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Анотація 

Навчальна дисципліна «Фінансова 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 «Фінансова звітність за міжнародними 
стандартами» повинно сприяти прагненню студентів до одержання нових вмінь і 
збагачення знань, зацікавленості в пізнавальній діяльності, виробленні нового типу 
економічного мислення. 

Предмет навчальної дисципліни - формування у студентів базових 
теоретичних знань та практичних навичок з організації і методики ведення обліку та 
складання звітності за міжнародними стандартами. 

Мета навчальної дисципліни - 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. 

 
Основні завдання - 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. 

Навчальна дисципліна «Фінансова звітність за міжнародними стандартами» є 
вибірковою компонентою підготовки магістрів. Вона базується на знаннях, сформованих 
на вивченні таких дисциплін, як «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік», 
«Фінансовий облік», тощо. 

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. 

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні  
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 
- формувати фінансову звітність міжнародними стандартами для суб’єктів 

господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати 
відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень; 

- 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; 

- організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність 
облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 
господарювання; 

- володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 
застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для 
потреб управління суб’єктом господарювання; 

- застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю 
та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську 
практику. 
 

Опис навчальної дисципліни 

 
РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1 Значення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, порядок їх розробки та впровадження 

Тема 2 Облікова політика: мета, завдання, форма представлення за МСФЗ  

Тема 3 Облік довгострокових активів 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

освіти 

Структура навчальної дисципліни 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 4 Спеціальність 072 
Фінанси, банківська 

справа та 
страхування 

 

Галузь знань 

07 Управління та 
адміністрування 

магістр 

вибіркова 
Модулів - 1 Рік підготовки: 1-й 

 семестр 
Загальна кількість годин - 

120 
1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних - 3 

24 год. 6 год. 
Практичні заняття 

16 год. 4 год. 
Самостійна робота 

80 год. 110 год. 

Види контролю: екзамен 



Тема 4 Облік грошових коштів та їх еквівалентів 

Тема 5 Облік запасів 

Тема 6 Облік власного капіталу та зобов’язань 

Тема 7 Зобов’язання та виплати працівникам 

Тема 8  Сутність та вимоги до складання фінансової звітності 

Тема 9 Фінансова звітність за міжнародними стандартами та її 

характеристика 

 

РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Тема 1. Значення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, порядок їх розробки та впровадження 

Значення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності у 
забезпеченні уніфікації фінансової звітності. Історія створення Ради з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та організація її діяльності. Нормативне регулювання 
використання МСФЗ в Україні. Розробка, прийняття і застосування міжнародних 
стандартів обліку. Склад і загальна характеристика Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Порівняльна характеристика міжнародних 
тандартів та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

 
Тема 2. Облікова політика: мета, завдання, форма представлення за МСФЗ  

 Вимоги міжнародних стандартів щодо розкриття в обліковій політиці. Зміни в 
обліковій політиці. Розкриття інформації про облікову політику. Зміни в облікових 
оцінках. Розробка наказу про облікову політику згідно міжнародних стандартів. 

 
Тема 3. Облік довгострокових активів  

Визнання і оцінка основних засобів. Амортизація основних засобів. Переоцінка 
основних засобів. Зменшення корисності основних засобів. Облік руху основних засобів. 
Непоточні активи, утримувані для продажу та їх класифікація. Облік інвестиційної 
нерухомості. Визнання і первісна оцінка нематеріальних активів. Амортизація 
нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. Зменшення корисності та 
облік вибуття нематеріальних активів. 
 
Тема 4. Облік грошових коштів та їх еквівалентів 

Визначення та визнання грошових коштів та їх еквівалентів. Облік і контроль руху 
грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові потоки підприємства за видами діяльності 
та джерелами формування. Компоненти грошових коштів та їх еквівалентів. Розкриття 
інформації про грошові кошти та їх еквіваленти у фінансовій звітності 

 

Тема 5. Облік запасів 
Визнання та первісна оцінка запасів. Визнання запасів за МСБО. Сфера застосування 

МСБО 2. Право власності на запаси.. Собівартість запасів виконавця послуг. Облік руху запасів. 
Методи визначення собівартості запасів. Розкриття інформації про запаси у фінансових звітах. 

