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Вступ 

Робоча програма з навчальної дисципліни «Облік і фінансова 

звітність за міжнародними стандартами» складена на основі 

Тимчасового стандарту вищої освіти, освітньо-професійної 

програми «Облік і оподаткування» та робочого навчального 

плану підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем, 

затверджених вченою радою НУВГП 23 березня 2016 р. 

протокол №3. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес 

формування показників фінансової звітності за МСФЗ. 

Вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової 

звітності» базується на знаннях отриманих протягом першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, а також з таких навчальних 

дисциплін, як «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством», «Податковий облік і звітність», «Управлінські 

інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті» та ін.  

Знання та навички з «Обліку і фінансової звітності за 

міжнародними стандартами» допоможуть оволодіти 

компетентностями з «Організації та методики аудиту», 

«Консолідованої фінансової звітності», знадобляться під час 

навчального тренінгу з обліку та аудиту, проходження 

виробничої і переддипломної практики, допоможуть успішно 

написати та захистити випускову роботу. 

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. 
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Викладання навчальної дисципліни «Облік і фінансова 

звітність за міжнародними стандартами» забезпечить такі 

результати навчання: 

формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами 

для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для 

прийняття економічних рішень 

Ключові слова: міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, елементи 

фінансової звітності, компоненти фінансової звітності, визнання, 

оцінка, розкриття, подання.  

 

Abstract 

The need to apply harmonized single set of high quality 

accounting standards, presentation and disclosure of information of 

the reporting entities is the result of capital markets globalization. 

Therefore, modern professional accountant should to be able to 

prepare financial statements according to the international standards, 

interpret, publish and use relevant information for making economic 

decisions. 

Teaching the discipline "Accounting and financial reporting under 

IFRS" will provide the following learning outcomes: 

to prepare financial statements according to international standards 

for repirting entities, to publish and use relevant information for the 

making of economic decisions. 

Key words: international accounting standards, international 

standards of financial reporting, elements of financial statements, 

financial statements components, recognition, measurement, 

disclosure, presentation 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів – 4,5 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Нормативна 

Спеціальність  071 

«Облік і 

оподаткування» 
Модулів – 2 

Рік підготовки 

Змістових модулів 

– 4 

Спеціалізація 

- 

5-й 6-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Семестр 

10-й 12-й 

Загальна кількість 

годин - 135 

Лекції 

24 год. 2 год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання – 2,4 

самостійна робота 

студента -4,7 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

Практичні 

22 год. 10 год. 

Самостійна робота 

ІНДЗ –   20 год. 

89 год. 123 год. 

Форма контролю: залік 
 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять 

до самостійної та індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 46/89 

для заочної форми навчання – 12/123 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1.Мета навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами» є фаховою дисципліною, мета якої 

полягає у підготовці до виконання професійних обов’язків 

бухгалтера з надання і розкриття інформації про суб’єкт 

звітування в умовах глобалізації ринків капіталу.  

Вивченню дисципліни передує отримання компетентностей з 

таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік в управлінні 
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підприємством», «Податковий облік і звітність», «Управлінські 

інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті» та ін.  

Знання та навички з «Обліку і фінансової звітності за 

міжнародними стандартами» допоможуть оволодіти 

компетентностями з «Організації та методики аудиту», 

«Консолідованої фінансової звітності», знадобляться під час 

навчального тренінгу з обліку та аудиту, проходження 

виробничої і переддипломної практики, допоможуть успішно 

написати та захистити випускову роботу. 

2.2.Завдання навчальної дисципліни 

Завдання навчальної дисципліни полягають у: 

ознайомленні з концептуальними вимогами МСФЗ, складом 

фінансової звітності, структурою та змістом статей окремих 

фінансових звітів; 

розумінні умов визнання, подання та розкриття статей 

фінансових звітів; 

опануванні студентами методикою складання фінансової 

звітності за МСФЗ та складання приміток; 

отриманні навичок обрання облікової політики за МСФЗ, 

визначення основних облікових оцінок; 

оволодінні методикою трансформації фінансових звітів за 

П(С)БО у фінансові звіти за МСФЗ. 

