




3 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Мова навчання: українська 

Статус дисципліни: вибіркова дисципліна циклу професійної 

підготовки. 

Передумови вивчення навчальної дисципліни (пререквізити): 

загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському ) 

рівні вищої освіти (Основи обліку за МСФЗ, фінансовий облік 1, 

фінансовий облік 2, економіка підприємства та ін.) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Облік та звітність за 

міжнародними стандартами» є методи та прийоми, які діють у сфері 

складання та інтерпретації фінансової звітності за міжнародними 

стандартами. 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ЄКТС: 

4,0 

Галузь знань 

07 
(шифр і назва) 

Вибіркова дисципліна 

циклу професійної 

підготовки 

ВК10 

Напрям підготовки  

магістр 

(шифр і назва) 

Модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

071 «Облік і 

оподаткування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових тем – 12 
1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин- 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

здобувача – 5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Магістр 

30 год. 4 год. 

Практичні 

15 год. 2 год. 

Самостійна робота 

75 год. 114 год. 

Індивідуальні 

завдання:  10 год. 

Вид контролю: залік  

Курсова робота – не передбачено 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 3/5 (45/75). 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Облік та звітність за міжнародними 

стандартами» є однією із складових комплексної підготовки фахівців 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». 

Мета дисципліни «Облік та звітність за міжнародними 

стандартами» – формування системи знань та вмінь зі складання 

фінансової звітності за міжнародними стандартами, інтерпретування, 

оприлюднення й використання відповідної інформації для прийняття 

економічних рішень. 

Компетентність з дисципліни «Облік та звітність за 

міжнародними стандартами» допоможе успішно виконувати майбутні 

професійні обов’язки в умовах розширення сфери застосування МСФЗ 

підприємствами та установами України. 

Завдання дисципліни: опанування навчальної дисципліни «Облік 

та звітність за міжнародними стандартами» надає можливість володіти 

стійкими навичками професійно важливих компетентностей, для чого 

студенти повинні: 

- засвоїти теорії, методи, інструменти і практичні прийоми 

обліку і звітності за міжнародними стандартами; 

- бути обізнаними у сфері термінологічного апарату основних 

показників, що характеризують ефективність облікового процесу; 

- проводити аналіз основних відмінностей міжнародного та 

національного законодавства з питань формування фінансової звітності;  

- набути практичні навички формування фінансової звітності 

за міжнародними стандартами, інтерпретування, оприлюднення й 

використання відповідної інформації для прийняття економічних 

рішень. 
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3. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯ 

 

Дисципліна «Облік та звітність за міжнародними стандартами» 

забезпечує набуття здобувачами вищої освіти компетентностей: 

 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ЗК01. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК02. Здатність 

спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК03. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних               

технологій. 

ЗК06. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК07. Здатність працювати 

в міжнародному контексті. 

ЗК08. Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК11. Здатність оцінювати 

та забезпечувати якість 

виконуваних  робіт. 

СК01. 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. 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію 

для прийняття ефективних управлінських рішень. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою 

вирішення            актуальних завдань теорії, методики, організації 

та практики  обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування. 

СК12. Здатність управління бюджетними процесами, 

складання звітності за міжнародними стандартами та її 

аналіз.  
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Дисципліна «Облік та звітність за міжнародними стандартами» 

забезпечує набуття здобувачами вищої освіти наступних програмних 

результатів навчання: 

Програмні результати навчання 

відповідно до освітньо-професійної програми 
ПРН02. 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. 

ПРН07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої 

звітності суб’єктів господарювання. 

ПРН09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

ПРН17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку,      аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ПРН18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, 

контрагентами, контактними аудиторіями. 

 

 

Співвідношення компетентностей із програмними результатами 

навчання 

Компетен

тності 

Програмні результати навчання 

 ПРН02 ПРН07 ПРН09 ПРН17 ПРН18    

ЗК01  + + + + +    

ЗК02  + + + + +    

ЗК03   + + + +    

ЗК06  + + + + +    

ЗК07  + + + + +    

ЗК08   + + + +    

ЗК11   + + + +    

СК01  + + + + +    

СК04  + + + + +    

СК07   + + + +    

СК09  + + + + +    

СК10   + +      

СК12  + + + +     
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У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

набути такі результати навчання: 

знати: 

- теорію, методику і практичні підходи щодо визнання, оцінка, 

подання і розкриття елементів фінансових звітів за МСФЗ; 

- інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством; 

- міжнародні стандарти фінансової звітності, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики 

в процесі практичної діяльності 

- наукові методи досліджень у сфері аналізу та імплементувати їх у 

професійну діяльність та господарську практику. 

