіту про зміни у власному капіталі. 
24. Сутність, зміст та методи формування Звіту про рух грошових коштів.   
25. Суть, значення та загальні вимоги до подання інформації в Примітках до фінансових звітів.  
26. Організаційно-методичні процедури, необхідні при першому застосуванні МСФЗ. 
27. Вплив змін облікової політики, облікових оцінок та помилок на фінансові звіти.  
28. Сутність, класифікація та вплив події, які відбулися після закінчення звітного періоду, та 

визнання та оцінку елементів фінансових звітів.  
29. Визначення та види звітних сегментів. Вимоги та принципи розкриття інформації про 

сегменти у фінансових звітах. 
30. Розкриття інформації про пов’язані сторони. 
31. Особливості формування балансової вартості запасів та відображення інформації про них у 

Звіті про фінансовий стан.  
32. Порядок обліку та відображення у фінансових звітах інформації про необоротні активи: 

визнання, оцінка та подання основних засобів. 
33. Порядок обліку та відображення у фінансових звітах інформації про необоротні активи: 

визнання, оцінка та подання інвестиційної нерухомості. 
34. Порядок обліку та відображення у фінансових звітах інформації про необоротні активи: 

визнання, оцінка та подання нематеріальних активів. 
35. Формування облікової політики щодо необоротних активів, які утримуються для продажу, 

та вимоги до їх подання у фінансових звітах.  
36. Умови зменшення корисності активів та її вплив на оцінку елементів фінансової звітності. 
37. Визначення, визнання та класифікація основних засобів  
38. Сфера застосування МСБО 16 
39. Сфера застосування П(С)БО 7 
40. Джерела виникнення та оцінка основних засобів  
41. Придбання основних засобів за грошові кошти 
42. Придбання основних засобів в кредит 
43. Основні засоби: обмін або негрошові операції 
44.  Основні засоби: самостійне створення або будівництво 
45. Основні засоби: подарунок від іншої юридичної або фізичної особи  
46. Придбання землі 
47. Амортизація основних засобів 
48. Вибуття основних засобів 
49. Розкриття інформації щодо основних засобів у фінансовій звітності 
50.  Особливості обліку інвестиційної нерухомості 
51.  Оцінка інвестиційної нерухомості за МСБО 
52. . Визначення запасів та їх оцінка. Сфера застосування МСБО 2 
53. Класифікація орендних операцій, подання та розкриття інформації про них у фінансових 

звітах.  
54.  Особливості розкриття у фінансових звітах інформації про припинену діяльність.  



55. Сутність та порядок відображення у фінансових звітах інформації про виплати 
працівникам. 

56. Класифікація, оцінка та подання державних грантів.  
57. Особливості визнання, оцінювання та розкриття у фінансових звітах інформації про 

забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи.  
58. Сутність поточного та відстрочених податків на прибуток, методика їх розрахунку та 

відображення у фінансових звітах. 
59. Особливості визнання, оцінки та відображення доходів від продажу товарів в Звіті про 

сукупні доходи.  
60. Підходи до визнання, оцінки та відображення доходів від надання послуг в Звіті про 

сукупні доходи. 
61. Порядок визнання та відображення у звітності доходів у вигляді відсотків, дивідендів та 

роялті.  
62. Особливості відображення в фінансовій звітності витрат на позики.  
63. Підходи до визнання та оцінки доходів та витрат за будівельними контрактами.  
64. Методика розрахунку та подання у фінансових звітах прибутку на акцію. 
65. Застосування концепції “вартості грошей в часі” для обліку фінансових інструментів.  
66.  Загальна класифікація фінансових інструментів.  
67. Визнання, оцінка та подання у Звіті про фінансовий стан інформації про фінансові активи, 

фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу. 
68. Сутність, класифікація та подання в фінансовій звітності похідних фінансових 

інструментів.  
69. Поняття асоційованих компаній, спільних та дочірніх підприємств.  
70. Формування облікової політики щодо обліку фінансових інвестицій: сутність та порядок 

застосування методу участі в капіталі та методу пропорційної консолідації. 
71. Відображення в обліку та звітності інвестора фінансових інвестицій в асоційовані компанії.  
72. Відображення в обліку та звітності інвестора фінансових інвестицій у спільні підприємства. 
73. Сутність та види об’єднання компаній. 
74. Сутність методу придбання та його процедури. 
75. Особливості визнання та відображення в обліку та фінансовій звітності гудвілу (прибутку 

від вигідної покупки) та частки меншості. 
76. Основні процедури консолідації фінансових звітів. 
77. Особливості складання консолідованих фінансових звітів на наступну після об’єднання 

дату. 
78. Первісне визнання операцій в іноземній валюті, визначення та порядок розрахунку 

курсових різниць. 
79. Процедури переведення фінансової звітності закордонних господарських одиниць у валюту 

подання. 
80.  Особливості складання фінансових звітів в умовах гіперінфляції 

5. Методи навчання 

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, 
пояснення, лекція; наочні – презентація; практичні – практична робота, розв’язування  задач, 
вирішення ситуаційних вправ, заповнення звітів, наскрізна задача.  