Предмет навчальної дисципліни – процес формування 

показників фінансової звітності за МСФЗ. 

До основних знань, що отримують студенти при вивченні 

дисципліни, відносяться: 

− статус МСФЗ у світі та в Україні; 

− процес розробки та прийняття МСФЗ; 

− розуміння концептуальних основ МСФЗ; 

− вимоги МСФЗ до складу, структури та змісту фінансових 

звітів; 

− порядок визнання, оцінки, подання та розкриття у 

фінансових звітах інформації про активи, зобов’язання, власний 

капітал, доходи і витрати; 

− склад і правила розкриття інформації у примітках до 
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фінансових звітів за МСФЗ; 

− правила першого застосування МСФЗ. 

Основні вміння, що набуваються студентами під час вивчення 

дисципліни, включають: 

− застосування принципів підготовки фінансових звітів за 

МСФЗ до визнання, оцінки та подання статей (елементів)  

фінансових звітів; 

− техніку складання звітів за МСФЗ; 

− підготовку приміток до фінансових звітів за МСФЗ; 

− ідентифікацію різниць між фінансовими звітами, 

складеними за МСФЗ, та за П(С)БО; 

− вибір облікової політики за МСФЗ; 

− застосування методики трансформації фінансової 

звітності, складеної за П(С)БО, у звітність за МСФЗ. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Концептуальні основи МСФЗ  

Тема І. Концептуальні основи МСФЗ 

Міжнародна гармонізація вимог до фінансових звітів. Рада з 

МСБО. Склад МСФЗ. Процес встановлення МСФЗ. 

Концептуальна основа МСФЗ в ред. 2010р. Припущення, якісні 

характеристики (основні та підсилюючі) і обмеження фінансової 

інформації. Елементи фінансових звітів. Види оцінки активів та 

зобов’язань. Концепції капіталу і підтримки капіталу. 

 

Тема 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 сукупний прибуток. Структура звіту про 

власний капітал. Структура звіту про рух грошових коштів. 

Структура приміток до фінансових звітів. Проміжна фінансова 

звітність. 
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Змістовий модуль 2. Визнання, оцінка, подання і розкриття 

статей фінансових звітів за МСФЗ 

Тема 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. 

Тема 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. 

Тема 5. Визнання, оцінка, подання та розкриття власного 

капіталу 

Визнання, оцінка, подання інструментів капіталу. Вимоги до 

розкриття власного капіталу. Прибуток на акцію. 

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

Визнання, оцінка, подання та розкриття доходу від реалізації 

товарів. Визнання, оцінка, подання та розкриття доходу від 

реалізації послуг. Визнання, оцінка, подання та розкриття 

доходу від виконання договорів підряду. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття державних грантів та субсидій. Вплив змін 

валютних курсів. Витрати на позики. 

Тема 7. Додаткові розкриття у фінансових звітах 

Облікова політика, зміни облікових оцінок та помилки. Події 

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

Змістовий модуль 3. Трансформація фінансових звітів, 

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

Тема 8. Різниці між П(С)БО та МСФЗ 

Різниці у статусі та концептуальних основах стандартів. Різниці 

у складі та структурі фінансових звітів. Різниці у вимогах до 

визнання, оцінки, подання елементів фінансових звітів. Різниці у 

вимогах до розкриття фінансової інформації. 

Тема 9. 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.  

Тема 10. Основи консолідації 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. 

Модуль 2 

ІНДЗ 

4. Структура навчальної дисципліни  

4.1. Денна форма навчання 
Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

лекції практ. СРС у т.ч. 

