
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»  

 курс 5 (п’ятий) 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 

Форма проведення комбінована 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 20 балів - письмова відповідь на питання, 10 

балів - тести, 10 балів – вирішення 

ситуаційного завдання 

Перелік допоміжних матеріалів: міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

(МСБО), міжнародні стандарти фінансової 

звітності (МСФЗ), тлумачення, розроблені 

Комітетом із тлумачення МСФЗ (КТМСФЗ) 

або раніше діючим Постійним комітетом з 

тлумачення (ПКТ), Концептуальна основа 

фінзвітності. 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Розкрийте мету виділення систем чи моделей бухгалтерського обліку. 

2. Дайте визначення глобалізації обліку та охарактеризуйте етапи розвитку глобалізації 

міжнародних стандартів. 

3. Охарактеризуйте основні моделі бухгалтерського обліку. 

4. Розкрийте поняття бухгалтерського стандарту та розкрийте його види. 

5. Дайте визначення МСФЗ та розкрийте їх склад. 

6. Розкрийте основні відмінності між МСБО та МСФЗ. 

7. Розкрийте основні причини переходу до єдиних стандартів обліку та звітності. 

8. Охарактеризуйте МСФЗ в загальній системі фінансово-економічних стабілізаційних 

заходів. 

9. Розкрийте переваги застосування МСФЗ в Україні. 

10. Розкрийте суть Концептуальної основи МСФЗ. 

11. Охарактеризуйте фінансову звітність загального призначення, її мету. 

12. Розкрийте основні складові Концептуальної основи МСФЗ. 

13. Розкрийте базові підходи, які лежать в процесі підготовки фінансової звітності. 

14. Перерахуйте якісні характеристики фінансової звітності. Приведіть приклади. 

15. Охарактеризуйте основні критерії визнання елементів фінансової звітності. 

16. Розкрийте роль і значення оцінки при веденні обліку і формування звітності. 

17. Охарактеризуйте види оцінок існують при формуванні фінансової звітності. 

18. Розкрийте суть фінансової концепції капіталу. 

19. Розкрийте суть процесу переходу на МСФЗ. 

20. Охарактеризуйте поняття Баланс за МСФЗ. 

21. Розкрийте суть облікової політики при формуванні звітності за МСФЗ. 



22. Дайте визначення  поняття облікового циклу і розкрийте його складові. 

23. Дайте визначення та охарактеризуйте основні засоби за МСБО 16. 

24. Розкрийте методи оцінки основних засобів. 

25. Дайте визначення  амортизації основних засобів та розкрийте основні методи 

амортизації. 

26. Розкрийте особливості використання таких методів нарахування амортизації, як 

амортизаційного фонду та ануїтету. 

27. Розкрийте особливості переоцінки основних засобів. 

28. Охарактеризуйте основні напрямки вибуття основних засобів. 

29. Розкрийте інформацію щодо основних засобів у фінансовій звітності. 

30. Дайте визначення інвестиційній нерухомості та охарактеризуйте розкриття інформації 

щодо неї у фінансовій звітності. 

31. Дайте визначення нематеріального активу та розкрийте їх види. 

32. Дайте визначення запасів на підприємстві та охарактеризуйте методи оцінки запасів 

відповідно до МСБО 2. 

33. Розкрийте характерні риси систем періодичного та постійного обліку запасів 

34. Охарактеризуйте методи вибуття запасів за МСБО 2. 

35. Дайте визначення грошовим коштам та їх еквівалентам та охарактеризуйте їх 

відображення у звітності. 

36. Розкрийте суть еквівалентів грошових коштів та для чого вони утримуються на 

підприємстві. 

37. Ідентифікація  грошових потоків, що є результатом придбання або продажу 

дилерських цінних паперів чи таких, які обертаються на ринку. 

38. Розкрийте особливості обліку грошових потоків в іноземні валюті. 

39. Дайте визначення дебіторської заборгованості та охарактеризуйте її класифікацію за 

міжнародними стандартами. 

40. Розкрийте особливість обліку дебіторської заборгованості за міжнародними 

стандартами. 

41. Охарактеризуйте відображення у фінансовій звітності дебіторської заборгованості. 

42. Дайте визначення чистим активам та охарактеризуйте стандарти, які регламентують 

облік власного капіталу та його інструментів. 

43. Розкрийте особливості визнання власного капіталу та його інструментів і як вони 

відображуються у звітності. 

44. Розкрийте суть процесу оцінки капіталу у відповідності до МСБО та П(С)БО. 

45. Охарактеризуйте інформацію, яка має бути розкритою у фінансових звітах щодо 

власного капіталу. 

46. Дайте визначення поняття «фінансовий інструмент» та охарактеризуйте стандарти з 

обліку зобов'язань. 

47. Розкрийте основні відмінності між фінансовим інструментом та фінансовим 

зобов'язанням. 

48. Дайте визначення та охарактеризуйте зобов'язання за міжнародними та національними 

стандартами. 

49. Розкрийте поняття державні програми за виплатами працівників за міжнародними та 

національними стандартами. 

50. Розкрийте складові виплати працівникам за міжнародними стандартами. 

  



Приклади тестових завдань: 

1. Державні підприємства:  

а) можуть використовувати такі саме МСФЗ як і комерційні підприємства; 

б) використовують інші МСФЗ спеціально адаптовані для державного сектору; 

в) взагалі не можуть використовувати МСФЗ; 

г) правильна відповідь відсутня. 

2. Переваги при формуванні фінансової звітності за МСФЗ:  

а) можливість одержати кредити у іноземному банку; 

б) можливість одержання постачальників-іноземців; 

в) можливість залучення закордонних клієнтів; 

г) всі відповіді є вірними. 

 

Приклад ситуаційного завдання: 

Складіть проект звіту про зміни у власному капіталі станом на 31 грудня 20X6р. 

Стисло поясніть мету звіту. 

З балансу за попередній рік доступна така інформація. 

На 31 грудня 20X5 р. кредитові залишки на рахунку премії за акціями становили 

1,065,000 грн. резерв переоцінки - 3,000,000 грн. та нерозподілений прибуток - 980,000 

грн. Випущений акціонерний капітал становив 1,000,000 грн. акцій вартістю 1 грн за одну 

акцію. 

Протягом звітного року відбулися такі операції: 

1) 400,000 акцій вартістю 1 грн за акцію було випущено в обмін на грошові кошти 

у сумі 1,500,000 грн; 

2) Будівлю фабрики, переоцінену з 300,000 до 980,000 грн. в 20X2р. продали 

1,640,000 грн. До цього часу не було перерозподілу реалізованого прибутку. 

3) Земельна ділянка, первісною вартістю 50,000 грн, переоцінена з 95,000 до 

40,000. 

4) Будівлю складу переоцінено з 642,000 до 933,000 грн. 

5) Зміну в обліковій політиці, згідно з якою прибуток попереднього року було 

завищено на 320,000 грн., слід відобразити за МСБО 8. 

6) За рік, що закінчився 31 грудня 20X6р.,прибуток до розподілу між акціонерами 

становить 490,000 грн. та оголошені дивіденди - 185,000 грн. 

 

 

Екзаменатор      Казак О.О. 

 

Завідувач кафедри     Рамський А.Ю. 

 

 

 