уміти: 

- ідентифікувати основні чинники, що визначають необхідність 

застосування МСФЗ; 

- формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських 

рішень; 

- формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства; 

- визнавати, оцінювати, припиняти визнання елементів фінансових 

звітів за МСФЗ; 

- розкривати інформацію у примітках до фінансових звітів за 

МСФЗ; 

-  здійснювати управління зовнішньо-економічною діяльністю 

суб’єктів господарювання, здійснення обліку і аудиту міжнародних 

операцій  

- готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших 

користувачів інформації у сфері обліку. 

комунікація: 
- використовувати методи міжособової комунікації при 

впровадженні сучасних методів фінансового обліку, враховуючі 

інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством; 

- зрозуміло і недвозначно доводити власні висновки, знання і 

пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців підприємства, 

здійснювати презентації, оприлюднювати результати та давати 

рекомендації щодо прийняття ефективних управлінських рішень на всіх 

рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, 

результативності та соціальної відповідальності бізнесу; 

- вміти спілкуватися іноземною мовою; 

- дотримуватись соціальних норм і правил в процесі роботи в 
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колективі. 

автономність та відповідальність: 
- студент здатний самостійно формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень; 

- формулювати власний підхід до інформаційного забезпечення 

системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів 

господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії 

розвитку; 

- брати на себе відповідальність за професійний розвиток. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / заочна форма) 

Усього 

в т.ч. 

Л П (С) 
Курс 

робота 
СРС 

Змістовий модуль 1 Визнання, оцінка, подання і розкриття елементів 

фінансових звітів за МСФЗ  
 

1.  Концептуальні основи МСФЗ. 10 2 / 1 1 / -  7 / 9 

2.  Облік запасів відповідно до IAS 2. 10 2 /- 1 /-  7 /10 

3.  Облік основних засобів відповідно до 

IAS 16. Облік витрат на позики 

відповідно до IAS 23. 

10 4 / 1 2 /-  4 /9 

4.  Облік зменшення корисності активів 

відповідно до IAS 36. 
10 2 /- 1 /-  7 /10 

5.  Облік нематеріальних активів 

відповідно до IAS 38. 
10 2 /- 1 /-  7 /10 

6.  Облік інвестиційної нерухомості 

відповідно до IAS 40 та орендних 

операцій за IFRS 16. 

10 2 /- 1 /-  7 /10 

7.  Облік забезпечень, умовних 

зобов’язань та умовних активів 

відповідно до IAS 37. 

10 2 /- 1 /-  7 /10 

8.  Облік відповідно до IFRS 5 

«Непоточні активи, утримувані для 

продажу, та припинена діяльність».  

10 2 /- 1 /-  7 /10 

Змістовий модуль 2 Консолідація фінансових звітів за МСФЗ  

9.  Визнання, оцінка, подання та 

розкриття доходів і витрат. 
10 4 / 1 2 / 1  4 /8 

10.  Облік відповідно до IAS 28 

«Інвестиції в асоційовані та спільні 

підприємства». 

10 2 /- 1 /-  7 /10 

11.  Консолідована фінансова звітність 

відповідно до IFRS 3, 10. 
10 4 / 1 2 / 1  4 /8 

12.  Різниці між П(С)БО, МСФЗ, 

НП(С)БОДС та IPSAS. 
10 2 /- 1 /-  7 /10 

Усього годин 120 30 / 4 15 / 2  75 / 114 
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Л – лекції, П (С) – практичні (семінарські) заняття, Лаб – 

лабораторні заняття, СРС – самостійна робота студентів.  

 

5. ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Визнання, оцінка, подання і розкриття 

елементів фінансових звітів за МСФЗ 

 

Тема 1. Концептуальні основи МСФЗ. 

Історія введення МСФЗ. 

Роль і призначення міжнародних стандартів обліку та фінансової 

звітності. Міжнародні регулюючі МСФЗ органи: структура, Інститут 

попечителів, Рада з МСФЗ, Комітет з інтерпретацій з МСФЗ, 

Консультативна рада зі стандартів. 

Порядок прийняття нових МСФЗ. 

Облікова політика та зміни в облікових оцінках, помилки. 

Ретроспективний підхід. 

Міжнародна гармонізація – сближення вимог IFRS та USA GAAP. 

Структура, елементи та методи оцінки активів, капіталу та 

зобов’язань, якісні характеристики звітності підприємств. 

Концепції капіталу, що застосовуються в МСФЗ. 

Компоненти фінансової звітності. 

Перше застосування МСФЗ. 

Література: [1,2,3,4] 

 

Тема 2. Облік запасів відповідно до IAS 2. 