ІНДЗ 

разом  

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи МСФЗ 

Тема 1. Концептуальні 

основи МСФЗ 

2 2 8 - 12 

Тема 2. Вимоги до подання 

фінансових звітів 

2 2 8 - 12 

Усього модуль 1 4 4 16 - 24 
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1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 2. Визнання, оцінка, подання і розкриття статей 

фінансових звітів за МСФЗ 

Тема 3. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття активів 

5 5 10 - 20 

Тема 4. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття 

зобов’язань 

2 2 10 - 14 

Тема 5. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття 

власного капіталу 

2 2 10 - 14 

Тема 6. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття доходів 

і витрат 

2 2 10 - 14 

Тема 7. Додаткові розкриття 

у фінансових звітах 

2 2 10 - 14 

Усього модуль 2 13 13 50 - 76 

Змістовий модуль 3. Трансформація фінансових звітів, складених за 

П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ 

Тема 8. Різниці між П(С)БО 

та МСФЗ 

2 - 8 - 10 

Тема 9. Етапи та методика 

трансформації фінансових 

звітів, складених за П(С)БО, 

у фінансові звіти за МСФЗ 

2 2 8 - 12 

Усього модуль 3 4 2 16 - 22 

Змістовий модуль 4. Консолідація фінансових звітів, складених за 

П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ 

Тема 10. Консолідація 

фінансових звітів за МСФЗ 

3 3 7 - 13 

Усього модуль 4  3 3 7 - 13 

ІНДЗ у складі СРС  - - - 20 20 

Разом  24 22 89 20 135 
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4.2. Заочна форма навчання 
Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

лекції практ. СРС у т.ч. 

ІНДЗ 

разом  

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи МСФЗ 

Тема 1. Концептуальні 

основи МСФЗ 

0.5 1 12,5 - 13 

Тема 2. Вимоги до 

подання фінансових 

звітів 

0,5 1 12,5 - 13 

Усього модуль 1 1 2 23 - 26 

Змістовий модуль 2. Визнання, оцінка, подання і розкриття статей 

фінансових звітів за МСФЗ 

Тема 3. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття 

активів 

0,5 1 15 - 16,5 

Тема 4. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття 

зобов’язань 

0.25 1 12 - 13,25 

Тема 5. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття 

власного капіталу 

- 1 12 - 13 

Тема 6. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття 

доходів і витрат 

0,25 1 12 - 13,25 

Тема 7. Додаткові 

розкриття у фінансових 

звітах 

- 1 12 - 13 

Усього модуль 2 1 5 63 - 69 

Змістовий модуль 3. Трансформація фінансових звітів, складених за 

П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ 

Тема 8. Різниці між 

П(С)БО та МСФЗ 

- - 13 -  

Тема 9. Етапи та 

методика 

трансформації 

- 1 13 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

1 2 3 4 5 6 

фінансових звітів, 

складених за П(С)БО, 

у фінансові звіти за 

МСФЗ 

     

Усього модуль 3 1 1 26 - 28 

Змістовий модуль 4. Консолідація фінансових звітів, складених за 

П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ 

Тема 10. Консолідація 

фінансових звітів за 

МСФЗ 

- 2 10 - 12 

Усього модуль 4 - 2 10 - 12 

ІНДЗ у складі СРС - - - 20 20 

Разом 2 10 123 20 135 
 

5. Теми та зміст практичних занять  

Теми практичних занять 
Год. 

ДФН ЗФН 

1 2 3 
Тема 1. Концептуальні основи МСФЗ 

Розуміння та застосування основних припущень, якісних 

характеристик та обмежень фінансових звітів під час 

прийняття професійного судження (розгляд конкретних 

ситуацій) 

2 1 

Тема 2. Вимоги до подання фінансових звітів 

Обґрунтування структури форм фінансових звітів 

Складання фінансових звітів (звіту про фінансовий стан, 

звіту про сукупні прибутки та звіту про зміни у власному 

капіталі) за даними пробного балансу та додатковою 

інформацією.  

