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Опис дисципліни 
 

 

 

Необхідність вивчення курсу ,,Облік і звітність за міжнародними стандартами” обумовлена проблемами 

впровадження загальноприйнятих вимог до ведення бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності на 
основі міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Дисципліна ,,Облік і звітність за міжнародними стандартами” спрямована на формування у студентів 

теоретичних знань про засади побудови системи міжнародних стандартів фінансової звітності та правила складання 
фінансових звітів за принципами МСФЗ, вироблення практичних навичок щодо організації обліку  і фінансової 

звітності згідно міжнародних стандартів з метою використання їх прогресивних елементів на підприємствах 

України.  
 

Структура курсу 
 
 

Години 

(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

1 / 1 Тема 1. Сутність і 

концептуальна основа 
МСФЗ 

Вивчити суть та значення міжнародних стандартів 

фінансової звітності. Проводити порівняльну 
характеристику міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку з національним Положенням 

(стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 

Тести, 

питання 
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1 / 1 Тема 2. Перехід на 
міжнародні стандарти 
фінансової звітності та 

адаптація вітчизняної 

системи обліку і 
звітності до 

міжнародних вимог 

Володіти теоретичними знаннями щодо адаптації 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у 

вітчизняну практику обліку 

Тести, 
питання 

10 / 6 Тема 3. Облік активів, 

зобов’язань і 

інструментів капіталу 

Проводити аналіз особливостей обліку запасів та 

основних засобів, нематеріальних активів та 

інвестиційної нерухомості, оренди та непоточних 
активів, призначених для продажу і припиненої 

діяльність, зменшення корисності (забезпеченості) 

активів та обліку виплат працівникам, обліку 

забезпечень, умовних зобов’язань і умовних активів; 
обліку фінансових інструментів у відповідності до 

міжнародних стандартів фінансової звітності 

Задачі, 

тести, 

питання 

2 / 2 Тема 4. Облік доходів, 

витрат і податку на 

прибуток 

Засвоїти засади організації та методології 

бухгалтерського обліку доходів, витрат і податку на 

прибуток 

Задачі, 

тести, 

питання 

2 / 2 Тема 5. Облік впливу 

коливань валютних 

курсів 

Використовувати підходи до ведення 

бухгалтерського обліку валютних операцій згідно 

МСБО 21. Вивчити особливості обліку курсових 
різниць 

Задачі, 

тести, 

питання 

4 / 2 Тема 6. Особливості 

застосування МСФЗ в 

окремих галузях і 
сферах діяльності 

Виявляти та засвоїти особливості обліку будівельних 

контрактів у відповідності до МСБО 11 ,,Будівельні 

контракти”, у сільському господарстві у 
відповідності до МСБО 41 ,,Сільське господарство”, 

особливості обліку видобутоку корисних копалин у 

відповідності до МСФЗ 6 та застосування МСФЗ у 

телекомунікаційних компаніях 

Задачі, 

тести, 

питання 

2 / 1 Тема 7. Загальні вимоги 

до фінансової звітності 

Володіти практичними навичками складання 

фінансової звітності відповідно до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку 

Задачі, 

тести, 

питання 

2 / 1 Тема 8. Участь в інших 

підприємствах і 

консолідована звітність 

Засвоїти особливосі формування консолідованої 

фінансової звітності, облік об’єднання бізнесу згідно 

МСФЗ 3, облік інвестицій в асоційовані 

підприємства згідно МСБО 28 

Задачі, 

тести, 

питання 
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Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 9-11с. 
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локальний та міжнародний вимір: матеріали ІII міжнародної науково-практичної  конференції [м.Тернопіль, 

10 вересня 2019 р.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. С.214-218.  

5. Крисоватий А.І., Панасюк В.М., Мельничук І.В., Бурденюк Т.Г. Міжнародні стандарти обліку та звітності: 
навч.посіб. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 580 с. 

6. Лучко М.Р. , Бенько І.Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб.  Тернопіль: 
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8. Лучко М.Р.,Бенько І.Д. Яцишин С.Р., Мельник Н.Г. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності: навч.посіб. Тернопіль: Економічна думка, 2018. 390 с. 
9. Панасюк В.М., Сохацька О.М., Мельничук І.В., Бурденюк Т.Г. Практикум з дисципліни: Міжнародні 

стандарти обліку та звітності: Норвегія Vs. Україна: : навч. посіб.  Тернопіль: ЗУНУ, 2021.  

10. Пархоменко В. М., Малюга Н. М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. 
Київ: 2019. 120 c. 

