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Анотація 

Глобалізація ринків капіталу привела до необхідності застосування 

гармонізованих стандартів бухгалтерського обліку, надання і розкриття 

інформації про суб’єкт звітування. Тому важливим для сучасного 

професіонала бухгалтера є вміння формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття економічних рішень. 

  

 

 

Мета навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність 

за міжнародними стандартами» полягає у підготовці до 

виконання професійних обов’язків бухгалтера з надання і 

розкриття інформації про суб’єкт звітування в умовах 

глобалізації ринків капіталу. 

  

Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами 

Години 

135 

лекції   

ДФН 24 

ЗФН 6  

 

практичні 

ДФН 22 

ЗФН 8  

самостійна 
робота 

ДФН 89 

ЗФН  121 

Кредити 

 ЄКТС 
4,5  

Підсумкова форма контролю 

екзамен 

Тип дисципліни 

обовязкова  
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Компетентності, які набудуть здобувачі вищої освіти протягом вивчення цієї 

навчальної дисципліни, включають: 

 
Вивчення навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами» забезпечить такі програмні результати 

навчання (ПР) 

 
Протягом вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 

поглиблять такі м’які навички (soft skills) як міжособистісного спілкування, 

вміння переконувати, знаходити підхід до людей, лідерства, роботи в 

команді, особистісного розвитку, управління часом, ерудованості, 

критичного мислення, мистецтва публічного виступу.  

 ЗК07. Здатність працювати в міжнародному 

контексті.  

СК04. Здатність формувати фінансову 

звітність за міжнародними стандартами, 

коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень 

• 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. 

Загальна  

Спеціальна  
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Структура навчальної дисципліни 

Тема Р
ез
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л
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я
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м

и
 

о
р

г
а

н
із

а
ц

ії
 

н
а

в
ч

а
н

н
я

 Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

 Модуль 1 

 Змістовий модуль 1. Визнання, оцінка, подання і розкриття елементів фінансових 

звітів за МСФЗ 

1 Концептуальні основи МСФЗ 
Міжнародна гармонізація вимог до фінансових звітів. Рада з 

МСБО. Склад МСФЗ. Процес встановлення МСФЗ. 

Концептуальна основа МСФЗ в ред. 2018р. Припущення, якісні 

характеристики (основні та підсилюючі) і обмеження фінансової 

інформації. Елементи фінансових звітів. Види оцінки активів та 

зобов’язань. Концепції капіталу і підтримки капіталу. 

ПР 

09 

л 2 - 

пр - - 

13 СР 8 

2 Вимоги до подання фінансових звітів 
Достовірне подання. Безперервність діяльності. Нарахування. 

Суттєвість і агрегування. Згортання статей. Періодичність 

подання. Інформація для порівняння. Послідовність. Склад 

фінансових звітів. Структура звіту про фінансовий стан. 

Структура звіту про прибуток/збиток та інший сукупний дрхід. 

Структура звіту про власний капітал. Структура звіту про рух 

грошових коштів. Структура приміток до фінансових звітів. 

Проміжна фінансова звітність. Таксономія МСФЗ. 

л 2 0,5 

пр 2 1 

13 СР 9 

3 Визнання, оцінка, подання та розкриття активів 
Визнання, оцінка, подання та розкриття основних засобів. 

Визнання, оцінка, подання та розкриття інвестиційної 

нерухомості. Визнання, оцінка, подання та розкриття 

нематеріальних активів. Визнання, оцінка, подання та розкриття 

активів на розвідку і оцінку родовищ корисних копалин. 

Визнання, оцінка, подання та розкриття біологічних активів. 

Визнання, оцінка, подання та розкриття запасів. Визнання, 

оцінка, подання та розкриття необоротних активів, утримуваних 

на продаж. Визнання, оцінка, подання та розкриття фінансових 

активів. 

л 4 1 

пр 4 1 

СР 9 

4 Визнання, оцінка, подання та розкриття зобов’язань 
Визнання, оцінка, подання та розкриття виплат працівникам. 

Визнання, оцінка, подання та розкриття резервів (забезпечень). 

Виплати на підставі акцій. Визнання, оцінка, подання та 

розкриття податку на прибуток. Визнання, оцінка, подання та 

розкриття фінансових зобов’язань. 

л 2 0,75 

пр 2 1 

13 СР 9 

5 Визнання, оцінка, подання та розкриття власного 

капіталу 
Визнання, оцінка, подання інструментів капіталу. Вимоги до 

розкриття власного капіталу. Прибуток на акцію. 

л 2 0,75 

пр 2 1 

13 СР 9 

6 Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів і 

витрат 
Визнання, оцінка, подання та розкриття доходу. Визнання, 

оцінка, подання та розкриття державних грантів та субсидій. 