Визначення методики оцінки запасів: первісна вартість, ціна 

продажу, згідно IAS 2 «Запаси». 

Собівартість запасів. Витрати на придбання. Витрати на 

переробку. Інші витрати. 

Витрати, які не включаються до собівартості запасів. 

Чиста ціна реалізації (ЧСР). 

Методи розрахунку собівартості запасів. 

Визнання в якості витрат, капіталізація. 

Література: [1,2,3,8,9] 

 

Тема 3. Облік основних засобів відповідно до IAS 16. Облік 

витрат на позики відповідно до IAS 23. 

Визначення методики оцінки основних засобів: первісна вартість, 

переоцінена вартість, справедлива вартість, згідно IAS 16 «Основні 

засоби», критерії визнання.  

Модель обліку за первісною вартістю. 

Модель обліку за переоціненою вартістю. 
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Особливості застосування методів амортизації, визначення 

термінів корисної служби.  

Завершення визнання основних засобів. 

Капіталізації витрат по кредитам стосовно кваліфікованих активів 

згідно IAS 23. Початок капіталізації. Пристановлення капіталізації. 

Завершення капіталізації. 

Розкриття інформації у Примітках. 

Література: [1,2,3,8,9] 

 

Тема 4. Облік зменшення корисності активів відповідно до IAS 

36. 

Особливості розкриття у фінансовій звітності інформації стосовно 

знецінення активів згідно IAS 36.  

Признаки знецінення актива.  

Відновна вартість. 

Визнання та оцінка збитків від знецінення.  

Цінність використання. Одиниця, що генерує грошові кошти 

(ОГГК).  

Облік знецінення при наявності гудвілу у ОГГК. 

Відновлення раніше визнаних збитків від знецінення. 

Розкриття інформації у Примітках. 

Література: [1,2,3,14] 

 

Тема 5. Облік нематеріальних активів відповідно до IAS 38. 

Розкриття у фінансовій звітності суттєвої інформації для 

розуміння діяльності компанії стосовно нематеріальних активів згідно 

IAS 38.  

Загальні критерії визнання. Ідентифікація. Контроль. Вірогідне 

надходження майбутніх економічних вигід. 

Первісна оцінка. 

Наступні витрати. Наступна оцінка. 

Завершення визнання нематеріальних активів. 

Розкриття інформації у Примітках. 

Література: [1,2,3,7,8,9] 

 

Тема 6. Облік інвестиційної нерухомості відповідно до IAS 40 та 

орендних операцій за IFRS 16. 

Критерії визнання інвестиційної нерухомості. Первісна оцінка. 

Наступні витрати. 

Моделі обліку інвестиційної нерухомості згідно IAS 40. 

Перекласифікації. 

Термін оренди. Операційна оренда. Фінансова оренда. 

Особливості відображення у фінансовій звітності орендарів 

орендних операцій відповідно IFRS 16. 

Облік у орендодавця. Продаж зі зворотною орендою. 

Розкриття інформації у Примітках. 
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Література: [1,2,3,7,8,9] 

 

Тема 7. Облік забезпечень, умовних зобов’язань та умовних 

активів відповідно до IAS 37. 

Визначення оціночних зобов’язань, умовних зобов’язань та 

умовних активів згідно IAS 37.  

Зв'язок між забезпеченнями та умовними зобов’язаннями. 

Критерії визнання забезпечень. 

Умовні активи та зобов’язання. 

Оцінка забезпечення. 

Особливості їх відображення у фінансовій звітності. 

Практика застосування правил визнання та оцінки забезпечень в 

конкретних обставинах. 

Розкриття інформації у Примітках. 

Література: [1,2,3,7,8] 

 

Тема 8. Облік відповідно до IFRS 5 «Непоточні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність». 

Особливості розкриття у фінансовій звітності інформації стосовно  

необігових активів для продажу та завершеної діяльності за IFRS 5. 

Критерії визнання та оцінка непоточних активів, що утримуються 

для продажу. Розкриття інформації у Примітках. 

Література: [1,2,3,7,8] 

 

Змістовий модуль 2. Консолідація фінансових звітів за МСФЗ 

 

Тема 9. Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів і витрат. 

Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності фінансових 

інструментів. 

Класифікація фінансових інструментів. Первісне визнання. Первісна 

оцінка. Наступна оцінка. 

Хеджування. 

Завершення визнання. 

Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації про доходи 

та витрати підприємства. 

Розкриття у фінансовій звітності інформації про доходи 

підприємства згідно IFRS 15 «Виручка за договорами з покупцями». 

Модель визнання виручки. 

Продаж с правом на повернення. Договори зворотної покупки. 

Некомпенсовані первісні платежі. Поступка у ціні. Скидки за обсяг. 

