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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 4 Галузь знань 

07 «управління і 

адміністрування»  

(шифр і назва) 

 

ОБОВ’ЯЗКОВА 

(Професійна нормативна) 

Загальна кількість 

годин – 120 годин 

Спеціальність 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Курс  Семестр  

Змістових модулів - 2 М 1 2-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять -    

4 год. 

самостійна робота 

студента – 5,71 год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Магістр» 

Вид занять Кількість 

годин 

Лекції  20 год. 

Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 

заняття 
20 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
80 год. 

Форма контролю: залік  

 

 

 

 

  



2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

Мета курсу: навчити студентів правильно застосовувати теоретичні 

знання та практичних навички побудови системи обліку, організації та ведення 

на підприємствах обліку активів, капіталу, зобов'язань та складання фінансової 

звітності за міжнародними стандартами, а також аналізу представленої 

інформації з наданням рекомендацій щодо подальшого управління 

підприємством. 

Завдання курсу: засвоєння теоретичних вивчення вимог міжнародних 

стандартів обліку та фінансової звітності; систематизація набутих знань щодо 

формування системи обліку на підприємстві; забезпечення засвоєння 

методичних підходів та практичних прийомів щодо складання фінансової 

звітності за міжнародними стандартами; формування вмінь інтерпретувати й 

використовувати інформацію звітності для прийняття управлінських рішень; 

вивчення організації ведення обліку за міжнародними стандартами; опанування 

методикою трансформації фінансової звітності, складеної за національними 

стандартами, у звітність за міжнародними стандартами. 

Предмет: формування у студентів базових теоретичних знань та 

практичних навичок з організації і методики ведення обліку та складання 

звітності за міжнародними стандартами.  

Вивчивши дисципліну «Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами» студент  повинен:   

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. 

вміти: 

- аналізувати та записувати господарські операції в бухгалтерському 

обліку відповідно до вимог МСФЗ; 

- складати фінансову звітність відповідно до вимог МСФЗ; 

- приймати управлінські рішення на основі даних бухгалтерського обліку; 

- аналізувати фінансову звітність складену за МСФЗ; 

- ввести облік основних засобів, інвестиційної нерухомості, розрахунків з 

дебіторами, запасів, нематеріальних активів, фінансових інструментів та 

власного капіталу і т.д. за МСФЗ; 

- здійснювати трансформаційні коригування для складання звітності за 



МСФЗ; 

- формувати облікову політику підприємства за МСФЗ; 

- використовувати міжнародний досвід організації бухгалтерського обліку 

з урахуванням чинного законодавства. 

- визначати вартість запасів та вести їх облік відповідно до вимог 

МСФЗ; 

- розраховувати амортизацію основних засобів та нематеріальних 

активів; 

- вести облік основних засобів та інвестиційної нерухомості 

відповідно до вимог МСФЗ; 

- здійснювати трансформацію фінансової звітності за МСФЗ; 

- вести облік фінансових інструментів та складати консолідовану 

звітність за МСФЗ. 



3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. «Концептуальні основи МСФЗ. Визнання, оцінка та 

подання звітів» 

Тема 1. Концептуальні основи МСФЗ 

Міжнародна гармонізація вимог до фінансових звітів. Рада з МСБО. Склад 

МСФЗ. Процес встановлення МСФЗ. Концептуальна основа МСФЗ в ред. 2010р. 

Припущення, якісні характеристики (основні та підсилюючі) і обмеження 

фінансової інформації. Елементи фінансових звітів. Види оцінки активів та 

зобов’язань. Концепції капіталу і підтримки капіталу. 

Тема 2. Вимоги до подання фінансових звітів 

Достовірне подання. Безперервність діяльності. Нарахування. Суттєвість і 

агрегування. Згортання статей. Періодичність подання. Інформація для 

порівняння. Послідовність. Склад фінансових звітів. Структура звіту про 

фінансовий стан. Структура звіту про сукупний прибуток. Структура звіту про 

власний капітал. Структура звіту про рух грошових коштів. Структура приміток 

до фінансових звітів. Проміжна фінансова звітність. 

