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Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 12 років. Автор понад 80 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на оволодіння методамиі обліку і фінансової звітності за міжнародними стандартами, враховуючі чинні вимоги 
нормативно-правової бази, яка регулює виконання облікових процедур на підприємствах України відповідно до вимог міжнародних 
стандартів. Особлива увага приділена концептуальним основам МСФЗ, складу і структурі фінансових звітів, особливостям визнання, 
оцінки та розкриття інформації  про активи, зобов’язання, власний капітал, доходи і витрати, трансформації фінансових звітів. 

Мета та цілі Мета викладання навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» є формування знань про засади 
побудови системи міжнародних стандартів фінансової звітності та про правила складання фінансових звітів за принципами МСФЗ. 

Формат Лекції,практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Результати навчання 

Розуміти місце і значення облікової  системи в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  Визначати сутність об’єктів обліку за МСФЗ та 
розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. Володіти методичним інструментарієм обліку за МСФЗ  та квладанням фінс=анісової 
звітності при веденні господарської діяльності підприємств. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 48 год., самостійна робота – 70 год. 

Пререквізити Дисципліна «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» відповідно до структурно-логічної схеми викладення дисциплін, 
передбачених навчальним планом, викладається на першому курсі у першому семестрі. 



Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1

 

Концептуальні основи міжнародних стандартів 
фінансової звітності 

Практична 
робота 1 

 

Концептуальні основи 
міжнародних стандартів 
фінансової звітності 
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Припущення, якісні характеристики та 
обмеження фінансової інформації 

Лекція 2 Склад і структура фінансових звітів та основні вимоги до 
їх подання 

Практична 
робота 2 

 

Склад і структура фінансових 
звітів та основні вимоги до їх 
подання 

Визнання, оцінка, подання та розкриття 
фінансових активів 

Лекція 3 Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи 
підприємства у фінансових звітах 

Практична 
робота 3 

Визнання, оцінка та розкриття 
інформації про активи 
підприємства у фінансових 
звітах 

Визнання, оцінка, подання та розкриття 
фінансових активів 

Лекція 4 Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації 
про виплати працівникам 

Практична 
робота 4 
 

Особливості визнання, оцінки 
та розкриття інформації про 
виплати працівникам 

Пенсійні програми з визначеною 
виплатою 

Лекція 5 Визнання, оцінка, подання та розкриття інформації  про 
власний капітал 

Практична 
робота 5 
 

Визнання, оцінка, подання та 
розкриття інформації  про 
власний капітал 

Облік похідних фінансових інструментів 
за МСБО 39 

Лекція 6 Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації  
про доходи і витрати підприємства 

Практична 
робота 6 

 

Вимоги щодо визнання, 
оцінки та розкриття 
інформації  про доходи і 
витрати підприємства 

Порівняльна характеристика визнання, 
оцінки і відображення в обліку 
підприємств витрат діяльності за 
міжнародними та національними 
стандартами 

Лекція 7 Трансформація фінансових звітів складених за П(С)БО у 
фінансові звіти за МСФЗ 

Практична 
робота 7 

 

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

Методика трансформації фінансових 
звітів 



Лекція 8 Об’єднання підприємств та консолідовані фінансові 
звіти 

Практична 
робота 8 

Об’єднання підприємств та 
консолідовані фінансові 
звіти 

Зміст фінансових звітів групи та 
структури      груп 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Міжнародна гармонізація вимог до фінансових звітів. Рада з МСБО. Склад МСФЗ. Процес встановлення МСФЗ. Концептуальна основа МСФЗ. Припущення, якісні характеристики та 
обмеження фінансової інформації. Елементи фінансових звітів. Концепції капіталу і підтримки капіталу. 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. Облікова 
політика, зміни облікових оцінок та помилки. Події після дати балансу. Пов’язані сторони. Припинена діяльність. Операційні сегменти. 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. 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. Визначення власного капіталу згідно МСФЗ. Визнання, оцінка, подання інструментів капіталу. Класифікація капіталу згідно з МСФЗ. Вимоги 
до розкриття власного капіталу. Прибуток на акцію. Облік похідних фінансових інструментів за МСБО 39. Етапи трансформації фінансових звітів. Вибір облікових політик та формату 
фінансових звітів відповідно до МСФЗ. Форма фінансових звітів відповідно до МСФЗ. Методика трансформації фінансових звітів. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним устаткуванням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
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  Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні заняття: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 90-100 А відмінно 



82-89 В 
добре 

• іспит: 60% семестрової оцінки 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 

 