Вплив змін валютних курсів. Витрати на позики. 

л 2 0,75 

пр 2 1 

13 СР 9 

7 Додаткові розкриття у фінансових звітах 
Облікова політика, зміни облікових оцінок та помилки. Події 

після дати балансу. Пов’язані сторони. Припинена діяльність. 

Операційні сегменти. 

л 2 0,75 

пр 2 1 

13 СР 10 
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 Змістовий модуль 2. Трансформація і консолідація фінансових звітів за МСФЗ 

8 Етапи та методика трансформації фінансових 

звітів, складених за П(С)БО, у фінансові звіти за 

МСФЗ 
Застосування МСФЗ вперше. Етапи трансформації фінансових 

звітів. Методика трансформації на дату вхідного балансу. 

Методика трансформації на наступні дати фінансової звітності. 

ПР 

09 

л 2 0,75 

пр 2 1 

15 СР 8 

9 Консолідація фінансових звітів за МСФЗ 
Види об’єднання бізнесу. Метод придбання. Процедура 

консолідації материнського та дочірнього підприємств. 

Асоційоване підприємство та метод дольової участі. Спільна 

діяльність. Спільне підприємство та метод дольової участі. 

ПР 

09 

л 2 0,75 

пр 2 1 

15 СР 10 

Основна література 
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Переклад 2020 року. URL: 

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

2. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Переклад 2021 року. URL: https://mof.gov.ua/uk/msfz 

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

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

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

4. Посібник з використання таксономії МСФЗ для подання фінансової звітності в СФЗ (посібник 

для користувачів в Україні) . URL: https://frs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Posibnyk-z-

taksonomiyiFinal.pdf 

5. Ілюстрований посібник Таксономії МСФЗ 2020 року (представлення в розрізі нумерації таблиць 

фінансової звітності). URL: https://bank.gov.ua/ua/files/JlmPrPlCrMBdXLi 

Адреса навчальної дисципліни в Moodle URL:  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2032 

Мова викладання: українська. Протягом навчання використовуються 

англомовні джерела інформації. 

Інформація про викладача 

 

Профайл 

викладача 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php?title=Зу

білевич_Світлана_Яківна&oldid=3459 

ORCID: 0000-0002-0522-9184 

Контактний тел. 097 672 1651 

E-mail: s.y.zubilevych@nuwm.edu.ua 

Детальна інформація 

Загальна політика  

Викладач та здобувачі несуть спільну відповідальність за створення 

сприятливого творчого навчального середовища, яке базується на 

взаємній повазі. 

Мобільні телефони та інші цифрові електронні пристрої під час занять мають 

бути вимкнені або застосовуватися у беззвучному режимі. 

До кожного заняття здобувачі повинні наперед ознайомитися з матеріалами 

та інформаційними ресурсами, наведеними у методичних вказівках і 

розміщеними на сторінці дисципліни в Moodle. 

  

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti
https://bank.gov.ua/ua/files/JlmPrPlCrMBdXLi
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2032
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Політика оцінювання 
 
 
Шкала оцінювання навчальних досягнень здобувачів  

Вид заняття Бали Форма 

контролю 

1. Поточна складова оцінювання  

Змістовий модуль 1.    

Визнання, оцінка, подання і розкриття елементів фінансових звітів за МСФЗ 1 Опитування 

на лекції 

(Quiz) 

 

Тема І. Концептуальні основи МСФЗ 1 

Тема 2. Вимоги до подання фінансових звітів 1 

Тема 3. Визнання, оцінка, подання та розкриття активів 1 

Тема 4. Визнання, оцінка, подання та розкриття зобов’язань 1 

Тема 5. Визнання, оцінка, подання та розкриття власного капіталу 1 

Тема 6. Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів і витрат 1 

Тема 7. Додаткові розкриття у фінансових звітах   

Змістовий модуль 2. Трансформація та консолідація фінансових звітів за МСФЗ    

Тема 8. Етапи та методика трансформації фінансових звітів, складених за 

П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ 

1  

Тема 9. Основи консолідації фінансових звітів за МСФЗ 1 

Усього лекційні заняття 9  

Тема 2. Практичні заняття 7 

Виконання 

завдань 

http://ep3.nuwm

.edu.ua/21193/ 

Тема 3. Практичні заняття 6 

Тема 4. Практичні заняття 6 

Тема 5. Практичні заняття 6 

Тема 6. Практичні заняття 6 

Тема 7. Практичні заняття 6 

Тема 8. Практичні заняття 7 

Тема 9. Практичні заняття 7 

Усього практичні заняття 51  

Усього поточна складова оцінювання: 60  

2. Підсумкова складова оцінювання   

2.1. Модульний контроль №1 20 Тести 

2.2. Модульний контроль №2 20 Тести 

Усього підсумкова складова оцінювання: 40  

Разом: 100  

 
Методи, технології навчання та викладання 

 проблемні лекції; 

 публічний виступ (презентація лекційного матеріалу, есе 

та захист завдань здобувачами); 

 розгляд конкретних ситуацій; 

 аналіз фінансових звітів за МСФЗ реальних підприємств; 

 робота в малих групах та індивідуальні завдання; 

 діалогові технології (дискусії, коментування, опонування тощо); 

 рольове та імітаційне моделювання. 

