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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна обов’язкова дисципліна

Семестр 2

Кількість кредитів  6

Загальна кількість годин 180

Кількість модулів 1

Лекції, годин 30

Практичні/ семінарські, годин 30

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 120

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 4

самостійної роботи студента 8

Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування у студентів знань щодо теоретичних та прикладних засад 
застосування принципів і процедур обліку та складання фінансової звітності за 
міжнародними стандартами, а також оволодіння практичними навичками щодо 
застосування процедур, пов’язаних із складанням й поданням фінансових звітів 
транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів.

Завдання - ознайомлення зі структурою та правилами застосування 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ); дослідження концептуаль-
них основ Міжнародних стандартів фінансової звітності; вивчення методики обліку 
окремих видів господарських операцій та складу й форм фінансової звітності за 
МСФЗ; дослідження порядку застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності; ознайомлення з обліковою політикою підприємства, складеною з 
урахуванням вимог МСФЗ; дослідження методики розкриття інформації у 
Примітках до фінансових звітів; вивчення особливостей обліку об'єднання бізнесу 
та методики формування консолідованих фінансових звітів; дослідження методики 
відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та цінових змін; 
надання знань щодо ведення обліку і складання фінансової звітності за МСФЗ.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1

Змістовий модуль 1:  Основи ведення обліку і складання звітності за міжнародними стандартами

Тема 1. Структура і правила застосування 
Міжнародних стандартів фінансової
звітності

14 2 2 10

Тема 2. Концептуальна основа та МСФЗ 22 2 4 16

Разом за змістовим модулем 1 36 4 6 26

Змістовий модуль 2: Прикладні  аспекти застосування МСФЗ  для ведення обліку окремих видів 

господарських операцій і складання форм фінансової звітності

Тема 3. Перше застосування МСФЗ і 
подання звітності

24 4 4 16

Тема 4. Облік активів і зобов’язань та 
розкриття інформації у фінансовій 
звітності

24 6 4 14

Разом за змістовим модулем 2 48 10 8 30

Змістовий модуль 3: Прикладні аспекти застосування МСФЗ у ході розкриття інформації та 

відображення у звітності об’єктів бухгалтерського обліку

Тема 5. Облікова політика підприємства
згідно вимог МСФЗ

24 4 4 16

Тема 6. Порядок розкриття інформації у 
Примітках до фінансових звітів 

24 4 4 16

Тема 7. Особливості обліку об'єднання
бізнесу та методика формування 
консолідованих фінансових звітів

24 4 4 16

Тема 8. Методика відображення у фінан-
совій звітності впливу зміни валютних
курсів та цінових змін

24 4 4 16

Разом за  змістовим модулем 3 96 16 16 64

Усього годин 180 30 30 120

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1.
Семінар – розгорнута бесіда 
Структура і правила застосування Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності

2

2. Семінар – дискусія 
Концептуальна основа та МСФЗ

4

3. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Перше застосування МСФЗ і подання звітності

4

4.
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік активів і зобов’язань та розкриття інформації у фінансовій 
звітності

4

5. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облікова політика підприємства згідно вимог МСФЗ

4

6. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Порядок розкриття інформації у Примітках до фінансових звітів

4

7.
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Особливості обліку об'єднання бізнесу та методика формування 
консолідованих фінансових звітів

4



8.
Семінар - дискусія 
Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валют-
них курсів та цінових змін

4

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури;

2. Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою;

3.
Добір інформації щодо діяльності Публічних акціонерних товариств на 
Криворіжжя та методики складання і подання форм фінансової звітності за 
МСФЗ;

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукра-
їнських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основи ведення обліку і складання звітності за міжнародними стандартами

Семінар – розгор-
нута бесіда 

Структура і пра-
вила застосування 

Міжнародних 
стандартів фінан-

сової звітності

10

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-

ратуру для обговорення  питань: Класифікація систем 

обліку; нормативно - правове регулювання вико-

ристання МСФЗ в Україні. Розробка, прийняття і засто-

сування міжнародних стандартів обліку; структура  

міжнародних стандартів обліку і звітності. Порівняльна 

характеристика МСФЗ та П(С)БО. Переваги  викори-

стання МСФЗ. 