Гарантії.  

Розкриття інформації у Примітках. 

Література: [1,2,3,12] 
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Тема 10. Облік відповідно до IAS 28 «Інвестиції в асоційовані та 

спільні підприємства». 

Розкриття у фінансовій звітності інформації про інвестиції в 

спільні та асоційовані компанії згідно IAS 28. 

Суттєвий вплив. Метод часткового впливу. Облік операцій між 

інвестором та асоційованою компанією або інвестором та спільним 

підприємством. Збитки від знецінення. 

Спільне підприємництво. Спільний контроль. Види спільного 

підприємництва. 

Література: [1,2,3,7,8] 

 

Тема 11. Консолідована фінансова звітність відповідно до IFRS 3, 

10. 

Методика складання консолідованої фінансової звітності згідно 

IFRS 3, 10. 

Об’єднання бізнесів та метод придбання. 

Визначення покупця. Визначення дати придбання. 

Визнання та оцінка гудвілу або доходу. 

Справедлива вартість переданої винагороди. Термін оцінки. 

Мета консолідації. Звільнення материнської компанії від 

складання консолідованої звітності. 

Консолідаційні коригування. Вибуття інвестицій у дочірню 

компанію. 

Розкриття інформації: події після завершення звітного періоду; 

про пов’язаних осіб; прибуток на акцію; проміжна фінансова звітність; 

оцінка справедливої вартості; операційні сегменти. 

Компанії, що пов’язані з державою. Представлення у 

консолідованій звітності. 

Базовий прибуток на акцію. Прибуток власників звичайних акцій. 

Ретроспективні коригування. 

Література: [1,2,3,7,8] 

 

Тема 12. Різниці між П(С)БО та МСФЗ, НП(С)БОДС та IPSAS. 

Характеристика сучасного стану системи бухгалтерського обліку в 

приватному та державному секторах України.  

Вартість впровадження МСФЗ та IPSAS в різних країнах, 

особливості формування деяких показників фінансової звітності 

підприємств і організацій державного сектору. Необхідність професійної 

перепідготовки облікових працівників і переходу до IPSAS та МСФЗ в 

Україні. 

Література: [1,2,3,6,9,10] 
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6. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Концептуальні основи МСФЗ. 2 1 

2 Облік запасів відповідно до IAS 2. 2  

3 Облік основних засобів відповідно до IAS 16. Облік 

витрат на позики відповідно до IAS 23. 

4 1 

4 Облік зменшення корисності активів відповідно до 

IAS 36. 

2  

5 Облік нематеріальних активів відповідно до IAS 38. 2  

6 Облік інвестиційної нерухомості відповідно до IAS 

40 та орендних операцій за IFRS 16. 

2  

7 Облік забезпечень, умовних зобов’язань та умовних 

активів відповідно до IAS 37. 

2  

8 Облік відповідно до IFRS 5 «Непоточні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність».  

2  

9 Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів і 

витрат. 
4 1 

10 Облік відповідно до IAS 28 «Інвестиції в асоційовані 

та спільні підприємства». 

2  

11 Консолідована фінансова звітність відповідно до 

IFRS 3, 10. 

4 1 

12 Різниці між П(С)БО, МСФЗ, НП(С)БОДС та IPSAS 2  

Всього годин 30 4 

 

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Обсяг у годинах 

Денна форма Заочна форма 

1 Концептуальні основи МСФЗ. 1  

2 Облік запасів відповідно до IAS 2. 1  

3 
Облік основних засобів відповідно до IAS 16. Облік 

витрат на позики відповідно до IAS 23. 
2  

4 
Облік зменшення корисності активів відповідно до IAS 

36. 
1  

5 Облік нематеріальних активів відповідно до IAS 38. 1  

6 
Облік інвестиційної нерухомості відповідно до IAS 40 

та орендних операцій за IFRS 16. 
1  

7 
Облік забезпечень, умовних зобов’язань та умовних 

активів відповідно до IAS 37. 
1  

8 
Облік відповідно до IFRS 5 «Непоточні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність».  
1  

9 Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів і витрат. 2 1 

10 
Облік відповідно до IAS 28 «Інвестиції в асоційовані та 

спільні підприємства». 
1  

11 
Консолідована фінансова звітність відповідно до IFRS 

3, 10. 
2 1 

12 Різниці між П(С)БО, МСФЗ, НП(С)БОДС та IPSAS 1  

Всього годин 15 2 
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8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

При вивченні навчальної дисципліни «Облік та звітність за 

міжнародними стандартами» самостійна робота студентів (СРС) 

реалізується як на лекціях, семінарських заняттях так і при підготовці 

до екзамену. В даному випадку діяльність викладача носить 

спрямовуючий, консультативний та контролюючий характер. 

Самостійна робота студентів може відбуватися як при 

безпосередній участі викладача, так і без його участі на протязі 

навчання студента. СРС – це вивчення теоретичних та практичних 

питань з використанням навчально-методичних посібників та 

відповідної літератури.  

Самостійна робота студента умовно поділяється на два етапи: 

– теоретичний (вивчення окремих тем (питань з тем) навчальної 

дисципліни «Облік та звітність за міжнародними стандартами»); 

– практичний (виконання індивідуальних завдань (ІНДЗ), 

складання тестових завдань, викладення змісту навчальних модулів у 

вигляді схем, графіків, таблиць. 

Основна форма контролю СРС – перевірка виконання практичних 

завдань. Виконання всіх видів самостійної роботи є необхідною 

передумовою допуску студентів до здачі заліку з даного предмету. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Концептуальні основи МСФЗ. 7 9 

2 Облік запасів відповідно до IAS 2. 7 10 

3 
Облік основних засобів відповідно до IAS 16. Облік витрат 

на позики відповідно до IAS 23. 
4 9 

4 Облік зменшення корисності активів відповідно до IAS 36. 7 10 

5 Облік нематеріальних активів відповідно до IAS 38. 7 10 

6 
Облік інвестиційної нерухомості відповідно до IAS 40 та 

орендних операцій за IFRS 16. 
7 10 

7 
Облік забезпечень, умовних зобов’язань та умовних 

активів відповідно до IAS 37. 
7 10 

8 
Облік відповідно до IFRS 5 «Непоточні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність».  
7 10 

9 Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів і витрат. 4 8 

10 
Облік відповідно до IAS 28 «Інвестиції в асоційовані та 

спільні підприємства». 
7 10 

11 
Консолідована фінансова звітність відповідно до IFRS 3, 

10. 
4 8 

12 Різниці між П(С)БО, МСФЗ, НП(С)БОДС та IPSAS 7 10 

Всього годин 66 114 
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9. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1 Історія введення МСФЗ. 

2 Міжнародні регулюючі МСФЗ органи: структура, Інститут 

попечителів, Рада з МСФЗ, Комітет з інтерпретацій з МСФЗ, 

Консультативна рада зі стандартів. 

3 Облікова політика та зміни в облікових оцінках, помилки. 

Ретроспективний підхід. 

4 Концепції капітала. 

5 Перше застосування МСФЗ. 

6 Чиста ціна реалізації (ЧСР). 

7 Особливості застосування методів амортизації, визначення 

термінів корисної служби.  

8 Завершення визнання основних засобів. 

9 Облік знецінення при наявності гудвілу у ОГГК. 

10 Відновлення раніше визнаних збитків від знецінення. 

11 Завершення визнання нематеріальних активів. 

12 Критерії визнання інвестиційної нерухомості. Первісна 

оцінка. Наступні витрати. 

13 Зв'язок між забезпеченнями та умовними зобов’язаннями. 

14 Критерії визнання забезпечень. 

15 Практика застосування правил визнання та оцінки 

забезпечень в конкретних обставинах. 

16 Критерії визнання та оцінка непоточних активів, що 

утримуються для продажу.  

17 Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності 

фінансових інструментів. 

18 Хеджування. 

19 Продаж с правом на повернення. Договори зворотної 

покупки. Некомпенсовані первісні платежі. Поступка у ціні. Скидки за 

обсяг. Гарантії.  

20 Спільне підприємництво. Спільний контроль. Види 

спільного підприємництва. 

21 Визначення покупця. Визначення дати придбання. 

22 Звільнення материнської компанії від складання 

консолідованої звітності. 

23 Компанії, що пов’язані з державою. Представлення у 

консолідованій звітності. 

24 Базовий прибуток на акцію. Прибуток власників звичайних 

акцій. Ретроспективні коригування. 

25 Необхідність професійної перепідготовки облікових 

працівників і переходу до IPSAS та МСФЗ в Україні. 

 

10. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1 Міжнародні законодавчі джерела 

2 Елементи фінансової звітності: 
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- визнання виручки; 

- основні засоби; 

- знецінення активів; 

- оренда; 

- нематеріальні активи та гудвіл; 

-запаси; 

- фінансові інструменти; 

- резерви, умовні зобов’язання та умовні активи; 

- винагорода працівникам; 

- податки у фінансовій звітності; 

- вплив змін валютних курсів; 

- платежі з використанням акцій; 

- оцінка справедливої вартості 

3 Представлення звітності та додаткові розкриття інформації 

4 Підготовка зовнішньої фінансової звітності об’єднаних 

компаній, асоційованих компаній та спільних підприємств. 

 

11. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Протягом семестру здобувачі вищої освіти денної форми 

навчання паралельно з аудиторними лекційними і практичними 

заняттями виконують індивідуальні завдання (ІндЗ). 

Головна мета виконання індивідуальних завдань – самостійна 

систематизація, поглиблення, застосування знань студента до 

самостійної роботи. 

 

Змістовний модуль 1: 

Концепції капіталу, що застосовуються в МСФЗ. 

Перше застосування МСФЗ. 

Практика застосування правил визнання та оцінки забезпечень в 

конкретних обставинах. 

Змістовний модуль 2: 

Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності фінансових 

інструментів. 

Хеджування. 

Характеристика сучасного стану системи бухгалтерського обліку в 

приватному та державному секторах України.  

 

Виконання індивідуального завдання містить: 

– презентацію; 

– доповідь усну; 

– реферат. 

Звіт про виконання ІндЗ подається у вигляді скріпленого 

реферату з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім 

наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за обсягом  
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до 12 арк.). 

ІндЗ подається викладачу, який читає лекційний курс з даної 

дисципліни та приймає екзамен або залік, не пізніше ніж за 2 тижні до 

завершення семестру. 

Індивідуальні завдання виконуються в рамках самостійної 

роботи студента з обов’язковими консультаціями викладача та 

оцінюються балами до загальної оцінки знань студентів. 

Також протягом всього семестру питання самостійного 

опрацювання можуть бути оформлені студентом у вигляді реферату або 

презентації, які повинні мати науково-дослідний характер. 

 

12. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

(«Положення про організацію освітнього процесу в ДДМА», 

затверджено Вченою радою ДДМА 05.11.2020 р. протокол №4; 

«Положення про навчальний дистанційний курс і організацію 

навчального процесу за заочною (заочно-дистанційною) формою в 

системі Moodle DDMA у ДДМА», затверджено Вченою радою ДДМА 

23.02.2017 р. протокол №6). 

В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні 

методи навчання за характером пізнавальної діяльності: 

- пояснювально-ілюстративні методи – студенти одержують 

знання на лекціях, з навчальної або методичної літератури шляхом 

конспектування, тезування, анотування, рецензування, під час 

консультацій з підготовки рефератів та/або доповідей; такий метод 

якнайширше застосовується для передавання значного масиву 

інформації; 

- метод проблемного викладення – використовуючи будь-які 

джерела й засоби, педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить 

проблему, формулює пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи 

систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, показує спосіб 

розв'язання поставленого завдання. Студенти стають ніби свідками 

наукового пошуку; 

- дослідницький метод – після аналізу матеріалу, постановки 

проблем і завдань та короткого усного або письмового інструктажу 

студенти самостійно вивчають літературу, джерела та виконують інші 

пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в 

дослідницькій діяльності найповніше. Методи навчальної роботи 

безпосередньо переходять у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук; 

- методи самостійної роботи здобувачів та самостійного 

навчання - розв’язання практичних завдань та опрацювання 

теоретичного матеріалу, що виноситься на самостійне вивчення (у тому 

числі індивідуальні завдання). Самостійна робота з вивченням 

оприлюднених навчальних матеріалів, зокрема в системі Moodle. 
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13. МЕТОДИ, КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

(«Положення про організацію освітнього процесу в ДДМА», 

затверджено Вченою радою ДДМА 05.11.2020 р. протокол №4; 

«Положення про навчальний дистанційний курс і організацію 

навчального процесу за заочною (заочно-дистанційною) формою в 

системі Moodle DDMA у ДДМА», затверджено Вченою радою ДДМА 

23.02.2017 р. протокол №6). 

В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні 

методи оцінювання: 

- поточне оцінювання (письмовий метод, усне опитування або 

тестування на лекційних та практичних заняттях та/або у системі 

Moodle, виконання самостійних аудиторних робіт та/або у системі 

Moodle, виконання індивідуальних завдань, зокрема розрахункових 

завдань, рефератів, презентацій); 

- тематичне або періодичне оцінювання (письмовий метод на 

лекційних та/або практичних заняттях, або тестування на практичних 

заняттях та/або у системі Moodle); 

- підсумкове (семестрове) оцінювання, зокрема: екзамен 

(письмовий метод або тестування, зокрема у системі Moodle). 

Передбачається використовування модульно-рейтингової 

системи оцінювання знань. Основною формою контролю знань 

здобувачів в кредитно-модульній системі є складання здобувачами всіх 

запланованих модулів. Формою контролю є накопичувальна система. 

Складання модуля передбачає виконання здобувачем комплексу 

заходів, передбачених семестровим графіком навчального процесу та 

контролю знань здобувачів, затверджених деканом факультету. 

