
СИЛАБУС 

навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами» 
№ 

пор. 
Складова частина Примітки 

Базова інформація про дисципліну 

1. Назва дисципліни Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / 

Аccounting and financial reporting according to IFRS 

 

2. Освітній ступінь магістр 

3. Галузь знань 29 Міжнародні відносини 

4. Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини 

5. Освітня програма Міжнародний бізнес 

6. Навчальний рік 2020/2021 

7. Семестр 1/2 

8. Факультет ФМТП 

9. Курс 1/2 

10. 

Анотація курсу Основною метою вивчення дисципліни  «Облік і фінансова 

звітність за міжнародними стандартами» є набуття студентами 

необхідних теоретичних знань щодо базових положень Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та фінансової звітності 

(МСФЗ), оволодіння практичними навичками щодо використання 

облікових методів та процедур, пов’язаних із складанням та поданням 

фінансових звітів, а також інтерпретація звітної інформації для 

прийняття управлінських рішень у сфері фінансового брокерства, 

фінансового управління, фінансового менеджменту, економіки та 

безпеки бізнесу, а також міжнародного готельного бізнесу. 

Зокрема, формування вмінь і навичок із методики обліку: 

- використовувати Концептуальну основу фінансової звітності;  

- обирати серед передбачених МСФЗ методів оцінки та моделей 

обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат, ті, що найкращим 

чином відповідають особливостям діяльності суб’єкта господарювання 

та поставленим перед ним цілям; 

- застосовувати принципи підготовки фінансових звітів; 

- формувати окремі фінансові звіти суб’єктів господарювання за 

вимогами МСФЗ; 

- відображати у фінансових звітах суб’єктів господарювання 

вплив змін валютних курсів та цінових змін; 

- інтерпретувати інформацію фінансової звідності відповідно до 

потреб системи менеджменту. 

11. Мова викладання Українська 

12 

Інформація про 

викладача 

дисципліни 

Шушакова Ірина Костянтинівна  

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=39434 

Місце дисципліни в освітній програмі 

13. 

Освітня програма 

(ОП) 

Міжнародний бізнес 

 

14. Перелік загальних 

(ЗК) та фахових 

компетентностей 

(СК)* 

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 



СК5. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні 

досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену 

нової економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього 

розвитку світового господарства. 

СК9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, 

готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості 

та рівня кваліфікації. 

СК12. Уміння використовувати економіко-математичні методи в 

моделюванні та прогнозуванні міжнародної підприємницької діяльності. 

15. Перелік 

програмних 

результатів 

навчання (РН)* 

2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі 

логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і 

ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій 

провідних міжнародних організацій. 

3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, 

ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти 

рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних 

задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей 

суб’єктів міжнародних економічних відносин. 

6.  Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні 

звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та 

довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно 

готувати аналітичні матеріали. 

7.  Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та 

обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах 

трансформації світогосподарських відносин. 

9.  Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм 

(корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів 

тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на 

світових ринках. 

15. Здатність розробляти та аналізувати внутрішню та зовнішню 

документацію за функціональними напрямами діяльності суб’єктів 

міжнародного бізнесу, визначати напрями оптимізації міжнародної 

діяльності на основі аналізу звітної та прогнозної документації й 

статистичних даних. 

16. Здатність діяти на підставі норм міжнародного універсального 

та галузевого права в управлінні міжнародною підприємницькою 

діяльністю, вчасно реагувати на трансформацію правових засад та 

прогнозувати їх вплив на функціонування суб’єкта міжнародного 

бізнесу. 

16. Пререквізити 

дисципліни (що 

треба знати, з чим 

ознайомитися 

студенту перед 

вивченням 

дисципліни 

Здатність до відображення відомостей про господарські операції 

суб’єктів господарювання в бухгалтерському обліку, їх систематизації, 

узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 

Здатність застосування знань щодо економічної діяльності 

підприємства. 

17. Структура 

навантаження 

студентів 

Обсяг кредитів: 6; 

обсяг годин лекційних: 20; 

практичних (лабораторних, семінарських) занять: 20; 

тип підсумкового контролю: екзамен; 

кількість годин самостійної роботи студента за дисципліною: 140 



18. Основні 

літературні та 

інформаційні 

джерела (бажано 

не більше 5) 

1. ЛучкоМ. Р., БенькоІ. Д. Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – 

Тернопіль : Екон. Думка ТНЕУ, 2016. – 360 с. 

2. Кузнецова С. О., Чернікова І. Б. 

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : 

навч. посіб. / 

С. О. Кузнецова, І. Б. Чернікова. – Х. : Видавництво «Лідер», 

2016. – 318 с. 

3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за 

міжнародними стандартами. / С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко.  

– 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2013. – 1072с. 

4. Задорожний З.В. Облік і звітність за міжнародними 

стандартами. Навчалний посібник. / З.В.Задорожний, 

В.М.Панасюк, Є.К. Ковальчук, В.Ю.Бродоський - 2-е видання, 

виправлане, доповнене .-Тернопіль:ТНЕУ, 2014. - 446 с.  

