
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК7; 

2. Назва: Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами  

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 ; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5;  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Зубілевич С., канд. екон. наук, проф. 

9. Результати навчання. 
ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для 

суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, у т.ч. ІНДЗ, практичні 

заняття, контрольні заходи 

11. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: 
Фінансовий контроль суб'єктів державного і підприємницького секторів економіки, Інтегрована 

звітність, Цифрові технології в управлінні, Аналіз фінансової безпеки 

12. Зміст курсу: 
Концептуальні основи МСФЗ.  Вимоги до подання фінансових звітів. Визнання, оцінка, подання 

та розкриття активів. Визнання, оцінка, подання та розкриття зобов’язань. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття власного капіталу. Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів і 

витрат. Додаткові розкриття у фінансових звітах. Різниці між П(С)БО та МСФЗ. Етапи та 

методика трансформації фінансових звітів, складених за П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ. 

Консолідація фінансових звітів за МСФЗ 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Ел. ресурс. URL: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-

standarti-finansovoi-zvitnosti 

2. МСФЗ: Короткий курс для практиків/ С. Я. Зубілевич, О. І. Мазіна, С. А. Рогозний,О. 

В.Карпачова, О. О. Дядюн. – Х.: ТОВ «ХАРКОВ-ДРУК», 2020. – 364 с. URL: 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5278 

3. Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання: практичний посібник / С.Рогозний, 

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

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

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

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

15. Методи: проблемні лекції, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів 

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

Підсумковий контроль: іспит в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання завдань, виконання ІНДЗ. 

Бали, отримані під час поточного контролю, можуть бути зараховані в якості підсумкового 

контролю. 

17. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри обліку і аудиту      

к.е.н., доцент        Н. Позняковська 

Розробник опису навчальної дисципліни    С. Зубілевич 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF THE COURSE 

1. Code: OK7; 

2. Title: Accounting and financial reporting according to international standards 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: II (master's), 

5. Year of study when the discipline is offered: 1; 

6. Semester, when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 4.5; 

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

9. Learning outcomes. 
PR09. Prepare financial statements in accordance with national and international standards for 

businesses at the corporate level, disclose and use relevant information for management decisions. 

10. Forms of organization of classes: study, independent work, including individual scientific work, 

practical classes, control measures 

11. Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: 
Financial control of subjects of the state and business sectors of economy, Integrated reporting, Digital 

technologies in management, Analysis of financial security. 

12. Course contents: 
Conceptual framework of IFRS. Requirements for financial statements presentation. Recognition, 

measurement, presentation and disclosure of assets. Recognition, measurement, presentation and 

disclosure of liabilities. Recognition, measurement, presentation and disclosure of equity. Recognition, 

measurement, presentation and disclosure of income and expenses. Additional disclosures in the 

financial statements. Differences between NAS and IFRS. Stages and methods of transformation of 

financial statements prepared in accordance with NAS into financial statements in accordance with 

IFRS. Consolidation of financial statements under IFRS. 

13. Recommended educational publications: 
1. International Financial Reporting Standards. El. resource. Available at 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti 

2. IFRS: A short course for practitioners / S. Ya. Zubilevych, OI Mazina, SA Rogozny, O. V. 

Karpachova, OO Dyadyun. Kh .: LLC "KHARKOV-PRINT", 2020. 364 p. Available at: 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5278 

3. IFRS reporting. Practical recommendations for compilation: a practical guide / S. Rogozny, O. 

Karpachova, S. Zubilevych. К .: МедіаPRO, 2017. 138 с. 

4. Bezverkhy K.V. International Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises 

(IFRS for SMEs) [text] practical guide. K .: CUL, 2017. 228 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 years lectures, 22 hours practical classes, 89 hours independent work. Total - 135 hours. 

15. Methods: problem lectures, individual and group research tasks, use of multimedia tools 

16. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: exam at the end of the 2nd semester. 

Current control (100 points): testing, surveys, tasks, performance of IDPs. The points obtained during 

the current control can be credited as a final control. 

17. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department of Accounting and Auditing 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor   N. Pozniakovska 

Developer of the discipline description     S. Zubilevych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


