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Силабус навчальної дисципліни  
«ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ 

СТАНДАРТАМИ»  
  

Освітньо-професійна програма: Облік і аудит  
Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»  

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»  
  

Рівень вищої освіти   Перший (бакалаврський)  
Статус дисципліни   Навчальна дисципліна вибіркового  компонента 

освітньопрофесійної  програми  
Семестр   6 (шостий)  
Обсяг дисципліни,  кредити 
ЄКТС/години  

3,5 кредити/105 годин  

Мова викладання   українська  
Що буде вивчатися  
(предмет вивчення)  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процес формування 
показників фінансової звітності за МСФЗ.  

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета)  

Метою викладання дисципліни «Облік і звітність за міжнародними 
стандартами» є формування системи знань у студентів з 
міжнародних стандартів фінансової звітності для більш глибокого 
розуміння загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності.  

Чому можна навчитися  
(результати навчання)  

Після вивчення даної дисципліни студенти будуть знати: 
законодавчо-нормативні документи, які регламентують ведення 
обліку та складання фінансової звітності за національними та 
міжнародними стандартами; особливості обліку активів за 
міжнародними стандартами обліку; особливості обліку зобов'язань 
за міжнародними стандартами обліку; особливості обліку капіталу 
за міжнародними стандартами обліку; особливості обліку доходів і 
фінансових результатів підприємств за міжнародними 
стандартами; особливості складання фінансової звітності за 
міжнародними стандартами обліку та побудови робочих 
трансформаційних таблиць.  

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності)  

Отримані студентами компетентності  дозволять їм застосовувати 
у практичній діяльності законодавчі та нормативні матеріали щодо 
ведення обліку та складання фінансової звітності за національними 
та міжнародними стандартами; вирішувати завдання різних видів 
складності щодо особливостей обліку активів, зобов'язань та 
капіталу за міжнародними стандартами обліку та звітності; 
складати та аналізувати фінансову звітність за міжнародними 
стандартами фінансової звітності (МСФЗ); відображати всі 
необхідні розкриття до фінансової звітності за вимогами МСФЗ; 
визначати облікову політику підприємства, складати наказ про 
облікову політику, ураховуючи вимоги міжнародних стандартів, 
запроваджувати зміни до обраної облікової політики; складати 
робочий план рахунків підприємства, відповідно до вимог 
міжнародних стандартів.  



Навчальна логістика   Зміст дисципліни: Сутність і концептуальна основа МСФЗ. 
Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності та адаптація 
вітчизняної системи обліку і звітності до міжнародних вимог. 
Облік активів, зобов’язань та інструментів капіталу. Облік доходів, 

  витрат і податків на прибуток. Вплив коливань курсів валют. 
Особливості застосування МСФЗ в окремих галузях і сферах 
діяльності. Загальні вимоги до фінансової звітності. Участь в інших 
підприємствах і консолідована звітність.  

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання модульної 
(підсумкової) контрольної роботи.  
Методи навчання: традиційні методи навчання (лекція, практичне 
заняття, тестування, підготовка рефератів)  
Форми навчання: очна 

Пререквізити   Навчальна дисципліна «Облік і звітність за міжнародними 
стандартами» базується на знаннях таких дисциплін, як: 
«Бухгалтерський облік (загальна теорія)»,   «Фінансовий облік І» та 
«Податкова система».  

Пореквізити   Знання та навички з навчальної дисципліни «Обліку і звітності за 
міжнародними стандартами» є базою для вивчення таких 
дисциплін, як: «Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік», 
«Облік і звітність в оподаткуванні», а також знадобляться при 
проходженні виробничої і переддипломної практики, допоможуть 
успішно написати та захистити випускну роботу.  

Інформаційне забезпечення  
з репозитарію та фонду  
НТБ НАУ  

Науково-технічна бібліотека НАУ:  
1. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В. 
Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навчальний 
посібник.  – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 488 с.  
2. Бондар М. І., Верига Ю. А., Орищенко М. М., Прохар Н. В. 
Звітність підприємства: підручник/ МОН України, ДВНЗ 
"Київський національний економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана".  – Львів: Центр учбової літератури, 2015. – 570 с.  
  

Локація та 
матеріальнотехнічне 
забезпечення  

аудиторія теоретичного навчання  

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика  

диференційований залік  

Кафедра   Обліку та аудиту  
Факультет   Економіки та бізнес-адміністрування  
Викладач(і)   ПІБ:    Попович Оксана Василівна  

Посада: доцент  
Науковий ступінь: к.е.н. 
Вчене звання: доцент 
Профайл викладача:  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=SK--fjoAAAAJ&hl=uk  
Тел.: 406-77-22  
E-mail: oksana.popovych@npp.nau.edu.ua  
Робоче місце: 2.112 



Оригінальність навчальної 
дисципліни  

Студенти навчаться правильно застосовувати теоретичні знання та 
практичні навички побудови системи обліку, організації та ведення 
на підприємствах обліку активів, капіталу, зобов'язань та 
складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, а 
також аналізу представленої інформації з наданням рекомендацій 
щодо подальшого управління підприємством.  
  

Лінк на дисципліну   У розробці для Google Classroom  
  

  Розробник                   О.В. Попович  
                  
  В.о. завідувача кафедри                                                                         О.В. Попович                 