Тема 3. Визнання, оцінка, подання та розкриття активів 

Визнання, оцінка, подання та розкриття основних засобів. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття інвестиційної нерухомості. Визнання, оцінка, подання та 

розкриття нематеріальних активів. Визнання, оцінка, подання та розкриття 

активів на розвідку і оцінку родовищ корисних копалин. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття біологічних активів. Визнання, оцінка, подання та 

розкриття запасів. Визнання, оцінка, подання та розкриття необоротних активів, 

утримуваних на продаж. Визнання, оцінка, подання та розкриття фінансових 

активів. 

Тема 4. Визнання, оцінка, подання та розкриття зобов’язань 

Визнання, оцінка, подання та розкриття виплат працівникам. Визнання, 

оцінка, подання та розкриття резервів (забезпечень). Виплати на підставі акцій. 

Визнання, оцінка, подання та розкриття податку на прибуток. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття фінансових зобов’язань. 

Тема 5. Визнання, оцінка, подання та розкриття власного капіталу 

Визнання, оцінка, подання інструментів капіталу. Вимоги до  розкриття 

власного капіталу. Прибуток на акцію. 

Змістовий модуль 2. Трансформація фінансових звітів, складених за 

П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ 

Тема 6. Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів і витрат 

Визнання, оцінка, подання та розкриття доходу від реалізації товарів. 

Визнання, оцінка, подання та розкриття доходу від реалізації послуг. Визнання, 

оцінка, подання та розкриття доходу від виконання договорів підряду. Визнання, 

оцінка, подання та розкриття державних грантів та субсидій. Вплив змін 

валютних курсів. Витрати на позики. 

Тема 7. Додаткові розкриття у фінансових звітах 

Облікова політика, зміни облікових оцінок та помилки. Події після дати 

балансу. Пов’язані сторони. Припинена діяльність. Операційні сегменти. 

Тема 8. Різниці між П(С)БО та МСФЗ 



Різниці у статусі та концептуальних основах стандартів. Різниці у складі та 

структурі фінансових звітів. Різниці у вимогах до визнання, оцінки, подання 

елементів фінансових звітів. Різниці у вимогах до розкриття фінансової 

інформації. 

Тема 9. Етапи та методика трансформації фінансових звітів, складених 

за П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ 

Застосування МСФЗ вперше. Етапи трансформації фінансових звітів. 

Методика трансформації на дату вхідного балансу. Методика трансформації на 

наступні дати фінансової звітності.  

Тема 10. Основи консолідації фінансових звітів за МСФЗ 

Види об’єднання бізнесу. Метод придбання. Процедура консолідації 

материнського та дочірнього підприємств. Асоційоване підприємство та метод 

дольової участі. Спільна діяльність. Спільне підприємство та метод дольової 

участі. 

4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття та завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балі

в лк 
ла

б 
пр. СРС 

Змістовий модуль 1 «Концептуальні основи МСФЗ. Визнання, оцінка та подання звітів» 

1 

Лекція 1 Концептуальні основи МСФЗ 2     

Практична 

робота  

№ 1 

Концептуальні основи МСФЗ   2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   6 2 

2 

Лекція 2 Вимоги до подання фінансових звітів 2     

Практична 

робота  

№ 2 

Вимоги до подання фінансових звітів   2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   6 2 

3 

Лекція 3 
Визнання, оцінка, подання та 

розкриття активів 
2     

Практична 

робота № 3 

Визнання, оцінка, подання та 

розкриття активів  
  2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   6 2 

4 

Лекція 4 
Визнання, оцінка, подання та 

розкриття зобов’язань 
2     

Практична 

робота  

№ 4 

Визнання, оцінка, подання та 

розкриття зобов’язань 
  2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   6 2 

5 

Лекція 5 
Визнання, оцінка, подання та 

розкриття власного капіталу 
2     

Практична 

робота  

№ 5 

Визнання, оцінка, подання та 

розкриття власного капіталу 
  2  6 

Самостійна Робота на навчально-інформаційному    6 2 



робота  порталі 

6,7 

Самостійна 

робота  
Підготовка до написання ПМК І    10  

ПМК І 
Підсумковий контроль за змістовий 

модуль І 
    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 60год. 10  10 40 50 

Змістовий модуль 2  «Трансформація фінансових звітів, складених за П(С)БО, у фінансові 

звіти за МСФЗ» 

14 

Лекція 6 
Визнання, оцінка, подання та 

розкриття доходів і витрат 
2     

Практична 

робота  

№ 6 

Визнання, оцінка, подання та 

розкриття доходів і витрат 
  2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   6 2 