Застосування професійного судження для внесення 

коригувань у дані обліку 

Складання звіту про рух грошових коштів на підставі 

складених звіту про фінансовий стан, звіту про сукупні 

прибутки та звіту про зміни у власному капіталі і додаткових 

приміток щодо не грошових операцій  

2 1 

Тема 3. Визнання, оцінка, подання та розкриття активів 

Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття 

основних засобів, інвестиційної нерухомості, 

нематеріальних активів, активів на розвідку і оцінку  

5 1 
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1 2 3 
родовищ корисних копалин, біологічних активів, запасів, 

необоротних активів, утримуваних на продаж, фінансових 

активів. 
  

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

Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття 

виплат працівникам, резервів (забезпечень), виплати на 

підставі акцій, податку на прибуток,  фінансових 

зобов’язань. 

2 1 

Тема 5. Визнання, оцінка, подання та розкриття власного 

капіталу 

Вирішення задач на визнання, оцінку подання та 

розкриття акціонерного капіталу, резервів капіталу, 

вилученого капіталу. Розрахунок базового та 

розбавленого прибутку на акцію 

2 1 

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

витрат 

Вирішення задач на визнання, оцінку подання та 

розкриття доходів від продажу товарів, робіт і послуг, 

договорів підряду, державних грантів та субсидій,  від 

операцій в іноземній валюті, витрат на позики 

2 1 

Тема 7. Додаткові розкриття у фінансових звітах 

Підготовка приміток стосовно облікової політики, змін 

облікових оцінок та помилок, подій після дати балансу, 

пов’язаних сторін, припиненої діяльності,  операційних 

сегментів 

2 1 

Тема 9. Етапи та методика трансформації фінансових 

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

Вирішення задачі на трансформацію фінансових звтів 
2 1 

Тема 10. Консолідація фінансових звітів за МСФЗ 

Вирішення задач на консолідацію фінансових звітів 

методом повної консолідації та дольової участі 
3 2 

Разом 22 10 
 

6. Завдання для самостійної роботи студентів 

Програмою передбачається такий розподіл самостійної роботи 

(денна форма навчання): 
підготовка до аудиторних занять –     23 год.;  

підготовка до контрольних заходів –    27 год.; 

підготовка з питань, не висвітлених в аудиторії, -    19 год. 

ІНДЗ      20 год. 

Разом                                                                              89 год. 
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Результатом самостійної роботи студентів з питань, не 

висвітлених під час аудиторних занять, є короткий конспект 

лекцій) та розв’язок задач.  

Питання, винесені на самостійне вивчення 

для студентів денної форми навчання 
 Назва теми Питання Год. 

1 2 3 4 

1 Концептуальні 

основи МСФЗ 

Конвергенція МСФЗ та ГААП США. 

Впровадження МСФЗ у Європі. 

Концептуальні основи фінансових звітів за 

МСФЗ у державному секторі. Поняття 

інтегрованої звітності. 

2 

2 Вимоги до 

подання 

фінансових 

звітів 

Удосконалення вимог до фінансових звітів  

за МСФЗ у майбутньому. XBRL та його 

застосування для проектування форм 

фінансових звітів за МСФЗ.  

Особливості форм фінансових звітів для 

державного сектору Проміжна фінансова 

звітність у державному секторі. 

2 

3 Визнання, 

оцінка, подання 

та розкриття 

активів 

Визнання, оцінка, подання та розкриття 
за МСФЗ у державному секторі: основних 
засобів; інвестиційної нерухомості; 
нематеріальних активів; активів на 
розвідку і оцінку родовищ корисних 
копалин; біологічних активів; запасів. 
необоротних активів, утримуваних на 
продаж; фінансових активів. 

