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Старший викладач кафедри «Облік, оподаткування і економічна безпека». 
Досвід роботи - 21 рік. 

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. 
Викладаю дисципліни: «Податковий менеджмент», «Міжнародне податкове планування», «Облік та звітність за міжнародними 
стандартами», «Аудит за міжнародними стандартами», «Податковий облік та звітність». 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
«Облік та звітність за міжнародними стандартами» є вибірковою дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців з обліку і оподаткування. Глобалізація 
ринків капіталу привела до необхідності застосування гармонізованих стандартів бухгалтерського обліку, надання і розкриття інформації про суб’єкт 
звітування. Тому важливим для сучасного професіонала бухгалтера є вміння формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 
інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття економічних рішень. 

 

Мета та цілі 
Метою дисципліни «Облік та звітність за міжнародними стандартами» є формування системи знань та вмінь зі складання фінансової звітності за 
міжнародними стандартами, інтерпретування, оприлюднення й використання відповідної інформації для прийняття економічних рішень. 

Формат Лекції (очний, заочний формат), практичні заняття (очний, заочний формат), консультації (очний, заочний формат), підсумковий контроль – екзамен 
(очний, заочний формат). 

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.). 

Пореквізити Знання з дисципліни «Облік та звітність за міжнародними стандартами» можуть бути використані під час вивчення написання магістерської роботи. 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної 
програми 

Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, контролю, аудиту, оподаткування, що передбачає здійснення організаційних, 

методичних, регуляторних інновацій у сфері обліку, оподаткування та контролю та характеризується невизначеністю умов і вимог здійснення професійної та навчальної 
діяльності. 
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Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
ЗК01. Вміннѐ виѐвлѐти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК02. Здатність спілкуватисѐ іноземноя мовоя. 
ЗК03. Навички використаннѐ інформаційних і комунікаційних               
технологій. 
ЗК06. Здатність до пошуку, обробленнѐ та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК07. Здатність працявати в міжнародному контексті. 
ЗК08. Здатність спілкуватисѐ з представниками інших 
професійних груп різного рівнѐ (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діѐльності). 
ЗК11. Здатність оцінявати та забезпечувати ѐкість виконуваних  
робіт. 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформація длѐ прийнѐттѐ ефективних управлінських 
рішень на всіх рівнѐх управліннѐ підприюмством в цілѐх підвищеннѐ ефективності, результативності та соціальної 
відповідальності бізнесу. 
СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, 
оприляднявати й використовувати відповідну інформація длѐ прийнѐттѐ ефективних управлінських рішень. 
СК07. Здатність формулявати завданнѐ, удосконалявати методики та впроваджувати сучасні методи 
фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткуваннѐ у відповідності зі стратегічними цілѐми 
підприюмства. 
СК09. Здатність здійснявати діѐльність з консультуваннѐ власників, менеджменту підприюмства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контроля, аудиту, оподаткуваннѐ. 
СК10. Здатність проводити наукові дослідженнѐ з метоя вирішеннѐ актуальних завдань теорії, методики, 
організації та практики  обліку, аудиту, аналізу, контроля та оподаткуваннѐ. 
СК12. Здатність управліннѐ бяджетними процесами, складаннѐ звітності за міжнародними стандартами та її 
аналіз  в установах державного сектору.  

 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН02. Знати теорія, методику і практику формуваннѐ облікової інформації за стадіѐми облікового процесу і контроля длѐ сучасних і потенційних потреб управліннѐ суб’юктами 
господаряваннѐ з урахуваннѐм професійного судженнѐ. 
ПРН07. Розроблѐти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’юктів господаряваннѐ. 
ПРН09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами длѐ суб’юктів господаряваннѐ на корпоративному рівні, оприляднявати й 
використовувати відповідну інформація длѐ прийнѐттѐ управлінських рішень. 
ПРН17. Готувати й обґрунтовувати висновки задлѐ консультуваннѐ власників, менеджменту суб’юкта господаряваннѐ та інших користувачів інформації у сфері обліку,      аналізу, 
контроля, аудиту, оподаткуваннѐ. 
ПРН18. Дотримуватисѐ норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними 
аудиторіѐми. 