15 

Лекція 7 
Додаткові розкриття у фінансових 

звітах 
2     

Практична 

робота  

№ 7 

Додаткові розкриття у фінансових 

звітах 
  2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   6 2 

16 

Лекція  8 Різниці між П(С)БО та МСФЗ 2     

Практична 

робота № 8 
Різниці між П(С)БО та МСФЗ   2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   6 2 

17 

Лекція 9 

Етапи та методика трансформації 

фінансових звітів, складених за 

П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ 

2     

Практична 

робота№ 9 

Етапи та методика трансформації 

фінансових звітів, складених за 

П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ 

  2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   6 2 

18 

Лекція 10 
Основи консолідації фінансових звітів 

за МСФЗ 
2     

Практична 

робота  

№ 10 

Основи консолідації фінансових звітів 

за МСФЗ 
  2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   6 2 

19,20 

Самостійна 

робота  
Підготовка до написання ПМК ІІ    10  

ПМК ІІ 
Підсумковий контроль за змістовий 

модуль ІІ 
    10 

Всього за змістовий модуль 2 –  60 год. 10  10 40 50 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 

 

  



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗМІСТОВИЙ  

МОДУЛЬ 1 «Концептуальні основи МСФЗ. Визнання, оцінка та подання 

звітів»  
 Назва теми Питання 

1 Концептуальні 

основи МСФЗ 

Конвергенція МСФЗ та GAAP США. 

Впровадження МСФЗ у Європі. Концептуальні основи фінансових 

звітів за МСФЗ у державному секторі. Поняття інтегрованої 

звітності. 

2 Вимоги до 

подання фінансових 

звітів 

Удосконалення вимог до фінансових звітів 

за МСФЗ у майбутньому. XBRL та його застосування для 

проектування форм фінансових звітів за МСФЗ. 

Особливості форм фінансових звітів для державного сектору 

Проміжна фінансова звітність у державному секторі. 

3 Визнання, 

оцінка, подання та 

розкриття активів 

Визнання, оцінка, подання та розкриття  за МСФЗ у державному 

секторі: основних засобів; інвестиційної нерухомості; 

нематеріальних активів; активів на розвідку і оцінку родовищ 

корисних копалин; біологічних активів; запасів. необоротних 

активів, утримуваних на продаж; фінансових активів. 

4 Визнання, 

оцінка, подання та 

розкриття зобов’язань 

Визнання, оцінка, подання та розкриття за 

МСФЗ у державному секторі: виплат працівникам; резервів 

(забезпечень); виплат на підставі акцій; податку на прибуток; 

фінансових зобов’язань 

5 Визнання, 

оцінка, подання та 

розкриття власного 

капіталу 

Визнання, оцінка, подання за МСФЗ у 

державному секторі інструментів капіталу. Вимоги до розкриття 

власного капіталу. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 

2. «Трансформація фінансових звітів, складених за П(С)БО, у фінансові 

звіти за МСФЗ» 
 Назва теми Питання 

6 Визнання, 

оцінка, подання та 

розкриття доходів і 

витрат 

Визнання, оцінка, подання та розкриття за 

МСФЗ у державному секторі: доходу від обмінних та необмінних 

операцій. Вплив змін валютних курсів. Витрати на позики. 

7 Додаткові 

розкриття у 

фінансових звітах 

За МСФЗ у державному секторі: облікова політика, зміни 

облікових оцінок та помилки; події після дати балансу; пов’язані 

сторони; припинена діяльність; операційні сегменти. 

8 Різниці між 

П(С)БО та МСФЗ 

Різниці у статусі та концептуальних 

основах стандартів для державного сектору МФБ та України. 

Різниці у складі та структурі фінансових звітів. Різниці у вимогах 

до визнання, оцінки, подання елементів фінансових звітів. Різниці 

у вимогах до розкриття фінансової інформації. 

9 Етапи та 

методика 

трансформації 

фінансових звітів, 

складених за П(С)БО, 

у фінансові звіти за 

МСФЗ 

Застосування МСФЗ для державного 

сектору вперше. 

Етапи трансформації фінансових звітів. Методика трансформації 

на дату вхідного балансу. 

Методика трансформації на наступні дати фінансової звітності. 

10 Консолідація 

фінансових звітів за 

МСФЗ 

Консолідація фінансових звітів у 

державному секторі 
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