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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Метою викладання науки є набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих 
положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та їх Тлумачень, а також 
оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням 
фінансових звітів підприємствами, що становлять суспільний інтерес, публічними акціонерними товариствами, 
підприємствами, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабміном. 

Завдання науки: надання студентам розуміння основних положень Міжнародних  стандартів 
фінансової звітності щодо складу фінансової звітності, підходів до визнання та розкриття статей фінансових 
звітів, вибору та встановлення облікових політик і облікових оцінок, а також стосовно методики формування як 
окремих фінансових звітів, так і консолідованих фінансових звітів компаніями недержавної форми власності. 
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Результати навчання 

 
 
 

Завдання 

 
 
 

Оцінювання 

1 семестр
Модуль 1 МСФЗ та процедури їх впровадження 

Тема 1. Сутність 
МСФЗ та основні 
процедури їх 
впровадження 
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Знати мету і необхідність 
впровадження Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку 
і фінансової звітності. 
Знати  загальні  вимоги до 
складання  та  подання  фінансової 
звітності:   Звіту  про  фінансовий 
стан, Звіту про прибутки і збитки, 
Звіту  про  рух  грошових  коштів, 
Звіту про  зміни у власному 
капіталі  та Приміток до 
фінансових звітів. 
Використовувати проміжну 
фінансову звітність 
Знати значення інформаційного 
забезпечення для управління 
підприємством. 
Вміти розробити облікову політику 
за МСФЗ. 
Знати       порядок       обліку      та 

Підготовка до 
лекцій (поперед- 
нє ознайомлення 
в moodle  з 
повнотекстовою 
лекцією  та 
презентацією). 
Виконання та 
здача  завдань 
практичних 
робіт  (частину - 
до методичних 
рекомендацій 
впродовж   прак- 
тичного заняття, 
та частину  - 
самостійно ви- 
конавши та 
загрузивши  від- 
повідь в moodle). 

За  кожну тему, 
повністю засво- 
ївши  теоре- 
тичну   і   прак- 
тичну  роботу, 
студент  може 
отримати мак- 
симально до 12 
балів, всього: 
5*12=60 балів 
Успішно  склав- 
ши модульну 
роботу, студент 
отримує 
до 30 балів. 
Виконавши 
самостійну 
роботу, студент 
додатково може 
отримати 

Тема 2. Складання та 
подання фінансової 
звітності 
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Тема 3. Додаткові 
розкриття інформації 
у фінансових звітах 
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Тема 4. Визнання, 
оцінка та розкриття 
інформації про 
активи  підприємства 
у фінансових звітах 
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Тема 5. Особливості 
визнання, оцінки та 
розкриття  інформації

 



 

про зобов’язання 
підприємства 

1/4 відображення у фінансових звітах 
інформації про активи, капітал та 
зобов’язання. 
Оцінювати умови зменшення 
корисності активів та її вплив на 
оцінку елементів фінансової 
звітності. 

Виконання са- 
мостійної робо- 
ти (завдання в 
moodle). 

Підготовка та 
виконання мо- 
дульної контро- 
льної в moodle. 

до 10 балів 
Максимально за 
Модулем 1 
студент може 
отримати 100 
балів = 
(60+30+10) 

Модуль 2 Відображення у фінансовій звітності зобов’язань, доходів і витрат підприємства до 
вимог МСФЗ

Тема 1. Вимоги щодо 
визнання, оцінки та 
розкриття інформації 
про доходи і витрати 
підприємства 
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Знати особливості визнання, 
оцінки та відображення доходів у 
вигляді відсотків, дивідендів та 
роялті. Розуміти особливості 
відображення в фінансовій 
звітності витрат на позики. Знати 
підходи до визнання та оцінки 
доходів та витрат за будівельними 
контрактами. 
Вміти здійснювати облік платежів 
на основі акцій та подання у 
фінансових звітах прибутку на 
акцію. 
Розуміти особливості 
застосування концепції “вартості 
грошей в часі” для обліку 
фінансових інструментів. 
Розуміти облік хеджування. 
Вміти здійснювати розкриття 
інформації про фінансові 
інструменти. 
Вміти здійснювати облік спільно 
контрольованих операцій, спільно 
контрольованих активів, спільно 
контрольованих підприємств та 
розкриття інформації про спільну 
діяльність у звітності. 
Застосовувати основні процедури 
консолідації фінансових звітів. 

Підготовка до 
лекцій (поперед- 
нє ознайомлення 
в moodle з 
повнотекстовою 
лекцією  та 
презентацією). 
Виконання та 
здача  завдань 
практичних 
робіт  (частину - 
до методичних 
рекомендацій 
впродовж   прак- 
тичного заняття, 
та частину  - 
самостійно ви- 
конавши та 
загрузивши  від- 
повідь в moodle). 
Виконання са- 
мостійної   робо- 
ти  (завдання в 
moodle). 
Рішення наскріз- 
ної  задачі  (зав- 
дання  в moodle). 
Підготовка та 
виконання мо- 
дульної  контро- 
льної в moodle. 

За  кожну тему, 
повністю засво- 
ївши  теоре- 
тичну   і   прак- 
тичну  роботу, 
студент  може 
отримати мак- 
симально  до  8 
балів, всього: 
5*8=40 балів 
Успішно  склав- 
ши модульну 
роботу, студент 
отримує 
до 30 балів. 
Виконавши 
самостійну 
роботу, студент 
додатково може 
отримати 
до 10 балів 
Розв’язавши 
наскрізну  зада- 
чу студент 
отримує 
до 20 балів 
Максимально за 
Модулем 2 
студент може 
отримати 100 
балів = 
(40+30+10+20) 

Тема 2. Порядок 
обліку та від об- 
раження в фінансовій 
звітності фінансових 
інструментів 
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Тема 3. Визнання, 
оцінка та відоб- 
раження в фінан- 
совій звітності інвес- 
тора інвестицій в 
спільно контрольо- 
вані активи, операції 
та підприємства 
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Тема 4. Особливості 
обліку об’єднання 
бізнесу та методика 
формування консолі 
дованих фінансових 
звітів 
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Тема 5. Методика від 
ображення у фінан- 
совій звітності впливу 
зміни валютних кур- 
сів та цінових змін 
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Всього за 1 семестр 70
Екзамен   30

Всього за курс 100
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 
лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної 
доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні 
текстові посилання на використану літературу

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 
хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально 
(в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача вищої 

освіти, бали 
Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків

екзаменів заліків
90-100 відмінно зараховано
74-89 добре
60-73 задовільно
0-59 незадовільно не зараховано

 


