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 ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародні 

стандарти фінансової звітності» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки ___магістр___напряму  6.030508 «Фінанси і кредит», 

спеціальності  8.03050801 «Фінанси і кредит» 

Предметом дисципліни є особливості розробки та впровадження 

міжнародних стандартів фінансової звітності, концептуальні основи складання і 

подання фінансових звітів. 

Міждисциплінарні зв’язки: Теоретичною базою вивчення дисципліни 

«Міжнародні стандарти фінансової звітності»  є попередні навчальні дисципліни 

«Фінанси», «Гроші та кредит», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий аналіз» 

надає необхідну навчальну базу для вивчення навчальних курсів «Фінансовий 

менеджмент»,  «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Фінансовий 

контролінг», «Портфельне інвестування»  та ін. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основні принципи, структура та подання МСФЗ. 

2. Підготовка та визначення основних елементів фінансових звітів згідно 

міжнародних стандартів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення з 

міжнародними стандартами фінансової звітності  для більш глибокого розуміння 

загальноприйнятих принципів  складання фінансової звітності в Україні. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- розкриття принципів і методів складання фінансової звітності  за 

міжнародними стандартами;  

- формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми для 

підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття виважених рішень. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати: перелік основних стандартів, підходи до визнання активів, 

зобов’язань, капіталу, доходів та витрат згідно вимог МСФЗ, вимоги до 

фінансової звітності, способи та методи оцінки активів та зобов’язань, 

взаємозв’язки між обліковим циклом та фінансовою звітністю; 

вміти: проаналізувати господарську операцію та відобразити її у 

відповідній формі фінансової звітності, обґрунтувати вибір конкретного методу 

оцінки активів чи зобов’язань та їх вплив на прибуток компанії, здійснити будь-

які розрахунки щодо елементів фінансової звітності компанії, заповнити основні 

форми фінансової звітності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/ 5 кредитів 

ЕКTС. 

 



  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Основні принципи, структура та подання МСФЗ 
 

Тема 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності, їх розробка та 

впровадження 

Міжнародні стандарти фінансової звітності: роль, призначення, цілі їх 

розробки. Склад, основні припущення і якісні характеристики фінансової 

звітності згідно концептуальної основи складання і подання фінансової звітності. 

Елементи фінансової звітності (активи, зобов’язання, власний капітал, 

доходи, витрати, грошові потоки) та критерії їх визнання у фінансовій звітності.  

Оцінка елементів фінансової звітності. Концепції капіталу та збереження капіталу 

 

Тема 2. Основні форми фінансової звітності 

Загальні вимоги до фінансової звітності.  

Звіт про фінансове становище (баланс) та події після звітної дати (МСБО 1; 

МСФЗ 1; МСБО 10). 

Звіт про прибуток або збиток, про всеохоплюючий прибуток, про визнані  

дохід і витрати, про зміни у власному капіталі (МСБО 1; МСФЗ 1). 

Звіт про рух грошових коштів (МСБО 1; МСФЗ 1; МСБО 7). 

 

Тема 3. Подання фінансової звітності 

Примітки до фінансових звітів, виправлення помилок, зміни в облікових 

політиках та оцінках (МСБО 1; МСФЗ 1; МСБО 8). 

Фінансова звітність в умовах гіперінфляції (МСБО 29). 

Вплив зміни валютних курсів. 

Проміжна фінансова звітність (МСФЗ 1; МСБО 34). 

 

 Тема 4. Матеріальні та нематеріальні активи 

Основні засоби. Нематеріальні активи. 

Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена діяльність. 

Оренда. 

Інвестиційна нерухомість. 

Зменшення корисності активів. 

Запаси.  

 

Змістовий модуль 2. Підготовка та визначення основних елементів 

фінансових звітів згідно міжнародних стандартів 

 

Тема 5. Забезпечення, непередбачені зобов’язання і активи, виплати 

працівникам та програми пенсійного забезпечення 

Забезпечення, непередбачені зобов’язання і активи (МСБО 37). 

Виплати працівникам (МСБО 19). 

Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення (МСБО 26). 

 



  

Тема 6. Фінансові інструменти та платіж на основі акцій 

Фінансові інструменти.   