Тема 6. Облік власного капіталу та зобов’язань  
Власний капітал. Облік інструментів власного капіталу. Види зобов’язань і порядок їх 

оцінки. Облік виплат працівникам. Облік торговельної кредиторської заборгованості. 
Облік забезпечення та непередбачених зобов’язань.  
 

Тема 7. Зобов’язання та виплати працівникам  



 Визначення, визнання та класифікація зобов’язань. Оцінка та облік зобов’язань. МСБО 19 
«Виплати працівникам». Виплати працівникам: короткострокові виплати, виплати по 
закінченні трудової діяльності, інші довгострокові виплати, виплати працівникам при 
звільненні. 
 

Тема 8. Сутність та вимоги до складання фінансової звітності 
Призначення фінансової звітності за міжнародними стандартами та її нормативне 

забезпечення. Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів. Вимоги до 
фінансової звітності. Призначення основних компонентів фінансової звітності. 
 
 Тема 9. Фінансова звітність за міжнародними стандартами та її 
характеристика 
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та його якісні характеристики. Повний комплект 
фінансової звітності: 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; звіт про фінансовий стан на початок найбільш давнього порівняльного 
періоду, коли суб'єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або 
здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він 
перекласифікує статті своєї фінансової звітності. 

 
 

ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№  
 

Назва розділу, теми  
(змістового модуля) 

Кількість годин за ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
го

 

у тому числі 
л

ек
ц

ії
 

п
р
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к
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ч

н
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ік
и

 п
о

 
м

о
д

у
л

я
х

 

аудиторн
і 

СРС/ 
ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Тема 1 

Значення Міжнародних 
стандартів 
бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності, 
порядок їх розробки та 
впровадження 

12 6 

 
 

6 
 
 

4 2  

Тема 2 
Облікова політика: 
мета, завдання, форма 
представлення за МСФЗ 

12 6 6 4 2  

Тема 3 
Облік довгострокових 
активів 

14 8 6 4 4  

Тема 4 
Облік грошових коштів 
та їх еквівалентів 

9 3 6 2 1  

Тема 5 Облік запасів 9 3 6 2 1  

Тема 6 
Облік власного капіталу 
та зобов’язань 

9 3 6 2 1  

Тема 7 
Зобов’язання та 
виплати працівникам 

9 3 6 2 1  



Тема 8 
Сутність та вимоги до 
складання фінансової 
звітності за МСФЗ 

11 5 6 4 1  

Тема 9 

Фінансова звітність за 
міжнародними 
стандартами та її 
характеристика 

11 5 6 4 4  

 
Підсумкова контрольна 
робота 

2 2   2 2 

Індивідуальне навчально-
дослідне завдання (ІНДЗ) 

24  26    

Разом годин 120 48 80 24 16 2 

 
 
 

Календарно-тематичний план практичних занять, 
заліків по модулях, контрольних робіт 

 

№ 
заняття 

Тема семінарського (практичного, 
лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях)Тема 
Кількість годин  

1 

Практична робота № 1 за темою: Значення 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, порядок їх розробки та 
впровадження 

2 

2 
Практична робота № 2 за темою: Фінансова політика: 
мета, завдання, форма представлення за МСФЗ 

2 

3 
Практична робота № 3 за темою: Облік основних 
засобів за міжнародними стандартами за МСБО 

4 

4 
Практична робота № 4 за темою: Облік 
нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості 

1 

5 
Практична робота № 5 за темою: Облік грошових 
коштів і запасів за міжнародними стандартами 

1 

6 
Практична робота № 6 за темою: Облік власного 
капіталу і виплат працівникам за міжнародними 
стандартами 

1 

7 
Практична робота № 7 за темою: Фінансова звітність 
за Міжнародними стандартами 

4 

8 Підсумкова контрольна робота 1 

Разом практичних занять 16 

 
 

Теми на самостійне опрацювання 
 

 

№
 з

а
н

я
тт

я
 

Тема та короткий зміст заняття 

К
іл

ь
к

іс
ть

 
го

д
и

н
 



1 
Значення міжнародних стандартів у забезпеченні уніфікації 
фінансової звітності 