  



 

Симестровий графік навчального процесу та контролю знань з дисципліни для денної форми навчання 
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Вид підсумкового 

триместрового контролю 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     

Лекції 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

М
О

Д
У

Л
Ь
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Й
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Т
Р
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Ь
 

З
А
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ІК

 

Практ. зан  2  2  2  2  2  2  3     

Сам. робота 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5    

Консультації     

К
о
н

с 
   К о н с 

 

   

К
о
н

с 

   
 

Контр. 

роботи 
ТО  СР1 ТО   ТО МК1   СР2  ТО ІндЗ МК2 

  
 

Модулі    
М1   

 
 

 

 
   

 

 

М2 

 
 

   
 

Контроль 

з модулю №1 
       

М
Р

 1
 

          

Контроль 

з модулю №2 
              

М
Р

 2
 

   

 

СР  – самостійна робота; МР– письмова модульна контрольна робота; ТО – тестове опитування;  ДСР – домашня самостійна  

робота; МК – модульний контроль; Конс. – консультація.  
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Система оцінювання знань здобувачів у 2 навчальному семестрі 

для денної форми навчання 
С

И

С

Т 

ОЦІНКИ 

Склад модулів 

Сума 

балів ECST Оцінка Рівень компетентності 

Форми та методи контролю 

Рейтинго

ва 

оцінка, 

бали 

90 - 100 A відмінно 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій 

програмі. Власні пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних задач 

підвищує його рівень знань, які він отримав при вивчені інших дисциплін, а також 

знання, при самостійному поглибленому вивчені питань, що відносяться до 

дисципліни, яка вивчається 

Тестові завдання системи 

MOODLE 
30 81 - 89 B 

добре 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивчені 

дисципліни 

Виконання індивідуального 

завдання 
10 75 - 80 C 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для 

практичного використання викликають утруднення. 

Есе з питань самостійної роботи 5 

65 - 74 D 

задовільно 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни 

55 - 64 E 
Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни 

Самостійна робота 1, 2 15 30 - 54 FX 

незадовільно 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивчені дисципліни 

Контрольна робота № 1, 2 40 
0 - 29 F 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та 

завдання дисципліни 
Підсумковий залік 100 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

З метою формування та реалізації індивідуальної траєкторії навчання здобувача визнання результатів навчання, отриманих у неформальній 

освіті, здійснюється шляхом оцінювання в межах певного контрольного заходу у відповідності до Положення про порядок визнання в Донбаській 

державній машинобудівній академії результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.  
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Система оцінювання знань здобувачів 

заочної форми навчання 

 

Форма контролю 

Кіл-ть балів 

Стислий зміст контрольної точки 

Характеристика критеріїв 

досягнення результатів навчання для 

отримання максимальної кількості 

балів 
max min 

1. Підсумкова тестова контрольна 

робота 
100 55 

Підсумкова тестова контрольна робота складається із 20-

ти тестів за темами Т1-Т12, обраних у випадковому 

порядку, та виконується студентом індивідуально в 

системі Moodle DDMA 

Здобувач виконав тестові завдання, що 

відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни 

Усього за підсумкову тестову 

контрольну роботу 
100 55 Ваговий коефіцієнт за підсумкову тестову контрольну роботу - 0,4 

2. Залік 100 55 

Підсумковий залік складається із теоретичних та 

розрахункового завдань, обраних у випадковому порядку 

за темами Т1-Т12, та виконується студентом 

індивідуально в системі Moodle DDMA 

Здобувач виконав теоретичні та 

розрахункові завдання та навів 

аргументовані відповіді, що 

відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни 

Усього за залік 100 55 
Ваговий коефіцієнт за підсумкову екзаменаційну роботу - 0,6 

Всього 100 55 Здобувач виконав тестові, теоретичні та розрахункові завдання та навів аргументовані 

відповіді, що відповідають програмним результатам навчання з дисципліни 

 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним 

мінімальних порогових рівнів оцінок за запланованими результатами навчання навчальної дисципліни.
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14. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Ноутбук Acer Aspire5750Z (Intel (R) Core (TM) i5-2410M (2.30 ГГц) / RAM 

6 ГБ ), ноутбук Samsung NP R528, мультимедійний бізнес-проектор Epson 

H435B, OpenOffice.org 4.1.7, Googledocs, Internet-браузер Google Chrome 

92.0.4515.159, екран; 

Система дистанційного навчання і контролю Moodle – 

http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=1093 

15. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

1 МСФЗ : методичні вказівки до самостійного вивчення для студентів 

спеціальності 071 заочної форми навчання) / уклад. : Г. Ю. Ісаншина. – 

Краматорськ : ДДМА, 2020. – Ч. І. – 87 с. 

