
 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

 

силабусCourse of study (code) /  
Назва дисципліни (шифр) 

ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ ЕІ0711МIFRS 

Academic year / Навчальний рік - 
Семестр 

2022/2023 –1 семестр 

Course of study /  
Назва спеціальності 

071 Облік і оподаткування, 

Educational program / Освітня 
програма 
Education - ECTS / Рівень – 
Кредити 
Status / Cтатус 
Learning language  / Мова 
навчання 

«Облік і оподаткування» 
Другий (магістерський) рівень - 4 ECTS 

Вибіркова 
Українська 

Author / Укладач 

Кондратюк Ольга Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, 
Державний університет економіки і технологій,  
e-mail: kondratyuk_om@kneu.dp.ua, https://orcid.org/0000-0003-1000-
0568 
моб. +380975070333 

Консультації 
 вт,  15.30-16.00 

 

 
A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни - сформувати необхідні знання міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
Розуміння принципів фінансової звітності. Набуття навичок ведення обліку і складання звітності 
Завдання дисципліни - набуття широкого огляду основних визначень та концепцій МСФЗ та умінь 
застосовувати основні принципи МСФЗ для обліку активів, зобов'язань, капіталу підприємства, результатів 
господарської діяльності, підготовки фінансової звітності компаній чи груп компаній. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: поняття та основи застосування в Україні 
Поняття міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, їх мета та завдання. 
Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів. Порядок розробки та впровадження МСБО. 
Класифікація міжнародних стандартів. Цілі діяльності та організаційна структура РМСФЗ. Характеристика 
основних МСБО. Ступінь вживання міжнародних стандартів. 
 
Тема 2. Принципи та методика складання фінансової звітності за вимогами міжнародних стандартів  

Принципи підготовки і складання фінансової звітності. Користувачі фінансових звітів і їх інформаційні потреби. 
Допущення підготовки і складання фінансових звітів, якісні характеристики інформації та обмеження при 
підготовці і складанні фінансових звітів. Елементи фінансових звітів. Огляд стандартів, що регулюють 
підготовку і складання звітності. Поняття фінансових звітів, проміжні фінансові звіти, їх структура. Події, які 
відбулися після дати балансу і як вони відображаються в обліку. Вимоги до розкриття інформації у фінансових 
звітах і примітках до них. Методика складання фінансових звітів. Таксономія фінансових звітів за 
міжнародними стандартами.Консолідована фінансова звітність, Звіт з управління, Обов’язковий аудит та 
аудиторський висновок. 
 
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості 
Сутність та види дебіторської заборгованості. Визначення й оцінювання дебіторської заборгованості. 
Відображення в обліку торговельних знижок та грошових знижок (знижок за оплату у визначений строк). Облік 
сумнівної дебіторської заборгованості. Визначення сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. 
Методи списання безнадійної заборгованості: метод прямого списання та метод формування резерву 
сумнівних боргів. Відображення в обліку формування резерву сумнівних боргів та списання безнадійної 
дебіторської заборгованості. Способи формування резерву сумнівних боргів за методами: відсотка від чистої 
реалізації в кредит, відповідно до терміну оплати дебіторської заборгованості. Облік розрахунків за векселями 
отриманими. Поняття, види та облік розрахунків за векселями. МСФЗ, що регулюють облік дебіторської 
заборгованості. 
 
Тема 4. Облік запасів 

Особливості обліку придбання, перероблення та реалізації запасів, відповідно до постійної та періодичної 
системи обліку. Методи оцінки вибуття запасів. Особливості застосування різних методів вибуття запасів за 
постійною та періодичною системою обліку. Відображення запасів у балансі. Оцінка запасів, відповідно до 
принципу обачності. Облік переоцінки запасів за періодичної та постійної системи обліку. Розкриття інформації 
про запаси. Інформація про запаси, яку необхідно розкрити у фінансовій звітності підприємства. 
МСФЗ, що регулюють облік запасів. 
Тема 5. Облік основних засобів, нематеріальних активів 
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Визнання та оцінка необоротних активів. Нормативна база щодо обліку основних засобів та нематеріальних 
активів за МСФЗ. Визначення основних засобів та нематеріальних активів, критерії визнання їх активами. 
Класифікація необоротних активів. Види оцінок необоротних активів. Склад первісної вартості основних 
засобів та нематеріальних активів. Відображення в обліку основних засобів та нематеріальних активів. Облік 
поточних витрат на модернізацію та утримання у придатному стані основних засобів та нематеріальних 
активів. Облік переоцінки та зменшення корисності. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів. 
та їх облік. Розкриття інформації про основні засоби та нематеріальні активи у фінансовій звітності. МСФЗ, що 
регулюють облік основних засобів і нематеріальних активів. 
 