11. Товкун Л.В. Міжнародні стандарти фінансової зватності: особливості впровадження в Україні. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2019. №4. с.272-275.  
12. J.O. Odia and R.S. Oke, “Change in Management Accountant Roles: A Comparative Study of Two Public Sector 

Organizations in Nigeria,” J. Accounting, Financ. Audit. Stud., vol. 4, no. 3, pp. 198–222, 2018. 

13. IFRS in your pocket 2021. https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-your-pocket/2021 

14. IFRS Standards – ApplicationAround The World. Jurisdictional Profile: European Union. 2021.  
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/jurisdictions/pdf-profiles/european-union-ifrs-profile.pdf 

15. Kaplan. Financial Reporting - Study text. Kaplan publishing (1 may 2021) 711 p. 

16. Luhcko M., Khorunzhak N., Benko I. [et al.] Accounting in Ukraine under implementation of the European 
legislation : monograph / under the guidance M. Luhcko. Ternopil: TNEU, 2017. 232 p. 

17. Robinson T. R. International Financial Statement Analysis (CFA Institute Investment Series) Wiley; 4th edition (9 

Mar. 2020) 1008 p. 
18. Semenyshena, N., Sysiuk, S., Shevchuk, K., Petruk, I.&Benko, I.Institutionalism in Accounting: a Requirement of the 

Times or a Mechanism of Social Pressure? Independent Journal of Management & Production, 2020. 11(9), 2516-

2541. DOI: http://dx.doi.org/ 10. 14807/ijmp.v11i9.1440. Web of Science 

19. Y Slobodyanik, N Zdyrko, N Kuzyk, S Sysiuk, I Benko. Audit of public finances: methodological issues and the case 
of Ukraine.  Independent Journal of Management & Production,13(3), 2022, s076-s092. DOI: 

https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1900 

20. Spilnyk I., Brukhanskyi R. and Yaroshchuk O. (2020) “Accounting and Financial Reporting System in the Digital 
Economy”, Proceedings of 10th International Conference IEEE Advanced Computer Information Technologies, 

ACIT’2020, pp. 581-584.) DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208976 

21. Teresa Felício,  António Samagaio, Ricardo Rodrigues. Adoption of management control systems and performance in 

public sector organizations. Journal of Business Research. Volume 124, January 2021, Pages 593-602 
 

Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/jurisdictions/pdf-profiles/european-union-ifrs-profile.pdf
http://dx.doi.org/%2010.%2014807/ijmp.v11i9.1440.%20Web
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=16393281131495694990&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=16393281131495694990&btnI=1&hl=uk
https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1900
https://doi.org/10.1109/ACIT49673.2020.9208976
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320307426#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320307426#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320307426#!
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-business-research
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-business-research/vol/124/suppl/C
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(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 
он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з використанням платформ 

Zoom і Moodle. 

 
Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами»  

визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

Види оцінювання % від 
остаточної 
оцінки 

Модуль 1 (теми 1-3)  

1.Усне опитування під час заняття (3 теми по 2 бали= 6 балів). 
2.Письмова робота=94 бали (20 тестів по 3 бали за тест – макс. 60 балів. 

Завдання 1 (задачі) макс. 30 балів. Теоретичне питання – макс. 4 бали). 

 

 

30 

Модуль 2 (теми 1-8) 

 1.Тестові завдання (20 тестів по 3 бали за тест – макс. 60 балів). 

2. Завдання 1(задачі) макс. 40 балів). 
 

40 

Модуль 3 (теми 1-8) (підсумкова оцінка за комплексне практичне 

індивідуальне завдання, враховуючи поточне опитування та виконання 

завдань під час тренінгу) 

1..Написання КПІЗ – макс.40 балів.  
2.Захист КПІЗ=40 балів. 

3.Виконання завдань під час тренінгу =10 балів 

4.Усне опитування під час заняття (5 тем по 2 балів=10 балів). 
 

30 

 

Шкала оцінювання студентів: 
ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

 


	Керівник курсу
	Структура курсу
	15. Kaplan. Financial Reporting - Study text. Kaplan publishing (1 may 2021) 711 p.
	17. Robinson T. R. International Financial Statement Analysis (CFA Institute Investment Series) Wiley; 4th edition (9 Mar. 2020) 1008 p.
	21. Teresa Felício,  António Samagaio, Ricardo Rodrigues. Adoption of management control systems and performance in public sector organizations. Journal of Business Research. Volume 124, January 2021, Pages 593-602
	Політика оцінювання
	Оцінювання
	Шкала оцінювання студентів:


