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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  

Процеси економічної інтеграції у світовий простір та інтернаціоналізація економіки 

України призвели до необхідності гармонізувати національну систему обліку та складання 

звітності з вимогами міжнародних стандартів. Це буде сприяти формуванню привабливого 
інвестиційного клімату в країні та прискорить інтеграційні процеси в економічних відносинах. На 

сьогоднішній день провідні компанії світу та значна кількість вітчизняних підприємств 

здійснюють ведення обліку та складають фінансову звітність з використанням міжнародних 
стандартів. Саме тому адміністративний персонал в цілому і бухгалтер зокрема, повинен 

опанувати ведення обліку за міжнародними стандартами, вміти складати на цій основі фінансову 

звітність та детально аналізувати наведену інформацію для прийняття виважених управлінських 
рішень. 

Навчальна дисципліна «Облік і звітність за міжнародними стандартами» виступає як одна 

із спеціальних прикладних дисциплін підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр». Вона надає змогу студентам опанувати й поглибити свою професійну підготовку 
ведення обліку та складання фінансової звітності за вимогами міжнародних стандартів, як 

майбутніх професіоналів з обліку та аудиту.  

Теоретична частина дисципліни спрямована на ознайомлення студента з основними поняттям та 
сутністю міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності, порядком та умовами їх 

застосування, порівняння національних стандартів обліку і звітності з міжнародними тощо. 

Практична частина – реалізувати та закріпити ці знання в процесі виконання відповідних 

практичних завдань та виробничих ситуацій.  

Вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» 

повинно сприяти прагненню студентів до одержання нових вмінь і збагачення знань, 

зацікавленості в пізнавальній діяльності, виробленні нового типу економічного мислення.  

2.Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Метою вивчення дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» є 
набуття студентами необхідних теоретичних знань щодо основних положень Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), оволодіння практичними навичками щодо застосування 

методів та процедур, пов'язаних із складанням та поданням фінансових звітів суб'єктами 
господарювання (учасниками ринку цінних паперів). 

Завдання дисципліни. Надання студентам розуміння основних положень Міжнародних 

стандартів фінансової звітності щодо складу фінансової звітності, підходів до визнання та 
розкриття статей фінансових звітів, вибору та встановлення облікових політик і облікових оцінок, 

а також стосовно методик формування як окремих фінансових звітів, так і консолідованих 

фінансових звітів компаніями недержавної форми власності. 

3. Пререквізити: фінансовий облік, звітність підприємств, організація 

бухгалтерського обліку і звітності. 
4. Компетентності та результати навчання: 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі 

компетентності: 

загальні: 

- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

- Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

- Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

- Здатність працювати в міжнародному контексті. 

- Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

- Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

спеціальні:  

- Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях 

підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу. 

- Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців 

у відповідності з вимогами менеджменту підприємства. 



- Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації 

обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків. 

- Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно 

інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

- Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, 

ризику та/або асиметричності інформації. 

а) знати: 

- мету та шляхи гармонізації обліку та фінансової звітності; 

- структуру і зміст міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності; 

- завдання та необхідність застосування міжнародних стандартів обліку та фінансової 

звітності;  

- відмінності порядку ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними 

та національними стандартами; 

- сутність методологічних засад і методів обліку активів. зобов’язань, власного капіталу, 

передбачених Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку; 

- методику заповнення фінансової звітності у відповідності до вимог міжнародних 

стандартів; 

- порядок представлення фінансової звітності за міжнародними стандартами. 

б) уміти: 

- застосовувати стандарти обліку та фінансової звітності; 

- заповнювати форми звітності, які застосовуються у міжнародній практиці: звіт про 

фінансовий стан на кінець періоду, звіт про сукупні доходи за період; звіт про зміни у 

власному капіталі за період;  звіт про рух грошових коштів за період; примітки, що 

містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; додатковий звіт 

про фінансовий стан на початок порівняльного періоду; 

 -використовувати облікову інформацію для прийняття управлінських рішень; 

- застосовувати передовий досвід організації обліку за міжнародними стандартами у 

вітчизняній обліковій практиці. 

Програмні результати навчання 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями 

облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 

господарювання з урахуванням професійного судження.  

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання.  

ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами 

для суб’єктів господарювання на корпоративному  

рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень.  

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю 

та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику. 

 

5. Навчально-тематичний план 

№ 

з/п 

Назва теми лекції практичні Самостійна 

робота 

всього 

1. Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 

4 2 10 16 

2. Концептуальна  основа та облікова 

політика за МСБО 

2  10 12 



3. Основні засоби та інвестиційна 

нерухомість 

2  10 12 

4. Нематеріальні активи 2 2 10 14 

5. Запаси 2  10 12 

6. Грошові кошти та їх еквіваленти 2 2 10 14 

7. Дебіторська заборгованість 2 2 10 14 

8. Власний капітал та його інструменти 2  10 12 

9.  Зобов’язання та виплати працівникам 2 2 10 14 

      

 Разом 20 10 90 120 

      

 

6. Тематика та плани занять з навчальної дисципліни 

 

№ 

зан. 

Зміст занять 
Кількість годин 

Форма контролю 

л с с 

МОДУЛЬ І 

1 Тема 1.Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності  
1.Значення інформаційного забезпечення 

для управління підприємством.  

2.Класифікація систем обліку. 

3.Порядок створення міжнародних 

стандартів 

фінансової звітності.  

4.Роль та переваги міжнародних 

стандартів фінансової звітності.  

4 2 10 

Індивідуальне 

опитування, 

тестування 

2 Тема 2. Концептуальна основа та перше 

застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності  

1.Концептуальна основа міжнародних 

стандартів фінансової звітності.   

2.Перше застосування міжнародних 

стандартів фінансової звітності.  

3.Облікова політика за міжнародними 

стандартами фінансової звітності.  

4.Обліковий цикл та план рахунків за 

міжнародними стандартами. 

2  10 

Індивідуальне 

опитування, 

тестування 

3 Тема 3. Основні засоби та інвестиційна 

нерухомість  
1. Визначення, визнання та класифікація 

основних засобів. 2.Джерела виникнення 

та оцінка основних засобів.  

3.Амортизація основних засобів  

4.Наступні витрати та переоцінювання, 

пов’язані з основними засобами .  

5.Вибуття основних засобів. 6.Розкриття 

інформації щодо основних засобів у 

2  10 

Індивідуальне 

опитування, 

тестування 



фінансовій звітності.   

7.Особливості обліку інвестиційної 

нерухомості. 

4 Тема 4. Нематеріальні активи  

1.Визначення, визнання та види 

нематеріальних активів.  

2.Шляхи утворення та оцінка 

нематеріальних активів.  3.Амортизація та 

вибуття нематеріальних активів.  

4.Розкриття інформації щодо 

нематеріальних активів у фінансовій 

звітності 

2 2 10 

Індивідуальне 

опитування, 

тестування 

 модульна контрольна робота     

Всього по модулю 1  10 4 40  

МОДУЛЬ ІІ 

5 

Тема  5. Запаси  

1.Визначення запасів та їх оцінка. 2.Облік 

руху запасів.  

3.Постійна та періодична системи обліку і 

методи списання запасів. 4.Відображення 

запасів за чистою вартістю реалізації.  

5.Розкриття інформації щодо запасів у 

фінансовій звітності 

2  10 

Індивідуальне 

опитування, 

тестування 

6 

Тема 6. Грошові кошти та їх 

еквіваленти  
1.Визначення та визнання грошових 

коштів та їх еквівалентів.  

2.Облік та контроль руху грошових 

коштів.  

3.Розкриття інформації щодо грошових 

коштів та їх еквівалентів у фінансовій 

звітності 

2 2 10 

Індивідуальне 

опитування, 

тестування 

7 

Тема 7. Дебіторська заборгованість  

1.Визнання та класифікація дебіторської 

заборгованості.  

2.Оцінка дебіторської заборгованості.  

3.Облік векселів одержаних.  4.Розкриття 

інформації щодо дебіторської 

заборгованості у фінансовій звітності 

 

2 2 10 

Індивідуальне 

опитування, 

тестування 

8 

Тема  8. Власний капітал та його 

інструменти  

 1.Визнання та визначення капіталу та 

його інструментів.  

2.Класифікація капіталу. Оцінка та облік 

капіталу та його інструментів. 

3.Розкриття інформації щодо власного 

капіталу у фінансовій звітності 

2  10 

Індивідуальне 

опитування, 

тестування 

9 

Тема 9. Зобов’язання та виплати 

працівникам  

1.Визначення, визнання та класифікація 

зобов’язань.  

2 2 10 
Індивідуальне 

опитування, 

тестування 



2.Оцінка та облік зобов’язань.  

3.Виплати працівникам. 

 

 Модульна контрольна робота     

Всього по модулю 2 10 6 50  

Всього  - 108 годин 20 10 90  

 

 

7. Перелік питань по дисципліні 

1. Мета гармонізації фінансової звітності на міжнародному рівні. 

2. Значення МСБО у забезпеченні гармонізації фінансової звітності. 

3. Історія створення РМСБО та її структура. 

4. Організація діяльності РМСБО. 

5. Склад і загальна характеристика МСБО та МСФЗ. 

6. Концептуальні основи бухгалтерського обліку за Міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку (МСБО). 

7. Загальні вимоги до складання та подання фінансової звітності за Міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку (МСБО). 

8. Фундаментальна облікова модель та аналіз операцій. 

9. Обробка інформації в обліковій системі. 

10.Звіт про прибутки та збитки.  

11. Звіт про фінансовий стан на кінець періоду. 

12.  Звіт про сукупні доходи за період. 

13.  Звіт про зміни у власному капіталі за період. 

14.  Звіт про рух грошових коштів за період. 

15.  Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення. 

16.  Додатковий звіт про фінансовий стан на початок порівняльного періоду.  

17.Процес розробки Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності. 

18.Порядок застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності. 

19. Призначення, зміст та порядок подання проміжної звітності за міжнародними 

стандартами 

20 Призначення консолідованої фінансової звітності та її нормативне забезпечення. 

21.Склад консолідованої фінансової звітності та порядок її подання.  

22. Основні принципи консолідації фінансової звітності. 

23. Процедури консолідації фінансових звітів за міжнародними стандартами. 

24. Визнання й оцінка основних засобів. 

25. Облік переоцінки основних засобів. 

26. Облік зменшення корисності основних засобів. 

27. Облік руху основних засобів. 

28. Методи нарахування та облік амортизації основних засобів. 

29. Облік інвестиційної нерухомості. 

30. Визнання і первісна оцінка нематеріальних активів. 

31. Облік нематеріальних активів. 

32. Методи нарахування та облік амортизації нематеріальних активів. 

33. Визнання та первісна оцінка запасів. 

34. Періодична системи обліку запасів. 

35. Постійна система обліку запасів. 

36. Методи визначення собівартості запасів за МСБО 2 «Запаси». 



37. Відмінності в організації обліку та методах оцінки запасів за національним та 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

38. Розкриття інформації про запаси у фінансових звітах. 

39. Облік інструментів власного капіталу. 

40. Види зобов’язань і порядок їх оцінки. 

 

 

8. Критерії поточного і підсумкового контролю знань студентів 

 

Поточний контроль знань студентів 

 Об'єктами поточного контролю знань студента є: 

а) систематичність та активність роботи  на семінарських (практичних)  заняттях; 

б) виконання завдань для самостійного опрацювання; 

в) виконання модульних контрольних. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських (практичних) 

заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах 

на семінарських та практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що 

винесені на семінарські (практичні) заняття; результати виконання і захисту 

домашніх завдань, експрес-контролю тощо. 