5. www.minfin.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства фінансів 

України . Міжнародні стандарти фінансової звітності 

 

Зміст дисципліни та оцінювання результатів навчання 

 

19. Тематичний план 

Назва теми 

Кількість годин  
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Тема 1. Сутність Міжнародних 

стандартів фінансової звітності та 

основні процедури їх 

впровадження 

14 2 2 10 О,Т, СЗ 

Тема 2. Склад і структура  

фінансових звітів та основні 

вимоги до їх подання 

22 2 2 18 О, СЗ, АКР 

Тема 3. Додаткові розкриття 

інформації у фінансових звітах 

18 2 2 14 О, СЗ 

Тема 4. Визнання, оцінка та 

розкриття інформації про активи 
підприємства у фінансових звітах 

22 2 2 18 О, Т, СЗ 

Тема 5. Особливості визнання, 

оцінки та розкриття інформації 

про зобов’язання та забезпечення 

підприємства 

22 2 2 18 О, Т, СЗ 

Тема 6. Вимоги щодо визнання, 

оцінки та розкриття інформації  

про доходи і витрати 

підприємства 

18 2 2 14 О, АКР, СЗ 

Тема 7. Порядок обліку та 

відображення в фінансовій 

звітності  фінансових 

інструментів 

18 2 2 14 О, Т, СЗ 

http://www.minfin.gov.ua/


Тема 8. Визнання, оцінка та 

відображення у фінансовій 

звітності інвестора інвестицій у 

спільно контрольовані активи, 

операції та підприємства 

18 2 2 14 О, Т, СЗ 

Тема 9. Методика відображення у 

фінансовій звітності впливу змін 

валютних курсів та цінових змін 

14 2 2 10 О, АКР, СЗ 

Тема 10. Перехід на міжнародні 

стандарти фінансової звітності  

14 2 2 10 О, Т, СЗ 

Разом: 180

/6 

20 20 140 Т, АКР 

Підсумковий модульний контроль – Екзамен  

Умовні позначення: 
Означення: О – опитування;  Т – тестування;  АКР – аудиторна контрольна 

робота; СЗ – ситуаційне завдання 

 

20. Аудиторне 

навантаження 

Згідно розкладу 

21. Поточний 

контроль / критерії 

оцінювання 

Перелік навчальних робіт студентів та їх оцінка за кредитно-

модульною системою з дисципліни наведено нижче* 

 

Політика дисципліни 

22. Організація 

навчання 

Відвідування занять здійснюється відповідно до затвердженого 

розкладу, проведення консультацій згідно графіку консультацій, 

виконання ситуаційних/практичних завдань, тестувань, контрольних 

робіт згідно переліку навчальних робіт студентів та їх оцінки за щ 

23. Відпрацювання 

пропусків занять 

Відпрацювання пропущених занять з поважних та неповажних причин 

здійснюється згідно затвердженого графіку консультацій, тематики та 

переліку навчальних робіт студентів за пропущене заняття 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1143&uk 

24. Академічна 

доброчесність 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.

pdf 

 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf


Критерії оцінювання з дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами»  

 

Назва теми 

Аудиторна робота 

Самостійна робота 

(виконання завдань для 

СРС) 

 

Опитування/ 

активність  

Тестування/ 

поточна к.р. 

Виконання завдань 

 

виконання 

завдань для 

СРС 

(конспект) 

Підготовка 

проекту/ 

презентації 

Тема 1. Сутність Міжнародних 

стандартів фінансової звітності та 

основні процедури їх 

впровадження 

- 2 -  

 

1 
2 

Тема 2. Склад і структура 

фінансових звітів та основні 

вимоги до їх подання 1 3 2 

1 

2 
Тема 3. Додаткові розкриття 

інформації у фінансових звітах 
1 - 2 1 

2 
Тема 4. Визнання, оцінка та 
розкриття інформації про активи 

підприємства у фінансових звітах 
1 2 2 

 

 

1 2 
Тема 5. Особливості визнання, 

оцінки та розкриття інформації 

про зобов’язання та забезпечення 

підприємства 1 3 2 

 

1 

2 
Тема 6. Вимоги щодо визнання, 

оцінки та розкриття інформації 

про доходи і витрати 

підприємства 
1 5 2 

 

 

1 
2 

Тема 7. Порядок обліку та 

відображення у фінансовій 
звітності фінансових інструментів 

1 - 2 

1 

2 
Тема 8. Визнання, оцінка та 

відображення у фінансовій 

звітності інвестора інвестицій в 

спільно контрольовані активи, 

операції та підприємства 1 3 2 

1 

2 
Тема 9. Методика відображення у 

фінансовій звітності впливу зміни 

валютних курсів та цінових змін 

- 5 - 1 

         2 
Тема 10. Перехід на міжнародні 

стандарти фінансової звітності 
1 3 2 

1 

2 
Разом балів 8 26 16 10 20 
Модульний контроль    20 
Усього балів 100 

Викладач 

К.е.н.,                                                                      Шушакова І.К. 



 

 