2 

2 
Нормативно-правове регулювання МСФЗ в Україні та їх 
структура 

2 

3 
Облікова політика: мета, завдання, форма представлення за 
МСФЗ 

2 

4 
Облікова політика: мета, завдання, форма представлення за 
МСФЗ 

2 

5 Облік основних засобів за міжнародними стандартами 2 

6 Облік основних засобів за міжнародними стандартами 2 

7 Облік нематеріальних активів за міжнародними стандартами 2 

8 Облік інвестиційної нерухомості 2 

9 Облік грошових коштів та їх еквівалентів 2 

10 Облік запасів за міжнародними стандартами  2 

11 Облік власного капіталу та зобов’язань 2 

12 Зобов’язання та виплати працівникам 2 

13 
Призначення фінансової звітності за міжнародними 
стандартами та її нормативне забезпечення 

2 

14 
 Вимоги до фінансової звітності та призначення її основних 
компонентів 

2 

15 
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та його якісні 
характеристики. 

2 

16 
Повний комплект фінансової звітності: звіт про фінансовий 
стан на кінець періоду, звіт про сукупні доходи за період; звіт 
про зміни у власному капіталі за період 

2 

  

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Питання формулюються відповідно до програми навчальної дисципліни. 
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. 10.Звіт про прибутки та збитки.  
11. 11. Звіт про фінансовий стан на кінець періоду. 
12. 12. Звіт про сукупні доходи за період. 



13. 13. Звіт про зміни у власному капіталі за період. 
14. 14. Звіт про рух грошових коштів за період. 
15. 15. Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші 

пояснення. 
16. 16. Додатковий звіт про фінансовий стан на початок порівняльного періоду. 
a. 17.Процес розробки Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності. 
b. 18.Порядок застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності. 
17. Призначення, склад фінансової звітності за міжнародними стандартами та її 

нормативне забезпечення. 
18. 19. Призначення, зміст та порядок подання проміжної звітності за 

міжнародними стандартами 
19. Призначення консолідованої фінансової звітності та її нормативне 

забезпечення. 
20. 21.Склад консолідованої фінансової звітності та порядок її подання.  
21. Основні принципи консолідації фінансової звітності. 
22. Процедури консолідації фінансових звітів за міжнародними стандартами. 
23. Визнання й оцінка основних засобів. 
24. Облік переоцінки основних засобів. 
25. Облік зменшення корисності основних засобів. 
26. Облік руху основних засобів. 
27. Методи нарахування та облік амортизації основних засобів. 
28. Облік інвестиційної нерухомості. 
29. Визнання і первісна оцінка нематеріальних активів. 
30. Облік нематеріальних активів. 
31. Методи нарахування та облік амортизації нематеріальних активів. 
32. Визнання та первісна оцінка запасів. 
33. Періодична системи обліку запасів. 
34. Постійна система обліку запасів. 
35. Методи визначення собівартості запасів за МСБО 2 «Запаси». 
36. Відмінності в організації обліку та методах оцінки запасів за національним 

та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 
37. Розкриття інформації про запаси у фінансових звітах. 
38. Облік інструментів власного капіталу. 
39. Види зобов’язань і порядок їх оцінки. 

 
Форми педагогічного контролю, засоби та критерії оцінювання 

результатів навчання 
Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Регіональна 

економіка» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється 
на основі накопичувальної бально-рейтингової системи. 

Поточний контроль знань студентів передбачає: 

-  контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної 
дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або 
експрес-опитування, виконання тестових завдань, розв’язання практичних завдань або 
задач, захист кейсу, підготовка і захист реферату за ініціативи студента, peer review, 
контрольна робота. За результатами практичних занять із кожного з трьох модулів 
розраховується середньоарифметична кількість балів (максимальна оцінка - 10 балів), що 
включається до підсумкової оцінки знань. 



Протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи 
(підготовка усної доповіді, презентації, есе, реферату тощо). Максимальна кількість балів 
за самостійну роботу - 10. 

Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни є іспит. Мінімальна 
кількість балів, з якої студент допускається до екзамену, становить 60 балів. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти за модулем 

(підсумкова оцінка розраховується як середня арифметична) 
 
 

Практичні заняття Сума 

Модуль 1  
40 

Тема 1 Тема 2 Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 5 Тема 6 х хх 

Самостійна робота 10 

Модульна контрольна робота / самостійна 10 

Всього: 60 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка / 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно 

 
 

зараховано 

82–89 B  
добре 74–81 C 

64–73 D 
задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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