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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

Для магістрів 1 р. 4 міс. – 2 семестр, для 
магістрів 2 р. 4 міс – 4 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується  

ЕГ 

Перелік компетентностей 
та результатів навчання, 
що забезпечує дисципліна 

Компетентності: 
1. Здатність формувати та використовувати 
облікову інформацію для прийняття 
ефективних управлінських рішень на всіх 
рівнях управління підприємством в цілях 
підвищення ефективності, результативності та 
соціальної відповідальності бізнесу. 
2. Здатність формувати фінансову звітність за 
міжнародними стандартами, коректно 
інтерпретувати, оприлюднювати й 
використовувати відповідну інформацію для 
прийняття ефективних управлінських рішень. 
3. Використовувати міжнародні стандарти 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг з 
дотриманням вимог професійної етики в 
процесі практичної діяльності 
Програмні результати навчання: 
1. Формувати фінансову звітність за 
національними та міжнародними стандартами 
для суб’єктів господарювання на 
корпоративному рівні, оприлюднювати й 
використовувати відповідну інформацію для 
прийняття управлінських рішень. 
2. Знати міжнародні стандарти контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутні послуги з дотриманням вимог 
професійної етики. 
3. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту 
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суб’єкта господарювання та інших користувачів 
інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення 
дисципліни «Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами» є дисципліни: 
«Стандарти обліку та аудиту» «Бухгалтерський 
облік  (загальна теорія)», «Бухгалтерський облік 
(спеціальний курс)»  «Фінансовий облік», 
«Управлінський облік», «Облік у зарубіжних 
країнах» 

Основні теми дисципліни Лекцій – 32 год, практичні заняття – 32 год 
Основні теми лекцій: 
1 Розробка та впровадження міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та звітності 
2  Загальні вимоги до фінансової звітності 
3. Облік витрат на позики та податку на 
прибуток  
4. Прибуток на акцію (МСБО 33) 
Основні теми практичних занять: 
1 Структура, основні вимоги та елементи 
фінансових звітів транснаціональних компаній 
та учасників ринку цінних паперів 
2 Розкриття інформації, яка впливає на 
підготовку фінансової звітності 
3 Особливості обліку немонетарних активів, 
зобов'язань та фінансових результатів 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Оцінка справедливої вартості 
2. Фінансова звітність для малих та середніх 
підприємств 
3. Проміжна фінансова звітність і зменшення 
корисності 

Мова викладання  українська 
Список основної та 
додаткової літератури 

Основна 
1. Онищенко В. О. Облік у зарубіжних країнах / 
В. О. Онищенко. – К. : 
ЦУЛ, 2015. – 570 с. 
2. Міжнародні стандарти фінансової звітності 
для малих та середніх підприємств (МСФЗ для 
МСП) : практич. посібник / [упоряд. Безверхий 
К. В.]. -К. : Центр учб. літ., 2015.-226 с. 
3.Ван Грюнинг Хенни. Международные 
стандарты финансовой отчетности [Текст]: 



практическое руководство / Ван Грюнинг 
Хенни. – М.: Весь мир, 2016. – 310 с. 
4. Голов С. Ф. Бухгалтерский учет и финансовая 
отчетность [Текст]: учеб. пособие / С. Ф. Голов, 
В. Н. Костюченко. - Х.: Фактор, 2016. - 1008 с. 
5. Бутинень Ф. Бухгалтерський облік у 
зарубіжних країнах [Текст]: навч. посібник / Ф. 
Бутинець. – Житомир.: Рута, 2012. - 544 с. 
Додаткова 
6. Рожкова О. М. Международные стандарти 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
[Текст]: учебник / О.М. Рожкова. - М.: Зкзамен, 
2002. - 288 с. 
7. Хахонова Н. Международные стандарти 
финансовой отчетности [Текст]: учебник / Н. 
Хахонова. - Ростов-на-Дону: Март, 2012. - 208 с. 
8. Чая В.Т. международные стандарты 
финансовой отчетности: учебно-практическое 
пособие [Текст]: / В.Т. Чая, Г.В. Чая.- 
Ульяновск.: Ульяновский дом 
печати, 2010. – 334 с. 

 

 

 

 