Джерела [1-8]. [48]. 

2. Самотестування. 

3.Розв'язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування 

Семінар - дискусія 
Концептуальна 

основа та МСФЗ
16

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-

ратуру для обговорення  питань: Мета концептуальної  

основи, статус та сфера застосування. Мета фінансової 

звітності та інформація в ній. Якісні характеристики 

корисної фінансової інформації. Обмеження витрат на 

підготовку інформації фінансової звітності. Елементи 

фінансових звітів та їх визнання. 

Джерела [4,5,8]. [9 - 21]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  

дискусія, 

 фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний

 
Разом змістовий 

модуль 1 
26

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти застосування МСФЗ  для ведення обліку окремих видів 

господарських операцій і складання форм фінансової звітності

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Перше застосу-
вання МСФЗ і 

подання звітності

16

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-

ратуру для обговорення  питань: Процедури переходу 

складання фінансової звітності з національних П(с)БО 

на МСФЗ. Підготовка до трансформації. Послідовність 

трансформації (алгоритм). 

Джерела [1-8]. 

2.  Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач. 

4. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-

ратуру для обговорення  питань: Визначення та 

визнання основних засобів. Класифікація основних 

засобів для потреб обліку за міжнародними стандар-

тами. Шляхи надходження та методи оцінки основних 

засобів. Поняття собівартості та амортизації основних 

засобів. Витрати в процесі застосування основних засо-

бів та їх переоцінка. Вибуття основних засобів; облік 

інвестиційної нерухомості. Розкриття інформації щодо 

основних засобів та інвестиційної нерухомості у фінан-

совій звітності. Визначення, визнання та види немате-

ріальних активів. Облік надходження, створення і 

методи оцінки нематеріальних активів. Амортизація та 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Облік активів і 
зобов’язань та  

розкриття інфор-
мації у фінансовій 

звітності

14

вибуття нематеріальних активів. Розкриття інформації 

щодо нематеріальних активів у фінансовій звітності. 

Визначання запасів та їх оцінка. Поняття права  

власності на запаси. Облік руху запасів. Постійна та 

періодична системи обліку і методи списання запасів. 

Розкриття інформації щодо запасів у фінансовій  

звітності. Облік руху грошових коштів і грошових 

потоків. Розкриття інформації щодо грошових коштів 

та їх еквівалентів у фінансовій звітності. Визнання та 

класифікація дебіторської заборгованості. оцінка сум-

нівної дебіторської заборгованості. Облік векселів одер-

жаних. Розкриття інформації щодо дебіторської забор-

гованості у фінансовій звітності. Оцінка та облік 

зобов’язань. Порівняння підходів щодо подання інфор-

мації про зобов’язання у Звіті про фінансовий стан від-

повідно до П(С)БО та МСФЗ. 

Джерела [1-8].[9-21]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

 
Разом змістовий 

модуль 2 
30

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти застосування МСФЗ у ході розкриття інформації та 

відображення у звітності об’єктів бухгалтерського обліку

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Облікова політика 

підприємства 
згідно вимог 

МСФЗ

16

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-

ратуру для обговорення  питань: Вимоги МСФЗ щодо 

розкриття інформації в обліковій політиці підприєм-

ства. Зміни в обліковій політиці. Розкриття інформації 

про облікову політику. Зміни в облікових оцінках. 

Розробка наказу про облікову політику згідно МСФЗ. 

Джерела [1-8]. 

2. Самотестування. 

3.Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Порядок розкриття 

інформації у 
Примітках до 

фінансових звітів

16

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-

ратуру для обговорення  питань: Загальні правила фор-

мування і представлення Приміток до фінансових 

звітів. Примітки до Звіту про фінансовий стан. 

