
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВВС1; 

2. Назва: Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами; 

3. Тип: необов’язковий (навчальна дисципліна вільного вибору); 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Зубілевич С.Я., кандидат 

економічних наук, професор 

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

фінансових звітів підприємств за Міжнародними стандартами фінансової звітності. 

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

контрольні заходи у формах аудиторної, заочної, заочно-дистанційної роботи  

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Звітність підприємств, Бухгалтерський обік в галузях 

народного господарства, Облік і звітність СМП; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Організація і методика аудиту, фінансовий аналіз. 

12. Зміст курсу: (перелік тем) 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: (зазначити до 5 джерел) 
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності: Ел. ресурс. Режим доступу //www.mimfin.gov.ua 

2. Матеріали для самостійного вивчення МСФЗ: [Ел. ресурс]. Режим доступу 

http//www.msfz.minfin.gov.ua 

3. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 368 с. – [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua. 

Zholner_Inna Finansovyi_oblik_za_mizhnarodnymy _ta_natsionalnymy_standartamy.pdf  

4. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність зв 

міжнародними стандартами: методичні рекомендації. Видання четверте, перероблене. – За ред. 

С.Ф.Голова. – 2013. – 308 с. 

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

Методи: Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: лекції (оглядові та проблемні), практичні заняття (презентація / дискусія / 

моделювання ситуацій / інше). 

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

Поточний контроль (100 балів, залік): тестування, опитування, підготовка самостійних навчально-

наукових робіт.    

16. Мова викладання: українська. 
 
 

Завідувач кафедри                                                                                                        І.Д.Лазаришина            

Розробник опису дисципліни                                                                                      С.Я.Зубілевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Course code ВВС1; 

2. Course title. Accounting and financial statements under International Standards 

3. Type. Optional. 

4. Year of study. 5 

5. Semester. 10 

6. Number of ECTS credits allocated 4,5 

7. Name of lecturer, scientific degree, position. Svitlana Zubilevych, PhD, associated professor. 

8. Learning outcomes. 
Getting the knowledge and skills of formation of financial statements under International Financial 

Reporting Standards. 

9. Required previous courses. 
Accounting in business and courses that directly form the professional competence of "Bachelor" 

education level specialty 071"Accounting and Taxation". 

10. Course content. 
Conceptual Framework of IFRS. Requirements to presentation of financial statements. Recognition, 

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

of liabilities. Recognition, measurement, presentation and disclosure of owner capital. Recognition, 

measurement, presentation and disclosure of incomes and expenses. Additional disclosures to financial 

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

statements under NAS to financial statements under IFRS. Consolidation of financial statements under IFRS 

11. Recommended reading. 
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Ел. ресурс. Режим доступу //www.mimfin.gov.ua 

2. Матеріали для самостійного вивчення МСФЗ [Ел. ресурс]. Режим доступу 

http//www.msfz.minfin.gov.ua 

3. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. Навч. посіб. 

– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.- [Ел. ресурс]. - Режим доступу:  

http://shron.chtyvo.org.ua/ Zholner_Inna  Finansovyi_oblik_za_mizhnarodnymy 

_ta_natsionalnymy_standartamy.pdf  

4. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність зв 

міжнародними стандартами: методичні рекомендації. Видання четверте, перероблене. – За ред. 

С.Ф.Голова. – 2013. – 308 с. 

12. Planned learning activities and teaching methods. 
The combination of traditional and non-traditional teaching methods with the use of innovative 

technologies: 

- Lectures (observation and problem) 

- Practical training (presentation / discussion / simulations / other). 

13. Assessment methods and criteria: 
Evaluation is carried out 100 point scale. 

Current assessment (written test, individual work); 

Modular control (written test); 

The form of total control - a test. 

14. Language of teaching. Ukrainian. 

 

 

 

Developer: Svitlana Zubilevych 

Head of the department: Inna Lazaryshyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


