
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК 35; 

2. Назва: Міжнародні стандарти фінансової звітності; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти:І (бакалаврський) інтегровані, 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Зубілевич Світлана Яківна 

кандидатекономічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

визначати сутність об’єктів обліку та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПР03); 

володіти методичним інструментарієм обліку господарської діяльності підприємств (ПР05); 

формувати фінансовузвітність підприємствта правильно інтерпретуватиотриману інформацію 

для прийняття управлінських рішень (ПР04 стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 «Управління і адміністрування», для першого (бакалаврського ) рівня 

вищої освіти, затв.19.11.2018). 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:Світове господарство та 

міжнародні економічні відносини, Бухгалтерський фінансовий облік, Звітність підприємств; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Облік і звітність у банках, Аудит; 

12. Зміст курсу:Вступ до МСФЗ. Концептуальна основа МСФЗ. Стандарти, які визначають загальні 

вимоги до подання фінансових звітів. Стандарти, які визначають вимоги до подання активів у фінансових 

звітів. Стандарти, які визначають вимоги до зобов’язань у фінансових звітах. Стандарти, які 

визначають вимоги до подання доходів і витрат у фінансових звітах. Стандарти, які визначають вимоги 

до розкриття інформації у фінансових звітах. МСФЗ для МСП. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності: версія 2019 року/ URL: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti (дата звернення: 02.10.2019). 

2. Безверхий К.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх 

підприємств (МСФЗ для МСП) [текст] практичний посібник. К.: ЦУЛ, 2017. 228 с. 

3. Бессонова С. І. Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової 

звітності: навч. посіб. / С. І. Бессонова. Маріуполь: ПДТУ, 2016. 235 с. 

4. Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання: практичний посібник / 

С.Рогозний, О. Карпачова, С. Зубілевич. - К.: МедіаPRO, 2017. 138 с. 

5. Кузнецова С. О., Чернікова І. Б. Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами : навч. посіб. / С. О. Кузнецова, І. Б. Чернікова. Х.: Видавництво «Лідер», 2016. 318 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 24 год. практичних занять, 100 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи:інтерактивні лекції, проблемні лекції,  індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

розгляд господарських ситуацій, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: іспит в кінці 1семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувачкафедриобліку і аудиту      

к.е.н., доцент        Н.М.Позняковська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:ОК 35; 

2. Title: International Standards of Financial Reporting; 

3. Type:obligatory; 

4. Higher education level:  І (bachelor’s degree) integrated; 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied:3; 

7. Number of established ECTS credits:5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Zubilevych S.Y., 

PhD, professor 

9. Resultsofstudies: 

The following learning outcomes will be provided by teaching of the discipline “International Standards of 

Financial Reporting”: 

determine the essence of accounting objects and understand their role and place in business activitiesPR03); 

have methodological tools for accounting of business activities of enterprises (PR05); 

toprepare the financial statements of the enterprises and to correctly interpret the information received for making 

management decisions (PR04). 

10. Formsoforganizingclasses:lectures, trainings, individual work, assessment;  

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
World Economy and International Economic Relations; Financial accounting; Enterprise reporting; 

12.Discipline contents:Introduction to IFRS. The conceptual framework of IFRS.Standards that define 

the requirements for the presentation of financial statements.Standards that define the requirements for the 

presentation of assets in financial statements.Standards that define the requirements forthe presentation of 

liability in financial statement obligations.Standards that determine the requirements for the presentation of 

income and expenses in the financial statements.Standards that set disclosure requirements in financial 

statements.IFRS for SMEs. 

13. Recommended educational editions: 
1. International Financial Reporting Standards: 2019 version / URL: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-

standarti-finansovoi-zvitnosti(access date: 10/02/2019). 

2. International Financial Reporting Standards for Small and Medium Sized Enterprises (IFRS for SMEs) 

[text] practical guide. K .: TsUL, 2017. 228 p. 

3. Bessonova SI Compilation of Financial Statements by International Financial Reporting Standards: 

textbook. tool. / SI Bessonova. Mariupol: PDTU, 2016. 235 p. 

4. IFRS reporting. Practical recommendations for preparation: a practical guide / S. Rogozny, O. 

Karpachova, S. Zubilevich. - K .: MediaPRO, 2017. 138 p. 

5. Kuznetsova S.O., Chernikova I.B. Accounting and Financial Reporting by International Standards: 

textbook. tool. / S.O.Kuznetsova, I.B.Chernikova. Х.: Leader Publishing House, 2016. 318 p.14. 

Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 hours lectures, 24 hours. practical classes, 100 hours self study. Total – 150-hours. 

Methods: interactive lectures, problem lectures, individual and group research assignments, use of multimedia 

15. Forms and assessment criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final assessment: exam (independent testing) at the end of the 3rd semester. 

Current assessment (60 points): testing, oral surveys, individual practical and research tasks 

16. Languageofteaching:Ukrainian. 

Headofthe Accounting and Audit department, 

PhD, associated professor         N. M. Poznyakovska               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