2 

4 Визнання, 

оцінка, подання 

та розкриття 

зобов’язань 

Визнання, оцінка, подання та розкриття за 

МСФЗ у державному секторі: виплат 

працівникам; резервів (забезпечень); виплат 

на підставі акцій; податку на прибуток; 

фінансових зобов’язань 

2 

5 Визнання, 

оцінка, подання 

та розкриття 

власного 

капіталу 

Визнання, оцінка, подання за МСФЗ у 

державному секторі інструментів капіталу. 

Вимоги до розкриття власного капіталу.  

2 

6 Визнання, 

оцінка, подання 

та розкриття 

доходів і витрат 

Визнання, оцінка, подання та розкриття за 

МСФЗ у державному секторі: доходу від 

обмінних та необмінних операцій. Вплив 

змін валютних курсів. Витрати на позики. 

2 
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1 2 3 4 

7 Додаткові 

розкриття у 

фінансових 

звітах 

За МСФЗ у державному секторі: 
облікова політика, зміни облікових 
оцінок та помилки; події після дати 
балансу; пов’язані сторони; припинена 
діяльність; операційні сегменти. 

2 

8 Різниці між 

П(С)БО та 

МСФЗ 

Різниці у статусі та концептуальних 

основах стандартів для державного 

сектору МФБ та України. Різниці у складі 

та структурі фінансових звітів. Різниці у 

вимогах до визнання, оцінки, подання 

елементів фінансових звітів. Різниці у 

вимогах до розкриття фінансової 

інформації. 

2 

9 Етапи та 

методика 

трансформації 

фінансових 

звітів, складених 

за П(С)БО, у 

фінансові звіти 

за МСФЗ 

Застосування МСФЗ для державного 

сектору вперше. 

Етапи трансформації фінансових звітів. 

Методика трансформації на дату вхідного 

балансу.  

Методика трансформації на наступні дати 

фінансової звітності.  

2 

10 Консолідація 

фінансових 

звітів за МСФЗ 

Консолідація фінансових звітів у 

державному секторі 

1 

 Разом 19 
 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 

Індивідуальне завдання виконується студентом за даними 

підприємства (установи), на прикладі яких буде написана 

кваліфікаційна робота. Мета завдання полягає у застосуванні 

отриманих знань і вмінь для трансформації фінансової звітності 

підприємства (установи), складеної за П(С)БО (НП(С)БОДС), у 

фінансові звіти за МСФЗ. 
 

8. Методи навчання студентів 

Під час лекційного курсу застосовується мультимедійна 

презентація (у PowerPoint), роздатковий матеріал, дискусійне 

обговорення проблемних питань. На практичних заняттях 

використовуються методи діалогу, аналізу конкретних ситуацій, 

моделювання та інші. 
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9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

9.1. Для студентів денної форми навчання  

Поточний контроль знань студентів відбувається шляхом 

тестування за кожною темою. Тестування проводиться за 

допомогою тестів закритої форми з п’ятьма варіантами 

відповідей, з яких слід вибрати правильні. Модуль 4 передбачає 

виконання завдання з складання консолідованої фінансової 

звітності. 

ІНДЗ захищається перед викладачем. 

Залік проводиться за результатами поточного контролю і не 

передбачає обов’язкової присутності студентів. 
 

9.2. Для студентів заочної форми навчання 

Поточний контроль та оцінювання навчальних досягнень 

студентів заочної форми навчання здійснюється на основі 

виконання завдань за змістовими модулями під час аудиторних 

занять та захисту ІНДЗ. 

