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Методичні рекомендації 

 

до виконання самостійної роботи 

з дисципліни 

"Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами" 



 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни – формування системи знань і практичних 

навичок щодо підготовки та складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами. 

Завдання навчальної дисципліни – вивчення принципів оцінки, визнання, 

відображення та розкриття у фінансовій звітності господарських операцій згідно з 

МСФЗ 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

. - основні положення з організації розробки та впровадження МСФЗ; 

- засади побудови системи міжнародних стандартів фінансової звітності, 

правила складання, сутність стандартів; 

- принципи складання фінансових звітів за МСФЗ. 

вміти: 

- використовувати на практиці основні положення міжнародних 

стандартів фінансового обліку; 

- складати основні форми фінансової звітності за міжнародними 

стандартами. 



 
 

Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Концептуальні засади системи міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) 

Тема 1. Вступ до міжнародних стандартів фінансової звітності 
Тема 2. Принципи підготовки фінансової звітності 

Тема 3. МСБО (IAS) 1 Подання фінансової звітності 

Тема 4. Облікова політика, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки. 

Змістовий модуль 2. Облік та звітність за МСФЗ 

Тема 5. МСБО (IAS) 18 Виручка 

Тема 6. МСБО (IAS) 2 Запаси 

Тема 7. МСБО (IAS) 16 Основні засоби 

Тема 8. МСБО (IAS) 20 Облік субсидій та розкриття інформації про урядову допомог. 

МСБО (IAS) 23 Витрати за позиками. МСФО (IFRS) 6 Розвідка та оцінка запасів мінеральних 

ресурсів 

Тема 9. МСБО (IAS) 17 Оренда 

Тема 10. МСБО (IAS) 38 Нематеріальні активи 

Тема 11. МСБО (IAS) 36 Знецінення активів. МСБО (IAS) 40 Інвестиційна нерухомість 

Тема 12. МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток. МСБО (IAS) 19 Виплати працівникам 

Тема 13. МСБО (IAS) 37 Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи, МСФО (IFRS) 2 

Платежі із використанням акцій 

Тема 14. Фінансові інструменти:МСБО (IAS) 32, МСБО (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ 

(IFRS) 9 

Тема 15. МСБО (IAS) 33 Прибуток на акцію. Консолідований баланс, основні принципи. 

Консолідований звіт про прибутки та збитки 

Тема 16. МСБО (IAS) 28 Облік інвестицій в асоційовані компанії. МСФЗ (IFRS) 11 Угоди 

про спільну діяльність 

Тема 17. МСБО (IAS) 21 Вплив змін валютних курсів. МСБО (IAS) 7 Звіти про рух 

грошових коштів 

Тема 18. МСФЗ (IFRS) 8 Сегментна звітність. МСФЗ (IFRS) 5 Необоротні активи, що 

призначені для продажу і зупинена діяльність 

Тема 19. МСБО (IAS) 10 Події після звітного періоду. МСБО (IAS) 24 Розкриття 

інформації про зв`язані сторони 

Тема 20. МСБО (IAS) 34 Проміжна фінансова звітність. МСФО (IFRS) 1 Перше 

використання МСФЗ. 
 



 
 

 

Теми занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Практичне заняття за темою 3 «МСБО (IAS) 1 «Подання 

фінансової звітності» 
1 

2 Практичне заняття за темою 4 «Облікова політика, зміни у 
бухгалтерських оцінках та помилки» 

1 

3 Практичне заняття за темою 5 «МСБО (IAS) 18 «Виручка» 2 

4 Практичне заняття за темою 6 «МСБО (IAS) 2 Запаси» 2 

5 Практичне заняття за темою 9 «МСБО (IAS) 17 «Оренда» 2 

6 Практичне заняття за темою 10 «МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні 
активи» 

2 

7 Практичне заняття за темою 12 «МСБО (IAS) 12 Податки на 
прибуток. МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» 

2 

8 Консолідований баланс, основні принципи складання 3 

9 Модульна контрольна робота № 1, 2 1 
 Разом 16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Самостійна робота 

 

Необхідним  елементом  успішного засвоєння  навчального матеріалу 

дисципліни є самостійна робота студентів з літературою, законодавчими і 

нормативними документами в галузі аналізу господарської діяльності. Для цього 

рекомендується  опрацювати  існуючи законодавчі  та  нормативні акти, які 

публікуються в   офіційних виданнях "Відомості Верховної ради України", 

"Урядовий кур’єр", "Голос України", аналітичні коментарі та проблемні статті, що 

друкуються в журналах "Актуальні проблеми економіки", "Економіка і 

прогнозування", "Економіка України", «ВСЕ про МСФО», а також розміщені на

 сайтах державних органів влади  (http://www.minfin.gov.ua; 

www.zakon.rada.gov.ua;). 

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Основні види самостійної 

роботи, які запропоновані студентам: 

1. Закріплення лекційного матеріалу. 

2. Робота з рекомендованою літературою. 

3. Підготовка до практичних занять, дискусій, роботи в малих групах. 

4. Контрольна перевірка кожним студентом особистих знань на запитання, 

які винесені для самостійного вивчення. 

5. Робота над виконанням індивідуальних завдань та підготовка доповідей. 