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: 

самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; проведення розрахунків; 

написання рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад 

іноземних текстів фахового спрямування тощо. 

При виконанні модульних контрольних завдань оцінці підлягають: тести, виконання 

письмових завдань під час проведення контрольних робіт, виконання 

індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів), інші завдання.  

 

Поточний контроль 

Модуль 1 Модуль 2 

50 балів, в тому числі: 

МКР                                     10 балів 

Самостійна робота                    5 балів 

Індивідуальна робота               5 балів 

Наукова діяльність                   5 балів 

Відвідування лекційних занять  

(при умові 1 нб – 5 балів, коли 

 2 нб  і більше – 0 балів)           5 балів 

Активність на семінарських та практичних 

заняттях              5 балів 

50 балів, в тому числі: 

МКР                                           10балів 

Самостійна робота                    5 балів 

Індивідуальна робота               5 балів 

Ректорський контрольний зріз 5 бал. 

Відвідування лекційних занять  

(при умові 1 нб – 5 балів, коли 

 2 нб і більше – 0 балів)            5 балів 

Активність на семінарських  

та практичних заняттях           5 балів 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим 

переведенням в традиційну 4-бальну та шкалу за системою ECTS в такому порядку:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно відмінно 

82 - 89 B добре добре 

74 - 81 C 

64 - 73 D задовільно задовільно 



60 - 63 E 

35 - 59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незадовільно з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

9. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна 

 

1. 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. 

2. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В. Міжнародні стандарти фінансової 

звітності та аудиту: навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 488 с.  

3. . Кузнецова С. О. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навчальний 

посібник / С. О. Кузнецова, І. Б. Чернікова. – Х. : «ЛІДЕР», 2016. – 318 с.  

4. Харламова О. В. Фінансова звітність за міжнародними стандартами: методологія 

формування та практика імплементації : монографія / О. В. Харламова. – Харків : 

«ЛІДЕР», 2015. – 374 с. 

 

Додаткова 

1. Голов С. Ф. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] : практикум / С. 

Ф. Голов, В. Н. Костюченко. – Х. : Фактор, 2010. – 398 с.  

2. Дубовая В. В. Застосування IFRS: мета, склад та якісні характеристики фінансових 

звітів / В. В. Дубовая // Економіка і регіон . – 2011. – № 4. – С. 192-197.  

3. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : 

навчальний посібник / І. В. Жолнер ; Нац. ун-т харч. технологій. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 365 с.  

4. Лучко М. Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навчальний 

посібник / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 359 с. 

 5. Пономарьова Н. А. Міжнародні стандарти фінансової звітності та міжнародні 

стандарти аудиту : навчальний посібник / Пономарьова Н. А. – Хмельницький : ХНУ, 

2008. – 211 с.  

6. Чубарь О. А. ACCA DipIFR (rus) : учебный курс по Международным стандартам 

финансовой отчетности : учебное пособие / О. А. Чубарь. – 4-е изд. : Днепр: Акцент ПП, 

2018 – 463 с 

Інтернет-сайти 

http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри 

України. 

http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. 

Стефаника. 

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія. 

www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України. 

www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України 

http://web/worldbank/org– сайт Світового банку 

http://www. rada.kiev.ua 

http://www. sta.gov.ua 

http://www/
http://www/


 http://www. buhgalteria.com.ua 

 http://www. vobu.com.ua 

 http://www. library.com.ua 

 http://www. ewaudit.com.ua 
 http://www. rada.gov.ua 
 http://www. economics.com.ua 
http://www. zakon.rada.gov.ua 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для МСП, включаючи МСБО та 
тлумачення КТМФЗ http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_010 
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