Примітки до Звіту про сукупні доходи. Розкриття 

інформації у примітках до Звіту про власний капітал та 

Звіту про рух грошових коштів. Інформація про діяль-

ність що припиняється. Розкриття по звітності за 

сегментами. Інформація про зв’язані сторони. 

Джерела [1-8].[48]. 

2. Самотестування. 

3.Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-

ратуру для обговорення  питань: Призначення, сфера 

застосування та порядок подання консолідованої фінан-

сової звітності. Поняття материнського та дочірнього 

підприємства. Обліковий та юридичний аспекти взаємо-



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Особливості 

обліку об'єднання 
бізнесу та мето-

дика формування 
консолідованих 

фінансових звітів

16

зв’язків материнського та дочірнього підприємств. 

Процедури консолідації фінансових звітів. Коригування 

у процесі консолідації. Особливості складання консолі-

дованої звітності в умовах взаємного 

Володіння. Методи обліку інвестицій дочірнього під-

приємства в материнське. Розкриття інформації про 

консолідацію фінансових звітів. 

  Джерела [1-8].[9-21]. 

2. Самотестування. 

3.Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач. 

4. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар - дискусія 
Методика відобра-
ження у фінансо-

вій звітності 
впливу зміни 

валютних курсів 
та цінових змін

16

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-

ратуру для обговорення  питань: Поняття монетарних і 

немонетарних статей. Основні проблеми відображення 

впливу змін валютних курсів у фінансовій звітності. 

Відображення в обліку операцій та залишків в інозем-

них валютах, за винятком операцій з тими похідними 

інструментами та залишків за ними, на які поши-

рюється сфера застосування МСФЗ 9. Подання фінансо-

вої звітності суб'єкта господарювання в іноземній 

валюті та 

встановлення вимог визначення кінцевої фінансової 

звітності як такої, що відповідає МСФЗ. 

Джерела [1-8]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  

дискусія, 

 фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант 

 
Разом змістовий 

модуль 2 
64

 
Разом  модуль 1 120

7. Результати навчання

1. Розуміння теоретичних основ систем обліку, а саме: Британо - американської, 
Континентальної, Південноамериканської, Ісламської, Інтернаціональної;

2. Знання нормативно - правового регулювання  використання МСФЗ в Україні;

3. Знання структури і принципів структурної побудови МСФЗ;

4. Знання основних положень МСФЗ;

5. Уміння використовувати методику обліку активів і зобов’язань за МСФЗ;

6. Уміння здійснювати аналіз фінансової звітності;

7. Знання вимог до форм фінансової звітності;

8. Уміння складати форми фінансової звітності з урахуванням вимог МСФЗ;

9. Уміння складати консолідовані фінансові звіти;

10. Уміння складати наказ про облікову політику підприємства;

11. Уміння складати Примітки до фінансових звітів;

12. Уміння організувати та забезпечити професійну діяльність в колективі бухгалтерії;

13. Застосовувати набуті знання щодо методів обліку і складання фінансової звітності за МСФЗ 
у конкретних практичних ситуаціях;



8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання

 Екзамен.



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-
мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання

ПМК
Сума 
балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 1 2 1 4

Тема 2 1 2 3 6

Разом 

змістовий 

модуль1

2 4 2 3 3 14

Змістовий модуль 2

Тема 3 1 2 1 4

Тема 4 1 2 1 4

Разом 

змістовий 

модуль 2

2 4 2 3 11

Змістовий модуль 3

Тема 5 1 4 2 7

Тема 6 1 2 1 4

Тема 7 1 4 2 7

Тема 8 1 2 1 4

Разом 

змістовий 

модуль 3

4 12 6 3 25

Усього 

модуль 1
8 20 10 3 9 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
під-биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
за-вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.

3. Комплекти індивідуальних завдань.

