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РЕФЕРАТ 
 

Салім Абдулмунем  Алхаді Мохаммед 
 

Організація обліку і аудиту на основі інформаційної платформи  

МСФЗ та МСА 
 

Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». – Харківський державний університет харчування та торгівлі 

МОН України, 2020.  

Загальний обсяг дипломної роботи 124 стор., складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків; містить 16 рисунків, 7 таблиць,  3  додатки, 124  літературних джерела. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, аудит, конвергенція, фінансова звітність, 

міжнародні стандарти фінансової звітності, МСФЗ, GAAP, міжнародні стандарти 

аудиту, національні стандарти аудиту, Лівія. 

Актуальність обраної теми дипломного  дослідження обумовлена необхідністю 

формування системи бухгалтерського обліку та аудиту, що відповідатиме міжнародним 

стандартам і   дозволить підвищити конкурентоспроможність підприємства, нівелювати 

ризики при досягненні цільових показників. 

Метою дипломної роботи  є  теоретичне обґрунтування та розробка практичних 

рекомендації щодо організації процесу і методики бухгалтерського обліку і аудиту в 

умовах  переходу до МСФЗ та МСА. 

Для досягнення поставленої мети в роботі визначено наступні задачі: 

– розглянути  поняття конвергенція стандартів бухгалтерського обліку з 

урахуванням аналізу міжнародного досвіду, проаналізовані позитивні та негативні сторони 

цього процесу;  

– провести порівняльний аналіз способів отримання фінансової звітності за  МСФЗ з 

метою виявлення найбільш оптимального і надати  пропозиції щодо подальшого розвитку 

методики, яка буде  реалізована  в рамках застосування даного способу; 

– визначити проблеми і перспективи впровадження міжнародних стандартів  

бухгалтерського обліку в Лівії; 

– теоретично обґрунтувати необхідність використання МСФЗ як базової 

методологічної основи для формування управлінської обліково-аналітичної системи; 

–  обґрунтувати  необхідність розвитку аудиторської  діяльності в Україні та   

запропонована система аудиту, орієнтовану на вимоги міжнародної практики; 

– визначити  можливі напрямки перспективного розвитку внутрішнього аудиту  в 

країнах, що розвиваються, а саме в Лівії з урахуванням процесу переходу суб'єктів 

господарювання на міжнародні стандарти фінансової звітності аудиту. 

Об’єктом  дослідження є процес реформування   системи бухгалтерського обліку, 

звітності і аудиту  в Україні та  Лівії  відповідно до МСФЗ. 

Предметом дослідження є сукупність   теоретичних і методичних аспектів 

реформування системи бухгалтерського обліку і  аудиту відповідно до вимог МСФЗ.  

Практична значимість одержаних результатів передбачає можливість 

застосування запропонованих теоретичних положень   і методичних рекомендацій,  щодо 

удосконалення обліку аудиту в умовах застосування міжнародних стандартів.  

Рекомендації, що містяться в дипломній роботі, носять  конкретний характер і 

можуть бути використані в практиці обліку і аудиту діяльності господарюючих суб'єктів, в 

роботі аудиторських організацій,  а також у розвитку методологічної бази обліково-

аналітичного процесу,  підготовки прийняття адекватних рішень при здійсненні фінансово- 

господарської діяльності.  

 