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, 
аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, 
частково–пошуковий, дослідницький. 

6. Форми контролю 



Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування. Письмовий 
контроль у вигляді модульних контрольних робіт, самостійних письмових робіт, поточного 
тестування.  

   Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та в процесі здійснення 

самостійної роботи за такими напрямками: експрес–опитування, тести, розрахункові завдання, 
задачі.  

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни 

протягом семестру, становить 100 балів. Кількість балів за кожний навчальний елемент 
виводиться із суми поточних видів контролю та модульної контрольної роботи. 

Розподіл балів, які отримують студенти Оцінювання студена відбувається згідно 
положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1  

Оцінка 
національна 

Оцінка 
ECTS 

Визначення оцінки ECTS Рейтинг 
студента, бали 

Відмінно   А 
ВІДМІННО – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок  

90 – 100 

Добре  
В 

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з 
кількома помилками 

82-89 

С 
ДОБРЕ – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
74-81 

Задовільно  
D 

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 

64-73 

Е  
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60-63 

Незадовільно 
FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати 
перед тим, як отримати залік (позитивну 

оцінку) 
35-59 

F 
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна 
подальша робота 

0-34 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни Rдис (до 100 балів) 

одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з 
навчальної роботи Rнр (до 70 балів): Rдис = Rнр+ Rат  

 
9. Методичне забезпечення 

1. Конспект опорних лекцій всіх тем курсу. 

2. Варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

3. Варіанти модульних контрольних робіт. 

4. Методичні вказівки для  практичних занять з курсу «Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами» для студентів  спеціальності 8.03050901  – “Облік і аудит”, К., 
НУБіП України, 2015, О.А.Боярова, Г.О.Германчук. 

10. Рекомендована література 
Основна 

1. Безверхий К. Вітчизняна фінансова звітність за МСФЗ: міфологія від Мінфіну / К. Безверхий // 

Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 2. – С. 8 – 12. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 
2. Васильєва В. Г. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: 

проблеми та перспективи / В. Г. Васильєва, К. С. Костюченко // Економічний простір. – 2012. – 
№ 60. – С. 29 – 37. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 



3. Голов С. МСФЗ в Україні: шляхом спроб і помилок / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. 
– 2012. – № 3. – С. 3 – 12. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

4. Голов С. МСФЗ у законі / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 9. – С. 3 – 9. 
(Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

5. Голов С. МСФЗ у форматі Мінфіну / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 4. – 
С. 3 – 8. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

6. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : 
Монографія. – К . : Центр учбової літератури, 2007. – 522 с. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

7. Діділовський О. М. Проблеми та перспективи застосування міжнародних стандартів 
фінансової звітності в Україні / О. М. Діділовський // Міжнародний збірник наукових праць. – 
2011. – № 19. – С. 142 – 146. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

8. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. Навч. посіб. – 
К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

9. Жук В. До проблем стратегії запровадження МСФЗ в Україні / В. Жук // Бухгалтерський облік 
і аудит. – 2010. – № 10. – С. 16 – 22. (Бібліотека СумДУ) 

10. Каменська Т. Філософія складання фінансової звітності: як було та як буде / Т. Каменська // 
Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 2. – С. 3 – 7. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

11. Картузова Т. В. Необхідність переходу України на міжнародні стандарти фінансової звітності 

// Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – №20. – С.176 – 179. (Бібліотека ім. Н.К. 
Крупської) 

12. Колінько Н. І. Відповідність фінансової звітності українських підприємств міжнародним 
стандартам / Н. І. Колінько, Т. Є. Єзерська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 
22.4. – С. 215 – 220. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

13. Кондрашова Т. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку: порівняльна 
характеристика за складом і змістом / Т. Кондрашова, О. Соболєва // Схід. – 2009. – № 4 (95). – 
С. 16 – 20. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

14. Корягін М. В. Проблеми трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ / М. 
В. Корягін // Вісник комерційної Львівської академії. – 2012. – № 7. – С. 414 – 420. (Бібліотека 

ім. Н.К. Крупської) 
15. Кучеркова С. О. Фінансова звітність за П(С)БО та МСФЗ: основні невідповідності / С. О. 

Кучеркова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ic.faaf.org.ua/pdf/55-finansova-zvitnist-
za-p-s-bo-ta-msfz-osnovni-nevidpovidnosti .pdf. – Назва з екрану. 