4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1. Господарський Кодекс України [Електроний ресурс]. — Режим доступу:
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=436-15>

2.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України 
[від 16.07.1999 p. № 996-XIV] [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/Z996/>

3.

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності,
затверджені наказом Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р.  – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/
publish/printable_article?art_id =382859

4.
Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними
стандартами: [навч. посіб.]. / І.В. Жолнер. - К.: Центр учбової літератури,
2012. - 368 с. 

5.
Облік і звітність за міжнародними стандартами: [навч. посіб.]. 
/О.В. Небильцова, Р. С. Коршова, Л. І. Лук 'яненко, В. В. Ходзицька. - 
К: КНЕУ, 2012. - 453 с. 

6.
Облік у зарубіжних країнах [Текст]: навч. посіб. / М.І. Бондар, Ю.А. Верига, 
С.І. Мельник, Н. В. Хоменко; за заг. ред. Ю. А. Вериги. - К: Центр учбової 
літератури, 2013. - 216 с. 

7. Онищенко В.О. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. / В.О. Онищенко. – 
К.: ЦУЛ, 2015. – 570 с. 

8.
Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову 
звітність за міжнародними стандартами [Текст]: метод. посіб. / С.Ф. Голов, 
В.М. Костюченко, О.М. Калуга. – 4-те вид. – К.: ФПБАУ, 2013. – 268 с.



Допоміжна 

9. МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітно-
сті». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

10. МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.minfin.gov.ua

11. МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.minfin.gov.ua

12. МСФЗ 4 «Страхові контракти». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.minfin.gov.ua

13. МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяль-
ність». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

14. МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин». – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

15. МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації». – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

16. МСФЗ 8 «Операційні сегменти». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.minfin.gov.ua

17. МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.minfin.gov.ua

18. МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність». – [Електронний ресурс].– 
Режим доступу: www.minfin.gov.ua

19. МСФЗ 11 «Спільна діяльність». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.minfin.gov.ua

20.
МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах 
господарювання». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www. minfin.gov.ua

21. МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: www.minfin.gov.ua

22. МСБО 2 «Запаси». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.minfin.gov.ua

23. МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів». – [Електронний ресурс]. –Режим 
доступу: www.minfin.gov.ua

24. МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua                

25. МСБО 10 «Події після звітного періоду». – [Електронний ресурс]. –Режим 
доступу: www.minfin.gov.ua

26. МСБО 11 «Будівельні контракти». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.minfin.gov.ua

27. МСБО 12 «Податки на прибуток». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.minfin.gov.ua

28. МСБО 16 «Основні засоби». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.minfin.gov.ua

29. МСБО 17 «Оренда». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.minfin.gov.ua 

30. МСБО 18 «Дохід». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.minfin.gov.ua

31. МСБО 19 «Виплати працівникам». – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: www.minfin.gov.ua

32.
МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну 
допомогу». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua //
www.minfin.gov.ua

33. МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів». – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: www.minfin.gov.ua



34. МСБО 23 «Витрати на позики». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.minfin.gov.ua

35. МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення». –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

36. МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність». – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

37. МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства». – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: www.minfin.gov.ua

38. МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

39. МСБО 31 «Частки у спільних підприємствах». – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: www.minfin.gov.ua

40. МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання». – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: www.minfin.gov.ua

41. МСБО 33 «Прибуток на акцію». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.minfin.gov.ua

42. МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність». – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: www.minfin.gov.ua

43. МСБО 36 «Зменшення корисності активів». – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: www.minfin.gov.ua

44. МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

45. МСБО 38 «Нематеріальні активи». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.minfin.gov.ua

Інформаційні ресурси 

46. Верховна Рада України [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим 
доступу: http//www.rada.gov.ua – Назва з екрана.

47. Міністерство економіки України [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. 
– Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua. – Назва з екрана.

48. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. 
– Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. – Назва з екрана.

49. Державна фіскальна служба України : офіційний портал – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua.

50. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Офіційний веб-сайт. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.me.gov.ua.