 
 

Перелік тем для самостійного опрацювання за навчальною дисципліною 

наведено в табл.1: 

 

 
 

Таблиця 1.– Перелік тем для самостійного опрацювання 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 МСБО (IAS) 1 Подання фінансової звітності 14 

2 Облікова політика, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки 14 

3 МСБО (IAS) 17 Оренда 28 

4 МСБО (IAS) 38 Нематеріальні активи 20 

5 Фінансові інструменти:МСБО (IAS) 32, МСБО (IAS) 39, МСФЗ 
(IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9 

20 

 Разом 96 

 

Індивідуальні завдання 

Реферат, самостійна контрольна робота 

 
Методи навчання 

Згідно з планом навчальної дисципліни передбачено проведення лекцій, 

практичних занять, самостійної роботи студентів. Проведення лекційних занять 

передбачено з використанням традиційних форм (вступної, тематичних, 

заключної, оглядової). Практичні заняття передбачають інтерактивний підхід до 

проведення занять. 

При викладанні навчальної дисципліни передбачено застосування активних 

та інтерактивних методів навчання – ділових ігор, тренінгів, семінарів у активній 

формі, розгляд кейсів, модерації. Основні відмінності активних та інтерактивних 

методів навчання від традиційних визначаються не тільки методикою і технікою 

викладання, але і високою ефективністю навчального процесу, який виявляється 

у: 

− високій мотивації студентів; 

− закріпленні теоретичних знань на практиці; 

− підвищенні самосвідомості студентів; 

− виробленні здатності приймати самостійні рішення; 

− виробленні здібності до колективних рішень; 

− виробленні здібності до соціальної інтеграції; 

− придбанні навичок вирішення конфліктів; 

− розвитку здібності до компромісів. 

 

Система поточного та підсумкового контролю знань студентів. 

 

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність 



 
 

за міжнародними стандартами» передбачають лекційні, практичні заняття, а 

також самостійну роботу. 

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися кількома 

методами: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 

2. Виконання курсової роботи. 

3. Проведення проміжного тестування. 

4. Виконання завдань для самостійної роботи. 

6. Проведення поточно-модульного контролю. 

Оцінювання знань студента під час семінарських, практичних занять, 

виконання завдань для самостійної роботи має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання певних видів робіт за 100 бальною 

накопичувальною шкалою, що відображена в таблицях 10.1 – 10.3. 

Об’єкти поточного контролю знань студентів з дисципліни «Облік і 

фінансова звітність за міжнародними стандартами» поділяються на обов’язкові та 

додаткові. До обов’язкових належать завдання, які студенти повинні виконати 

обов’язково під час опанування цієї дисципліни. До вибіркових належать 

альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на 

власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. 

Для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля навчальної 

дисципліни із обов’язковим переведенням цих оцінок у національну шкалу (з 

виставленням національної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” 

чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 
 

Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій з дисципліни 

2. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи 

3. Методичні вказівки з виконання контрольної роботи для заочного навчання 

 
 

Рекомендована література 

 

Базова 

 
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Текст]: видані Радою з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 09 лютого 2015 року (офіційна 

версія перекладу українською мовою). – Міністерство фінансів України. – 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=408095&cat_id 

=408093&ctime=1423500074268. 

2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами [Текст] : підручник / 

С.Ф. Голов, В. М. Костюченко. – К.: Екаунтінг, 2000. - 384 с. – 2 екз. 

3. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту [Текст]: навч. 

посібник / М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, О.В. Замазій. - Київ: Центр учбової 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&amp;art_id=408095&amp;cat_id


 
 

 

літ-ри, 2010. – 488 с. – 10 екз. 

4.   Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах[Текст] : підручник / О.М. Губачова, С. І. 
Мельник. – К. : Центр учбової літ-ри, 2008. – 430 с. – 10 екз. 

5. Лучко М.Р., Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посібник / М.Р. 

Лучко , І.Д. Бенько. – К.: Знання, 2006. –311с. – 45 екз. 

6. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: навч. 

посібник / І. В. . – К.: Центр учбової літ-ри, 2012. – 10 екз. 

7. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP 

[Текст]: учеб. пособие / В.В. Качалин. - 4-е изд. - М.: Дело, 2000. – 431 с. – 10 екз. 
 

 

Допоміжна 

 
1. Агеева, Ольга Андреевна. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] : 

учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / О. А. 

Агеева. - М. : Бухгалтерский учет, 2008. - 463 с. - Библи-огр.: с. 461-462. 

2. Голов, Сергей Федорович. Международные стандарты финансовой от-четности [Текст] : 

вопросы. Тесты. Упражнения / С. Ф. Голов [и др.] ; ред. С. Ф. Голов. - К. : Либра, 2010. - 

320 с.: табл.. - Библиогр.: с. 319 

3. Голов, Сергій Федорович. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними 

стандартами [Текст] : практ. посіб. /С. Ф. Голов, В. М. Кос-тюченко. - К. : Лібра, 2004. - 

880 с.. - Бібліогр.:с. 878. - . - ISBN 966-7035-68-9 

4. Палий, Виталий Федорович. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] 

: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. 

Ф. Палий. - М. : Издательский дом "Инфра-М", 2003. - 455 с. 

5. Пономарьова, Наталія Анатоліївна. Міжнародні стандарти фінансової звітності та 

міжнародні стандарти аудиту [Текст] : навч. посібник / Н. А. Пономарьова. - 

Хмельницький : ХНУ, 2008. - 211 с. 
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