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Дні занять Згідно розкладу 

Консультації Консультації (індивідуальні або групові) проводяться 

відповідно до графіку на кафедрі або дистанційно через 

ПНС.  

Мета навчальної дисципліни: підготовка студентів до виконання професійних обов'язків як 

бухгалтерів, так і топ-менеджерів в умовах глобалізації, завдяки засвоєнню студентами необхідних 

загальнометодичних та практичних засад побудови системи обліку, організації та ведення на 

підприємствах фінансового обліку активів, капіталу, зобов'язань та складання фінансової 

звітності за міжнародними стандартами, а також аналізу наведеної інформації з наданням 

рекомендацій щодо подальшого управління. 

Передумови для навчання 

Студент повинен володіти достатніми знаннями з навчальних дисциплін: "Бухгалтерський 

облік"  
Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами  

Тема 1. Сутність, статус та застосування МСФЗ 

Тема 2. Особливості складання фінансової звітності за вимогами міжнародних 

стандартів 

Тема 3. Особливості складання балансу (звіту про фінансовий стан) 

Тема 4. Особливості складання звіту про прибутки і збитки (звіту про фінансові 

результати) 

Тема 5. Особливості складання звіту про зміни у власному капіталі 

Тема 6. Особливості складання звіту про рух грошових коштів 

Тема 7. Складання фінансової звітності за сегментами та консолідованої фінансової звітності 

Змістовий модуль 2. Облік активів, власного капіталу, зобов'язань, доходів та витрат 

за МСФЗ. Аналіз фінансової звітності за міжнародними стандартами 

Тема 8. Облік поточних активів 

Тема 9. Облік необоротних активів 

Тема 10. Облік оренди. Облік інвестицій 

Тема 11. Облік зобов’язань та власного капіталу 
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Тема 12. Визнання доходів та витрат. Облік податку на прибуток 

Тема 13. Вплив коливань курсів валют та інфляції. Коригування помилок 

Тема 14. Аналіз фінансової звітності за міжнародними стандартами 

Тема 15. Розкриття фінансової звітності за МСФЗ 

 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

Розміщено лекції, посилання на законодавчо-

нормативний матеріал, глосарій, завдання до 

практичних занять, методичні рекомендації до їх 

виконання, колоквіуми тощо 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=1748 

Рекомендовані джерела 

Основні 

1. Голов С. Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным 

стандартам : практ. пособ. / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – Харьков : Фактор, 2013. – 1000 

с.  

2. Голов С. Ф. Международные стандарты финансовой отчености : практикум. / 

С. Ф. Голов, В. М. Костюченко – Харьков : Фактор, 2010. – 400 с.  

3. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посібник 

/ М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. - Київ : Центр учбової літ-ри, 2010. - 

488 с. 

4. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: Навч. 

посіб. — К.: НУХТ, 2012. — 335 с. 

Додаткові 

5. Міжнародні стандарти фінансової звітності: тести : навч. посібник. / за ред. проф. 

Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2006. –  

172 с. 

6. Международные стандарты финансовой отчетности / под ред. Л. В. Горбатовой. – М. : 

Волтерс Клувер, 2006. – 544 с. 

7. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетно- сти: Учебник / 

В.Ф. Палиий – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 512 с. 

8. Терехова В. А.  Международные и национальные стандарты бухгалтерского учета и 

отчетности : практическое пособие / В. А. Терехова. – М. : Издательство «Перспектива», 

Издательство «АКДИ Экономика и жизнь», 2000. – 302 с. 

Інтернет-ресурси 

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України - http://www.minfin.gov.ua. 

10. Офіційний сайт Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності - 

http://www.ifrs.org.  

11. Офіційний веб-портал Верховної Ради України – http://www.rada.gov.ua 

12. Офіційні сайти періодичних видань з обліку «Баланс», «Баланс агро», «Все про 

бухгалтерський облік», «БухгалтеріяUA», «Головбух», «Дебет-кредит», «Налоги и 

бухгалтерский учет» 

Система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання знань студента під час вивчення навчальної дисципліни проводиться за 

такими формами: поточний контроль (активна робота на лекційних заняттях; активна 

участь у виконанні практичних завдань та презентації матеріалу; захист завдань для 

самостійного вирішення; перевірка есе (наукової статі) на задану тематику); колоквіуми; 

підсумковий контроль (екзамен). 

Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних та лабораторних занять, оцінюється сумою набраних балів 

(максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит, – 35 

балів). Іспит оцінюється максимальною сумою 40 балів; мінімальна сума, балів, за якою 

зараховуються іспит складає 25 балів. Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена 

в технологічній карті дисципліни. 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=1748
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Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна участь у роботі на лекційних та практичних заняттях 9 

Виконання завдань за темами 13 

Колоквіуми 26 

Наукова робота 12 

Екзамен 40 

Максимальна кількість балів 100 

 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Пропуски занять без поважних причин не можуть бути відпрацьовані. Бали за ці 

заняття студент втрачає. Пропущені заняття з поважної причини можуть бути 

відпрацьовані пізніше.  

Всі завдання мають бути здані вчасно відповідно до графіка. За невчасне виконання 

практичних завдань оцінка буде знижена. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни . https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=1748 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «14» вересня 2020 р. Протокол № 2 
 