Тема 6. Облік власного капіталу і зобов’язань 
Класифікація, визначення та визнання власного капіталу. Структура акціонерного капіталу. Визначення акцій, 
опціону, дивідендів, їх класифікація. Облік операцій з власним капіталом. Облік вкладів. Методи розподілу 
прибутків та збитків у товаристві. Облік випуску акцій: за номінальною вартістю, із дисконтом і премією. 
Продаж вилучених акцій Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у фінансовій звітності. Інформація 
про зміни у власному капіталі, яку необхідно розкрити у фінансовій звітності підприємства. 
Класифікація, визначення та визнання зобов'язань. Нормативна база щодо обліку зобов'язань. Визначення та 
класифікація зобов'язань. Визнання зобов'язань. Облік поточних зобов'язань. Облік короткотермінових позик і 
векселів. Облік рахунків до сплати. Облік розрахунків з учасниками. Визнання та категорії виплат працівникам. 
Облік короткотермінових виплат працівникам. Облік довготермінових зобов'язань. Облік зобов'язань за 
облігаціями. Облік премій (дисконту) за випущеними облігаціями. Розкриття інформації про зобов'язання у 
фінансовій звітності. МСФЗ, що регулюють облік капіталу і зобов’язань. 
 
Тема 7. Облік результатів діяльності 
Визначення, оцінка та визнання доходів. Нормативна база щодо обліку доходу. Види діяльності підприємства. 
Визначення та класифікація доходів. Оцінка та визнання доходів за сутністю операцій. Умови визнання 
доходів. Розподіл доходів. Визначення, оцінка та визнання витрат. Нормативна база щодо обліку витрат. 
Визначення та класифікація витрат. Оцінка та визнання витрат за сутністю операцій. Умови визнання витрат. 
Розподіл витрат. Облік доходів від різних видів діяльності підприємства. Формування витрат від різних видів 
діяльності та його облік. Облік витрат на різні види діяльності підприємства. Податкові різниці. Визнання 
податку на прибуток. Формування податкового вивірення. Розрахунок витрат (доходів) за податком на 
прибуток. Розкриття інформації про доходи, витрати та податок на прибуток у фінансовій звітності. Поняття 
консолідації інформації. МСФЗ, що регулюють облік результатів діяльності. 
 

 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 
ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
ЗКОЗ. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел.  
ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.  
ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).  
ЗК09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  
ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

СК 01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління 
підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та 
соціальної відповідальності бізнесу.  
СК 04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 
стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати 
відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.  
СК 05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії 
розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 
асиметричності інформації.  
СК 07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 
впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 
аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 
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підприємства.  
СК 09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 
менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері 
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  
СК 10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 
актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, 
аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.  

Програмні результати навчання 
(ПРН) 

ПР 01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 
професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання 
щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.  
ПР 02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 
інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і 
потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням 
професійного судження.  
ПР04. Вміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 
координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 
менеджменту суб’єктів господарювання.  
ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 
пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової 
інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.  
ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації 
в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському 
персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.  
ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та 
іншої звітності суб’єктів господарювання.  
ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 
стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, 
оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 
управлінських рішень.  
ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані 
для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських 
рішень.  
ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 
власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 
інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  
ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні 
роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове 
та кадрове забезпечення. 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема, план/короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в інтернеті, презентація, 

відеокурси) 

1 
тиждень  

Тема 1. Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку: поняття 
та основи застосування в 
Україні 
1. Поняття міжнародних 
стандартів бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності, 
Концептуальної основи 
фінансової звітності, тлумачень  
(інтерпретацій МСБО/МСФЗ). 
2. Фактори, що вплинули на 
створення міжнародних 
стандартів та їх юрисдикція. 
3. РМСБО: діяльність, 
завдання, порядок розробки та 
прийняття стандартів. 

Лекція, 
(2 год) 

  

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,3,4 
додаткова 1,2,7 

2 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Дискусії, 
опитування, 
презентації 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми. 
Розуміти призначення МСФЗ, діяльність 
Ради с МСБО. 
 