Платіж на основі акцій. 

 

Тема 7. Доходи, витрати і податки на прибуток 

Дохід. Доходи від державних грантів, будівельних контрактів (МСБО 20; 

МСБО 11). 

Витрати на позики. 

Податки на прибуток. 

Прибуток на акцію.  

 

Тема 8. Зв’язані сторони і консолідована звітність 

Інвестиції у асоційовані підприємства. 

Об’єднання бізнесу. 

Консолідована фінансова звітність. 

Спільна діяльність. 

Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін. 

Операційні сегменти. 

 

3. Рекомендована література 

 
Основна: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність : Закон України  від 
16.07.1999 № 996-XIV (Редакція станом на 15.10.2014) [Електронний ресурс]  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. Стратегія застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в 

Україні / Розпорядження КМУ від 24 жовтня 2007 р. № 911-р.  

3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник / Ф.Ф. 

Бутинець та ін. ]; під заг. ред. [і з передм. ] Ф. Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і 

перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2009. -912 с.  

4. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту 

[Текст] : навч. посібник / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. - 

Київ : Центр учбової літ-ри, 2010. - 488 с.  

5. Скирпан О.П. Фінансовий облік : навчальний посібник / О.П. Скирпан, 

М.С. Палюх М.С.  – Т.: ТНЕУ, 2008. – 407 с. 

6. Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник. / Р.М. 

Воронко  – Львів: ”Магнолія 2006”, 2009. – 744 с.  

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

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

 

Додаткова: 

1. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: 

приклади та коментарі : практичний посібник / С.Ф.  Голов, В.М. Костюченко – 

К.: Лібра, 2004. – 880 с.  



  

2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: зміни та 

доповнення. /Перекл. з англ. за ред. С.Ф.Голова. - К.: Федерація професійних 

бухгалтерів України, 2001. – 224 с.  

3.  Малышкин, А. И. Финансовая отчетность предприятия: Международные 

и национальные стандарты : учеб. пособие / А. И. Малышкин. - Суми : 

Университетская книга, 2001. - 157 с.  

4. Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах: підручник / О.М. Губачова, 

С.І. Мельник – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с. 

5.   Цал-Цалко, Ю. С.  Фінансова звітність підприємства та її аналіз [Текст] 

: навч. посібник / Ю. С. Цал-Цалко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2002. - 

360 с.  

6. Пилипенко І.І. Стандарти аудиту та етики : навч. посіб. / І.І. Пилипенко, 

О.Ю. Редько – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство, 2007. – 277 с. 

7. Рожнова О.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности : учебное пособие для вузов. / О.В. Рожнова. - Издание 

второе, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 

256 с. 

8. Ковальов, В.В. Корпоративні фінанси та облік: поняття, алгоритми, 

показники: навч. пособник / В. В. Ковальов, Віт. В. Ковальов. - Ч.1 - М.: 

Проспект, КНОРУС, 2010. - 768 с. 
 

Інформаційні ресурси 
 

1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_010 Міжнародні стандарти 

фінансової звітності редакція на 12.03.2013 

2. www.ukrpravo.com –   Законодавство України 

3. www.finance.com.ua – Український фінансовий портал «Фінанси України» 

4. www.conculting.ru – проблеми обліку та аналізу 

5. www.economics.com.ua – економічна бібліотека 

6. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України 

7. www.cfin.ru/ - корпоративні фінанси 

8. www.smida.gov.ua  – фінансова звітність акціонерних товариств 

9. www.ifrs.org - офіційний сайт Ради по міжнародним стандартам 

фінансової звітності 

10. www.msfo-practice.ru - електронний журнал «МСФО на практике» 

11. www.msfo.su - консультаційна група по міжнародним стандартам 

12.  www.msfo-mag.ru - інформація про практичне застосування МСФЗ 

13. www.ifrs-professional.com - онлайн школа навчання спеціалістів по 

МСФЗ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 
диференційований залік 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестові та модульні завдання     
 

http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%98.
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B0%D0%BB-%D0%A6%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE.%20%D0%A1.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_010
http://www.ukrpravo.com/
http://www.finance.com.ua/
http://www.conculting.ru/
http://www.economics.com.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.smida.gov.ua/