10. Критерії та шкали оцінювання  

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

та підсумкового контролів з навчальної дисципліни, є: 

− виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

− глибина і характер знань навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

− вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 

взаємозв’язку і розвитку; 

− характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

− вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач; 

− вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 

100-бальній шкалі. 
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Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, 

що виконуються на практичних, результати самостійної роботи 

студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 

завдання, із заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Сума набраних балів та оцінка за 4-бальною шкалою 

оприлюднюються до початку екзаменаційної сесії у електронному 

журналі академічної групи. 
Таблиця 1 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів  

Поточне тестування 

Індиві

ду- 

альне 

завдан

ня 

С
у

м
а
 

Змістові модулі 

1 2 3 4 

0-20 

0
-1

0
0
 

10 40 20 10 

Тема 1 Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

Тема 

8 

Тема 

9 

Тема 

10 

0-5 0-5 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8 0-

10 

0-

10 
0-10 

У тому числі: 
Т       2 2 3 3 3 3 3 5 4 4 

П      2 2 3 3 3 3 3 - 4 4 

СРС  1 1 2 2 2 2 2 5 2 2 

Таблиця 2 
Оцінювання індивідуального начально-дослідного завдання 
Актуальність теми, формулювання мети та завдань 0-2 

Ідентифікація різниць 0-2 

Вибір облікової політики за МСФЗ 0-2 

Правильність застосування методики трансформації 0-2 

Оформлення результатів дослідження 0-2 
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Виступ  0-2 

Відповіді на питання 0-8 

Разом 0-20 

Таблиця3  
Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 

Сума балів Оцінка за національною шкалою 

90-100 Зараховано 

 

 

 

 

82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 Не зараховано з можливістю повторного складання 
1-36 Не зараховано з обов'язковим повторним вивченням 

дисципліни 

11. Методичне забезпечення  

1. Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання. 

Практичний посібник /С.О. Рогозний, О.В. Карпачова, 

С.Я.Зубілевич. - Київ: «МЕДІА-ПРО» «Справочник экономиста». 

– 2017. – 140 с.  

2. 06 02 197 Методичні вказівки до самостійної роботи з 

навчальної дисципліни „Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами” для студентів спеціальності  071 

„Облік і оподаткування” другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. - Рівне, НУВГП, 2017. - 73 с. 

3. 06 02 198 Методичні вказівки до виконання індивідуального 

навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни “Облік і 

фінансова звітність за міжнародними стандартами” для студентів 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування” другого 

(магістерського) рівня вищої освіти /Зубілевич С.Я. - Рівне: 

НУВГП, 2017. - 39 с. 

4. 06.02 199 Методичні вказівки до практичних занять та 

самостійної роботи з навчальної дисципліни „Облік і фінансова 

звітність за міжнародними стандартами” для студентів 

спеціальності 071 „Облік і оподаткування” другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. - Рівне, НУВГП, 2017. - 55 с. 
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12. Рекомендована література 

12.1. Основна 

1. Міжнародні стандарти фінансової звітності: версія 2016 року/ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/ 

news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti--versiia-

perekladu-ukrainskoiu-movoiu-rik?category=bjudzhet&subcategory 

=buhgalterskij-oblik 
 
 

12.2. Допоміжна 
1. Безверхий К.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності для 

малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) [текст] 

практичний посібник. –К.: ЦУЛ, 2017. – 228 с. 

2. Бессонова С. І. Складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами фінансової звітності: навч. посіб. / С. І. Бессонова. – 

Маріуполь: ПДТУ, 2016. – 235 с. 

3. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та 

національними стандартами: навч. посіб. – К.: Центр учбової 

літератури, 2016. – 368 с. 

4. Лучко М. Р., Бенько І. Д. Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль: 

Екон. думка. ТНЕУ, 2016. – 360 с. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18078/1/Книга%20МС. 

pdf 
 

13. Інформаційні ресурси 
1. Офіційний сайт Ради з МСБО http://www.iasb.org   

2. Офіційний сайт Міжнародної федерації бухгалтерів 

http:www.ifac.org  

3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України з МСФЗ 

http://195.78.68.18/minfin/  

4. Сайт з МСФЗ для банківських установ https://stakeholder.com.ua      

5. Сайт аудиторської фірми Делойт 

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/audit/articles/clearly-ifrs-

guides.html 

6. Платформа  законодавства ifrs.ligazakon.ua/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