3 
тиждень 

Тема 2. Принципи та методика 
складання фінансової звітності 
за вимогами міжнародних 

Лекція, 
(2 год) 

  

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,4,5 
додаткова  1,5,8 
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4 
тиждень 

стандартів  
1. Якіснісні характеристики 
складання фінансової звітності 
та припущення 
2. Особливості складання 
Звіту про фінансовий стан 
- формат звіту про 
фінансовий стан 
- перелік інформації, що 
розкривається в Звіті 
3. Особливості складання 
Звіту про прибутки і збитки (про 
сукупний дохід) 
- формат Звіту 
- перелік інформації, що 
розкривається в Звіті 
4. Особливості складання 
звіту про зміни у власному 
капіталі 
- формат Звіту 
- перелік інформації, що 
розкривається в Звіті 
5. Особливості складання 
звіту про рух грошових коштів 
- формат Звіту 
- перелік інформації, що 
розкривається в Звіті 
6. Обов’язковий аудит та 

аудиторський висновок. 
7. Таксономія фінансової 

звітності за МСФЗ 
8. Корпоративна фінансова 

звітність (Консолідована, 
Звіт з управління, інша). 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування, 
групова 
робота, 

виконання 
завдань 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, виконання 
завдань. 
Знати текст концептуальної основи 
фінансової звітності 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009. 
Ознайомитись зі змістом  МСФЗ 1, МСБО 
1,7,8,10,27,29,34 МСФЗ для МСП 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#
Text , таксономією фінансової звітності 
https://mof.gov.ua/uk/taksonomija. 
 

5 
тиждень 

Лекція, 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,9 
додаткова 4,10 

6 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування, 
Виконання 
завдань, 

презентації, 
тестування  

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, виконання 
завдань. 
Знати текст концептуальної основи 
фінансової звітності 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009. 
Ознайомитись зі змістом  МСФЗ 1, МСБО 
1,7,8,10,27,29,34 МСФЗ для МСП 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#
Text , таксономією фінансової звітності 
https://mof.gov.ua/uk/taksonomija. 
 

7 
тиждень 

Тема 3. Облік дебіторської 
заборгованості 
1. Поняття та види дебіторської 
заборгованості 
2. Облік наданих знижок 
покупцям 
3. Облік безнадійних боргів 
4. Фінансовий аналіз і розкриття 
інформації про ДЗ 
5. Облік векселів до отримання 
як різновид ДЗ 
 

Лекція, 
(2 год) 

  

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,3 
додаткова 3,4,11 

8 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування, 
групова 
робота, 

виконання 
завдань 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, виконання 
завдань. 
Ознайомитись зі змістом МСФЗ 7,9, МСБО 
32 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#
Text. 

9 
тиждень 

Тема 4. Облік запасів  
1. Поняття і оцінка запасів 
2. Оцінка, придбання, 
виробництво запасів  
3. Облік використання запасів 
(постійна і періодична системи 
обліку) 
4. Розкриття інформації про 
запаси та фінансовий аналіз 
 

Лекція, 
(2 год) 

  

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,7 
додаткова 4,5,6 

10 
тиждень 

Практичне 
заняття 
(2 год) 

Опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, виконання 
завдань. 
Ознайомитись зі змістом МСБО 2 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#
Text. 

11 
тиждень 

Тема 5. Облік основних засобів, 
нематеріальних активів 
1. Поняття ОЗ 
2. Облік придбання ОЗ 
3. Амортизація основних 
засобів 
4. Капіталізовані витрати 

Лекція, 
(2 год) 

  

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,3 
додаткова 5,7,9 

12 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування, 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, виконання 
завдань. 
Ознайомитись зі змістом МСБО 16,38,40 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://mof.gov.ua/uk/taksonomija
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://mof.gov.ua/uk/taksonomija
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
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(модернізація ОЗ) дерніі 
витрати періоду 
5. Переоцінка ОЗ 
6. Вибуття ОЗ 
7. Розкриття інформації у 
звітності про ОЗ 
8. Характеристика та первісна 
оцінка НА 
9. Амортизація НА 
10. Специфічні питання обліку 
НА 

групова 
робота, 

виконання 
завдань, 

тестування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#
Text. 

13 
тиждень 

Тема 6. Облік власного 
капіталу і зобов’язань 
1. Структура капіталу 
2. Емісія акцій 
3. Операції з акціями (викуп, 
перепродаж, погашення) 
4. Поняття зобов’язань 
5. Облік кредиторської 
заборгованості 
 

Лекція, 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,6,8 
додаткова 3,6 

14 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування, 
групова 
робота, 

виконання 
завдань  

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, виконання 
завдань. 
Ознайомитись зі змістом МСБО 12,18,19 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#
Text 

15 
тиждень 

Тема 7. Облік результатів 
діяльності 
1. Облік доходів 
2. Визначення фінансового 
результату 
3. Нарахування податку на 
прибуток 
 

Лекція, 
(2 год) 

  

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,9,10 
додаткова 4,,5,10 

16 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування,  
виконання 
завдань, 

тестування  

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, виконання 
завдань. 
Ознайомитись зі змістом МСБО 12,18 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#
Text 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-2, друга – за темами 3-7 у письмовій формі. Під 
час виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички використовувати набуті теоретичні знання 
для вирішення практичних завдань.  
 
Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуального завдання у вигляді підготовки матеріалів для 
публікації у збірниках наукових праць або науково-практичних конференцій, виступів на круглих столах кафедри 
на актуальні теми за напрямками: облік об’єкта дослідження за МСФЗ, фінансова звітність за МСФЗ звітність з 
управління або сталого розвитку, інші, за власними інтересами здобувачів.  
 
Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи містяться методичних рекомендаціях та розміщені в системі MOODLE. 
 
Неформальна освіта 
Вітається опанування курсу, участь у тренінгу, вебінари з  окремих тем за міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності на https://www.coursera.org/, https://prometheus.org.ua/ або інших 
платформах; навчання за сертифікаційною програмою САР/СІРА і здача іспиту «Фінансовий облік 1». 
 
 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Міжнародні стандарти фінансової звітності. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text. 
2. Крисоватий А. І., Панасюк В. М., Мельничук І. В., Бурденюк Т. Г. Міжнародні стандарти обліку та звітності : 

підручник / за заг. ред. проф. А. І. Крисоватого та проф. В. М. Панасюк. Тернопіль: ЗУНУ. В-во 
«Економічна думка». 2021. 580 с. 

3. Чубарь О. Финансовый учет. МСФО от теории к практике. Днепропетровск, Акцент ПП, 2017. 620 с. 
4. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту. ЦУЛ. 2018. 488с. 
5. Безверхий К.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств: 

Практичний посібник.  К.: ЦУЛ, 2016,  228 с. 
6. Бессонова С. І. Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності : навч. 

посіб..  Маріуполь : ПДТУ, 2016.  235 с. – URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8226. 
7. Голов С.Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://www.coursera.org/
https://prometheus.org.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8226
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стандартам  :  практ.  пособ. Х. : Фактор, 2013. 1000 с.  
8. Лучко М. Р. Бенько І. Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навчальний посібник..  

Тернопіль: ТНЕУ, 2016.  359 с.  
9. «МСФЗ: Короткий курс для практиків» / С. Я. Зубілевич, О. І. Мазіна, С. А. Рогозний, О. В. Карпачова, О. 

О. Дядюн 2020 р.  364 стор. 
10. Пархоменко В. М., Малюга Н. М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. 

Київ: 2019. 120 c. 
11.  Посібник з використання Таксономії МСФЗ для подання фінансової звітності в СФЗ (посібник для 

користувачів в Україні) https://frs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Posibnyk-z-taksonomiyi-Final.pdf. 
 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Концептуальна основа фінансової звітності – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009. 
2. List of IFRS Standards. – URL: http://www.ifrs.org/issued-standards/. 
3. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними стандартами та національними стандартами: Навч. посіб. 

– К, Центр учбової літератури, 2012.  368 с. .  
4. Кузнецова С. О., Чернікова І. Б.. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навчальний 

посібник. Х. : «ЛІДЕР», 2016.  318 с.  
5. Харламова О. В. Фінансова звітність за міжнародними стандартами: методологія формування та практика 

імплементації : монографія.  Харків : «ЛІДЕР», 2015. 374 с.  
6. Чубарь О. А. ACCA DipIFR (rus) : учебный курс по Международным стандартам финансовой отчетности : 

учебное пособие.  4-е изд. : Днепр: Акцент ПП, 2018 463 с.  
7. Максимів Л.І., Яворська О.М. Облік в зарубіжних країнах : Конспект лекцій. Львів, 2009. 151 с.  
8. Dauderis H., Annand D.Introduction to Financial Accounting. Based on International Financial Reporting 

Standards [version 2017 – revision A]. Athabasca: 2017.. –URL: https://lyryx.com/textbooks/DauderisAnnand-
IntroFinAcct-2017A.pdf.   

9. IFRS in your pocket, London, 2015.– URL: http://www.casplus.com/pubs/files/pocket2015.pdf/ (access: 
09.07.2017); Аccounting coach. URL: https://www.accountingcoach.com/. 

10. Elliott B., Elliot J. Financial Accounting and Reporting 17th Edition.v.  England, 2015.  
11. Wiley IFRS 2016: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards (Wiley 

Regulatory Reporting) [Text]: PKF International Ltd. USA, 2016. 
 