16. Литвин Б. М. Фінансовий аналіз / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – 
336 с. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

17. Моссаковський В. Парадокси бухгалтерського обліку в Україні / В. Моссаковський // 

Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 9. – С. 30 – 35. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 
18. Онищенко В. П. Національна система бухгалтерського обліку в контексті застосування МСФЗ 

та змін податкового законодавства / В. П. Онищенко // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 

114 – 124. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 
19. Перехід українських компаній на МСФЗ без труднощів [Електронний ресурс] // EBS. – Режим 

доступу : http://www.ebskiev.com/upload/1328007373_file.pdf. – Назва з екрану. – Назва з 
екрану. 

20. Петраченко О. А. Перехід України на міжнародні стандарти фінансової звітності: проблеми і 

перспективи / О. А. Петраченко, Ю. П. Франко, О. О. Яковенчук [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=22344. – Назва з екрану. 

21. Петрук О. М. Гармонізація національної системи бухгалтерського обліку: Монографія. – 
Житомир: ЖДТУ, 2009. – 420 с. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

22. Сокирба Ю. Вплив міжнародних стандартів на організацію облікового процесу в Україні / Ю. 

Сокирба [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com. – Назва з екрану. 
23. Трачова Д. М. Перехід на міжнародні стандарти обліку та звітності: проблеми і перспективи / 

Д. М. Трачова, Л. А. Сахно // Вісник ТДАУ. – 2011. – №2. – С. 270 – 276. (Бібліотека ім. Н.К. 
Крупської) 



24. Циган Р. М. Перспективи переходу України до міжнародних стандартів фінансової звітності / 
Р. М. Циган, І. В. Кашуба // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 1. – С. 145 – 147. (Бібліотека ім. Н.К. 
Крупської) 

25. Чалий І. Світові стандарти почекають / І. Чалий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.epravda.com.ua/columns/2010/08/17/245015/. – Назва з екрану.  

26. Ковчегин И. А. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ и перспективы 
применения МСФО в России : навч. посіб. / И. А. Ковчегин – М. : Инфра-М, 2009. – 116 с. 
(Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

27. Пожарицкая И. М. Проблемные аспекты внедрения международных стандартов финансовой 
отчетности в Украине / И. М. Пожарицкая, Г. Н. Новикова // Экономика и управление. – 2012. 
– №19. – С. 91 – 94. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

28. Суворов А. В. Методологические подходы к оценке МСФО / А. В. Суворов // Международный 
бухгалтерский учет. – 20010. – № 8. – C. 32 – 38. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 

29. Суворов А. В. Требования к раскрытию учетной информации по МСФО / А. В. Суворов // 
Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 6. – C.22 – 29. (Бібліотека ім. Н.К. 

Крупської) 
30. Тютюнник П. С. Составление трансформационного баланса предприятия / П. С. Тютюнник, В. 

А. Андрющенко // Бізнесінформ. – 2011. – №2. – С. 160 –163. (Бібліотека ім. Н.К. Крупської) 
Допоміжна 

1. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення: монографія /С.С. Герасименко, А.О. 

Єпіфанов, М.Д. Корінько. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010.– 162 с. 
2. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. Посіб./За 

ред.С.Ф.Голова.-Д.: ТОВ “Баланс-клуб”, 2001.-828 с. 
3. Звітність підприємств: проблеми трансформації. Термінологічний словник. – К., 2014.  

Германчук Г.О., Боярова О.А., Кузик Н.П., Микицей Т.Д. 
4. Концептуальні засади обліку і звітності за МСФЗ: тлумачний словник. – К., 2014.  

Германчук Г.О., Боярова О.А., Кузик Н.П., Микицей Т.Д. 
5. Періодичні видання: «Бухгалтерський облік і аудит», «Баланс», «Все про бухгалтерський 

облік», «Банківська справа», «Фінанси України»,    «Статистика України», «Економіка  
України». 

 

Інформаційні ресурси 

http://iportal.rada.gov.ua/ Офіційний портал Верховної ради України 
http://www.kmu.gov.ua/control/ Урядовий портал Кабінету міністрів України 
http://www.minfin.gov.ua Міністерство фінансів України 
http://www.zakon.rada.gov.ua Закони України  
http://podatkovij_kodeks_ukraini.htm Податковий кодекс України 
http://www.elibrary.ru  Наукова електронна бібліотека  
http://www.citforum.ru  Електронна бібліотека  
http://www.metod.narod.ru  Освітні ресурси  
Mega.km.ru  Енциклопедії та словники  
http://www.studentbooks.com.ua / Електронна бібліотека 
http://pidruchniki.com.ua/ Електронна бібліотека 
http://www.ukurier.gov.ua/ Газета «Урядовий кур’єр» 
http://vobu.kiev.ua Газета «Все про бухгалтерський облік» 
http://magazine.faaf.org.ua/ Облік і фінанси АПК. Бухгалтерський портал 
http://buhgalter911.com  
 

 
 

http://iportal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7


 