 

Засоби навчання 

 навчальні посібники, монографії, статті, вебінари; 

 мультимедіа; 

 відео: 

 персональні комп’ютери. 
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Форми контролю 

 усне опитування; 

 питання для самоконтролю; 

 виконання завдань; 

 написання та презентації есе; 

 комп’ютерне тестування. 

Поєднання навчання та досліджень 

Напрямок дослідження - проблеми застосування МСФЗ українськими 

підприємствами. Додаткові бали з дисципліни здобувачам можуть 

бути зараховані за участь в конференціях, круглих столах та 

семінарах, також за публікацію статей або тез доповідей за відповідною 

тематикою. 

Дедлайни та перескладання 

Завдання з лекційних, практичних занять та до самостійної роботи з 

відповідної теми повинні бути виконані протягом 14 днів з дати 

заняття. У разі порушення термінів без поважних причин кількість балів 

знижується на 10%. Кінцевим терміном подання завдань є останній робочий 

день навчального семестру. Порядок ліквідації академічних заборгованостей 

у НУВГП відповідно до положення http://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/vyo/dokumenti 

Політика відвідування 

У разі відсутності з поважних причин (індивідуальний план, 

лікарняний листок, мобільність тощо) здобувачем самостійно 

виконуються завдання з передбачених методичними вказівками з 

відповідного виду освітньої діяльності (есе, практичні завдання, розділ 

ІНДЗ).  

 

Академічна доброчесність 

Здобувачі освіти повинні дотримуватися Кодексу честі студентів. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti 

У разі плагіату при виконанні завдання (есе, ІНДЗ тощо), здобувач не 

отримує бали і повинен виконати завдання повторно. 

Дотримання доброчесності під час модульного та підсумкового контролю 

може здійснюватися засобами відеонагляду. 

Здобувачі можуть робити аудіозапис аудиторного заняття для свого 

особистого освітнього використання тільки за погодженням з викладачем. 

Здобувачі не мають права розміщувати такий запис в соціальних мережах. 

 

Зворотній зв'язок 

Здобувач вищої освіти має право звертатися до викладача за 

додатковим поясненням матеріалу теми, змісту практичних завдань, 

самостійної роботи та ІНДЗ протягом семестру усно (під час занять), 

корпоративною електронною поштою або через систему повідомлень 

Moodle.  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
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Викладач призначає консультації для аналізу самостійної роботи студентів. 

Відвідування таких консультацій є добровільним.  

Консультації можуть проводитися онлайн із застосуванням сервісу Join 

Hangouts Meet. 

Ідеї та рекомендації здобувачів щодо наповнення навчальної дисципліни та 

методів викладання отримуються шляхом анкетування. 

Незалежне оцінювання якості викладання проводиться Відділом якості 

освіти. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv 

 

Оновлення  

Силабус переглядається кожного навчального року.  

 

Неформальна та інформальна освіта 

Здобувачі вищої освіти мають право на перезарахування результатів 

навчання набутих у неформальній та інформальній освіті згідно з 

положенням http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Здобувачі вищої освіти 

можуть самостійно на платформах Coursera, Prometheus та інших 

опановувати матеріал за окремими темами навчальної дисципліни. 

Заохочується отримання сертифікатів з МСФЗ професійних організацій 

України та інших країн. 

 

Інтернаціоналізація 

Під час навчання будуть використовуватися такі міжнародні 

інформаційні ресурси 

1. The official site of IFRS Foundation. Available at: https://www.ifac.org 

2. https://www.iasplus.com/en  

У разі вивчення окремих тем або дисциплін з Міжнародних стандартів 

фінансової звітності застосовуються: 

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Національного університету водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/; 

Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної 

мобільності в Національному університеті водного господарства та 

природокористування: http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/. 

 

Навчання осіб з інвалідністю 

У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес 

враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. 

Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми максимально 

сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими 

освітніми потребами відповідно до http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-

invalidnistju  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv
https://www.ifac.org/
https://www.iasplus.com/en

