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Силабус навчальної дисципліни  
«МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ»  
  

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування  

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку  

Семестр  Весняний семестр  

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  
3 кредити/90 годин  

Мова викладання  Українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Розкриття принципів і методів складання фінансової звітності за 

міжнародними стандартами для малого та середнього бізнесу шляхом 

формування практичного досвіду щодо застосування відповідних методів 

і прийомів для підготовки інформації, необхідної економістам та 

менеджерам для прийняття виважених управлінських рішень.  

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета)  
Облік за принципами МСФЗ є необхідною умовою для залучення 

господарюючого суб’єкта до міжнародних ринків капіталу, що 

забезпечується його повною відкритістю перед іноземними інвесторами з 

питань обсягів фінансових ресурсів та шляхів їх ефективного 

використання. МСФЗ вимагають першочергового визнання 

інформаційних потреб власників та іноземних інвесторів компанії, тому 

організація обліку повинна задовольнити їх інформаційні інтереси 

(потреби). При організації обліку за МСФЗ необхідно виходити з того, що 

сформована інформація буде корисною для контролю фінансової 

діяльності підприємства та забезпечувала ефективну взаємодію 

корпоративних та індивідуальних власників з менеджерами, які 

відповідальні за ведення бізнесу.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  
- Ідентифікувати основні чинники, що визначають необхідність 

застосування МСФЗ;  

- Складати фінансові звіти за МСФЗ;  

- Визнавати, оцінювати, припиняти визнання елементів фінансових 

звітів за МСФЗ;  

- Розкривати інформацію у примітках до фінансових звітів за МСФЗ.  



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

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 (стереотипних, діагностичних та евристичних) 

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: Вступ до МСФЗ. Малі та середні підприємства. 

Концептуальна основа МСФЗ. Стандарти, які визначають загальні вимоги 

до подання фінансових звітів. Стандарти, які визначають загальні вимоги 

до подання активів у фінансових звітах. Стандарти, які визначають 

загальні вимоги до зобов’язань у фінансових звітах. Стандарти, які 

визначають загальні вимоги до подання доходів і витрат у фінансових 

звітах. Стандарти, які визначають загальні вимоги до розкриття 

інформації у фінансових звітах. МСФЗ для підприємств малого та 

середнього бізнесу. Консолідовані та окремі фінансові звіти. Облікова 

політика, облікові оцінки та помилки.  

Види занять: лекції, практичні (семінарські) заняття.  

Методи навчання: Лекції-бесіди, проблемні лекції, лекціївізуалізації; 

семінар-диспут; семінар з використанням евристичної бесіди, практико-

орієнтоване навчання.  

Форми навчання: опитування щодо знання теоретичного матеріалу, 

проведення тестування, рішення практичних ситуаційних задач, розробка 

та презентація кейсів, самостійна робота, контрольні заходи.  

Пререквізити  Загальнотеоретичні, загальноекономічні та фахові знання, отримані на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.  

Пореквізити  Знання з навчальної дисципліни можуть бути використані під час 

написання  кваліфікаційної магістерської роботи та в майбутній 

професійній діяльності здобувачів.  

Інформаційне забезпечення  
з репозитарію та фонду  

НТБ 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. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх 

підприємств (МСФЗ для МСП): практичний посібник/Безверхий К. В., 

упоряд. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 226 с.  

3. Міжнародні стандарти фінансової звітності: методичні 

рекомендації до практичних занять та виконання домашнього завдання 

для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»/МОН України, 

Національний авіаційний університет ; Матвєєв В.В., уклад. – Київ: НАУ, 

2015. – 44 с.  
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Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Навчальний процес з даної дисципліни потребує використання 

мультимедійної, відео- і звуковідтворювальної, проекційної апаратури, а 

також опрацювання лекційного матеріалу в бібліотечному фонді НАУ  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  
Диференційований залік  

Кафедра  Обліку та аудиту  

Факультет  Економіки та бізнес-адміністрування  

Викладач(і)   

  
  

ПІБ Бондаренко Ольга Михайлівна  

Посада: доцент  

Вчений ступінь: к.е.н.  
 Фото за 

бажанням  
Профайл викладача:   
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user= 

mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJs N-
F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdbkr1Q  

Dye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yE    

   qid7dBBDdAU- 
6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY  
Тел.: 066-681-81-10  

E-mail: bondarenko_olga_@ukr.net  

Робоче місце: Факультет економіки та 

бізнесадміністрування, кафедра обліку та аудиту.  

Оригінальність навчальної 

дисципліни  
Міжнародні стандарти фінансової звітності є інструментом реалізації 

економічної політики, основна мета використання якого полягає у 

забезпеченні прозорості та зрозумілості інформації щодо діяльності 

суб’єктів господарювання. Метою розробки та запровадження МСФЗ 

також є створення достовірної бази для визначення доходів і витрат, 

оцінки активів і зобов’язань, розкриття існуючих фінансових ризиків, 

порівняння результатів діяльності. МСФЗ, на відміну від деяких 

національних правил складання звітності, засновані на принципах, а не на 

правилах, тобто головним є економічна суть процесу. Принципи, закладені 

в порядок формування звітності згідно з МСФЗ, роблять її здатною 

відобразити реальний фінансовий стан підприємства, установи, 

організації.  
В процесі проведення аудиторних занять використовуються методи 

активного навчання: розгляд проблемних ситуацій, вирішення 

ситуаційних завдань, робота у малих групах. Під час проведення 

практичних занять студенти виконують за певними методиками 

вирішення типових задач, пов’язаних з їх подальшою професійною 

діяльністю.  

Лінк на дисципліну  У розробці для Google Classroom  
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