 

16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна література 

 

1 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон 

України від 16.07.1999 № 996 – ΧΙV. Редакція від 01.07.2021, підстава – 738-IX. 

Дата оновлення: 01.07.2021. – Режим доступу :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text  

2 Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 24.10.2007 № 911-р. Редакція від 27.11.2013, підстава – 820-2013-п. Дата 

оновлення: 01.07.2021. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80. 

3 Переклад міжнародних стандартів фінансової звітності 2020 року. – 

Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti 

 

Додаткова література 

4 Ісаншина Г.Ю. Тенденції розвитку звітування суб’єктів 

господарювання та державного управління. Економіка України. 2021. № 1. С. 

54—68. – [фахове видання] (1,0 друк. арк.). 

5 Ісаншина Г. Ю. Особливості застосування міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні // Ефективна 

економіка. — 2019. — №4.  – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6994  (0,50 друк. арк.). 

http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=1093
http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=1093
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
820-2013-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80
https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6994
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6 Ісаншина Г. Ю. Розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку у державному секторі та перспективи їх впровадження в Україні / 

Г. Ю. Ісаншина // Молодий вчений. — 2019. — №1. – С. 460-464. – – Режим 

доступу: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-106  (0,50 друк. арк.). 

7 АССА ДипИФР (Рус), 4-е издание. / О. А. Чубарь. – Киев : ООО 

«Акцент ПП», 2018. - 464 с. – ISBN: 978-966-921-173-6. 

8 ACCA Financial Reporting (FR). Notes (March-June 2019 exams). – 

Режим доступу: https://opentuition.com/acca/fr/acca-financial-reporting-fr-notes. 

9 Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання. Практичний 

посібник /С.О. Рогозний, О.В. Карпачова, С.Я. Зубілевич. – Київ: «МЕДІА – 

ПРО» «Справочник экономиста». – 2017. – 140 с. 

10 Лучко М.Р., Бенько І.Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами / М.Р. Лучко, І.Д. Бенько. – Тернопіль: Екон. думка. ТНЕУ, 2019. – 

360 с. – Режим доступу: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/18078/1/%D0%9A%D0%BD%D0%B8

%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1.pdf 

11 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» для студентів 

спеціальності 71 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. – Рівне, НУВГП, 2017. – 73 с. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/8038/1/06-02-197.pdf 

12 Методичні вказівки та завдання до практичних занять і самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами» для студентів спеціальності 71 «Облік і оподаткування» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. – Рівне, НУВГП, 2017. – 55 с. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/8040/1/06-02-199.pdf 

13 Трансформація фінансової звітності українських підприємств у 

звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності: Методичний 

посібник, 4-е видання / С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко, О.М.Кулага. – ФПБАУ, 

2019. 

14 Финансовый учет: МСФО от теории к практике, обучающий курс, 10-

е издание. / О. А. Чубарь. – Киев : ООО «Акцент ПП», 2018. – 544 с. – 

ISBN: 978-966-921-198-9 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/18078/1/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/18078/1/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/8038/1/06-02-197.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/8040/1/06-02-199.pdf
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Web-ресурси 

 

Офіційний сайт Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України. 

– Режим доступу: https://www.ufpaa.org/  

Офіційний сайт ACCA. – Режим 

доступу: https://www.accaglobal.com/ubcs/en.html 

Сайт електронного видання Вісник МСФЗ. 

http://msfz.ligazakon.ua/ua/index.htm 

Сайт журналу «Практика МСФЗ». – Режим доступу: https://ibuhgalter.net. 

Офіційний сайт Ради з МСФЗ. Міжнародні стандарти фінансової 

звітності. – Режим доступу: http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ 

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Діяльність. 

Бухгалтерський облік та аудиторська діяльність. Бухгалтерський облік. – Режим 

доступу: https://mof.gov.ua/uk/accounting.   

 

Анкетування щодо якості викладання дисципліни 

https://docs.google.com/forms/d/1LVliA40FBKXQanyKP0_OFSg5HgVxwyOfd_Zlu

YeO-Gk/viewform?edit_requested=true 

 

https://www.accaglobal.com/ubcs/en.html
http://msfz.ligazakon.ua/ua/index.htm
https://ibuhgalter.net/
http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/
https://mof.gov.ua/uk/accounting
https://docs.google.com/forms/d/1LVliA40FBKXQanyKP0_OFSg5HgVxwyOfd_ZluYeO-Gk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1LVliA40FBKXQanyKP0_OFSg5HgVxwyOfd_ZluYeO-Gk/viewform?edit_requested=true
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