Інформаційні ресурси 

12. Мінфін. – URL: http://www.minfin.gov.ua.  
13. Новини Мінфіну щодо МСФЗ, електронний журнал «Все про МСФЗ»/ – URL: 

http://msfz.minfin.gov.ua/uk/News/Pages/default.aspx.  
14. Офіційний сайт компанії Делойт.  – URL: http://www.deloitte.com/view/uk_UA/ua/index.htm. 
15. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. – URL: http://www.ufpaa.org/.  
16. Журнал «Практика МСФЗ». – URL:  https://ibuhgalter.net/ifrs. 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / 
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  

1. Accounting for fixed assets under IFRS in terms of the national tax system 
2018-02-28 | journal-article 
ISSN: 2307-2105  

2. Organizational model of accounting policy under conditions of IFRS use  
Scientific Journal of Polonia University 
2017-10-18 | journal-article 
DOI: 10.23856/2413  

3. Accounting and Reporting of Sustainable Development of Corporation// Problematic aspects and prospects of 
development of accounting, control, analysis and taxation of economic entities in the globalization of the 
economy 
2017 | book-chapter 
 ISBN: ISBN 978-617-7553-39-6  

4. Internal Audit of Cybercrimes in Information Technologies of Enterprises Accounting 
SHS Web of Conferences 
2021-03-25 | Статья в научном журнале 
DOI: 10.1051/shsconf/202110001006 
Часть ISSN: 2261-2424 

5. BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY: ESSENCE, ACCOUNTING ASPECT AND NON-FINANCIAL 
STATEMENTS 
Effective economy 
2020-11-30 | Статья в периодическом издании 
DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.102 
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H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Для  вивчення дисципліни «Облік і звітність за МСФЗ» потрібні знання, уміння і навички, що здобуваються 
після закінчення вивчення дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік 
пасивів». 
Дисципліна «Облік і звітність за МСФЗ» надає можливість успішного навчання на міжнародній програмі 
САР/CIPA і здачі іспиту «Фінансовий облік 1». 
 

 
I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

Лекції 16 8 

Практичні (лабораторні) 16 6 

Самостійна робота студента (СРС) 64 82 

Індивідуально-консультативна робота 
(ІКР) 

24 24 

Курсова робота - - 

Разом 120 120 
 

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 10 5 

виконання контрольних (модульних) робіт 10 10 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

25 25 

науково-дослідницька робота 5 10 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 50 

Разом  100 100 
 
Результати навчання, отримані у неформальній освіті (за вивчення он-лайн курсів, розміщених на Coursera, 
Prometheus, Edra та подібних учбових платформах (з отриманням чи без отримання сертифікату про навчання); 
участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, круглих столах, зустрічах (з підготовкою тез, прес-
релізу, інформаційного повідомлення тощо) можуть бути  зараховані як бали за самостійну роботу.  
Успішна здача іспиту «Фінансовий облік 1» за міжнародною програмі САР/CIPA дозволяє автоматично 
зарахувати екзамен дисципліни «Облік і звітність за МСФЗ». 
 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 
(заліку) 

FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 
індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи 

F 

 

 
K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
- не запізнюватися на заняття;   
- не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
- самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
- конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо 

під час виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   
- своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання;   
- брати очну участь у контрольних заходах;   
- при виконання науково-дослідного завдання (підготовка матеріалів до публікації в збірниках наукових 

праць, збірниках) оцінюється якість та оригінальність тексту. Будь-яке відтворення  результатів чужої праці,  
в тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як  



 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

 

 

L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Форми і методи навчання під час вивчення даної дисципліни: 
-  вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда);  
- наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 
- практичні (виконання різних видів практичних завдань);   
- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який передбачає пред’явлення готової 

інформації викладачем та її засвоєння студентами;   
- репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за зразком;   
- метод проблемного викладу.   
- дослідницький. 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В умовах карантину  та військового стану для проведення занять використовується Zoom. 
Під час викладання дисципліни можливе використання мультимедійної та комп’ютерної техніки.  
Для проведення консультацій можливе використання інтернет-сервісу для проведення відеоконференцій 
Zoom. 
Для проведення підсумкового контролю (екзамену) використовується система ZELIS, Zoom. 

 
N. STUDENT RESOURCES / ВЕБ-РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - http://moodle.duet.edu.ua  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 

 
 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в 
темі листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 48 годин (протягом 
робочого тижня), щоб відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
Для комунікацій використовуйте соціальні мережі Telegram, Viber, мобільний зв’язок. 
 

 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
http://moodle.duet.edu.ua/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/