 
Вимоги 
викладача, 
політика курсу 

Освоюннѐ дисципліни передбачаю обов'ѐзкове відвідуваннѐ лекцій і практичних занѐть згідно розкладу, не спізняватись, а також самостійну роботу. Здобувач 
зобов’ѐзаний працявати з навчальноя та додатковоя літературоя, з інформаціюя на електронних носіѐх і в Інтернет-ресурсах. За умов пропуску лекційних 
занѐть проводитьсѐ усна співбесіда за темоя. Відпрацьовувати практичні занѐттѐ за наѐвності допуску викладача. 
Курс передбачаю роботу в колективі. Середовище в аудиторії ю дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Самостійна робота вклячаю в себе 
теоретичне вивченнѐ питань, що стосуятьсѐ тем лекційних занѐть, ѐкі не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглѐнуті коротко, їх поглиблена проробка 
за рекомендованоя літературоя. Усі завданнѐ, передбачені програмоя, маять бути виконані у встановлений термін. Якщо студент відсутній з поважної 
причини, він презентую виконані завданнѐ під час самостійної підготовки та консультації викладача. Під час роботи над завданнѐми не припустимо 
порушеннѐ академічної доброчесності: при використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в 
ході виконаннѐ завданнѐ. У разі виѐвленнѐ факту плагіату студент отримую за завданнѐ 0 балів. 

  



  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  
Лекція 1 Тема Т1. 

Концептуальні 

основи МСФЗ. 

    

Лекція 2 

 

Тема  Т2. 
Облік запасів 
відповідно до IAS 
2. 

Практичне 
заняття 1  

Роль і призначеннѐ міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності.  
Порѐдок прийнѐттѐ нових МСФЗ. 
Міжнародна гармонізаціѐ – сближеннѐ вимог IFRS та USA GAAP. 
Структура, елементи та методи оцінки активів, капіталу та зобов’ѐзань, ѐкісні 
характеристики звітності підприюмств. 
Компоненти фінансової звітності. 

Історіѐ введеннѐ МСФЗ. 

Міжнародні регуляячі МСФЗ органи: структура, Інститут 
попечителів, Рада з МСФЗ, Комітет з інтерпретацій з МСФЗ, 
Консультативна рада зі стандартів. 

Облікова політика та зміни в облікових оцінках, помилки. 
Ретроспективний підхід. 

Концепції капіталу, що застосовуятьсѐ в МСФЗ. 

Перше застосуваннѐ МСФЗ. 

Лекція 3 
Лекція 4 

Тема Т3. 
Облік основних 
засобів 
відповідно до 
IAS 16. Облік 
витрат на позики 
відповідно до 
IAS 23. 

Практичне 
заняття 2 

Визначеннѐ методики оцінки запасів: первісна вартість, ціна продажу, 
згідно IAS 2 «Запаси». 
Собівартість запасів. Витрати на придбаннѐ. Витрати на переробку. Інші 
витрати. 
Витрати, ѐкі не вклячаятьсѐ до собівартості запасів. 
Методи розрахунку собівартості запасів. 
Визнаннѐ в ѐкості витрат, капіталізаціѐ. 
Чиста ціна реалізації (ЧСР).  
Визначеннѐ методики оцінки основних засобів: первісна вартість, 
переоцінена вартість, справедлива вартість, згідно IAS 16 «Основні 
засоби», критерії визнаннѐ.  

Модель обліку за первісноя вартістя. 
Модель обліку за переоціненоя вартістя. 
Капіталізації витрат по кредитам стосовно 
кваліфікованих активів згідно IAS 23. Початок 
капіталізації. Пристановленнѐ капіталізації. 
Завершеннѐ капіталізації. 
Розкриттѐ інформації у Примітках. 
Особливості застосуваннѐ методів амортизації, 
визначеннѐ термінів корисної служби.  
Завершеннѐ визнаннѐ основних засобів. 

Лекція 5  Тема Т4. 
Облік 
зменшеннѐ 
корисності 
активів 
відповідно до 
IAS 36. 

   

Лекція 6  Тема  Т5.  
Облік 
нематеріальних 
активів 
відповідно до 
IAS 38. 

Практичне 
заняття 3 

Особливості розкриттѐ у фінансовій звітності інформації стосовно 
знеціненнѐ активів згідно IAS 36.  
Признаки знеціненнѐ актива.  
Відновна вартість. 
Визнаннѐ та оцінка збитків від знеціненнѐ.  
Цінність використаннѐ. Одиницѐ, що генерую грошові кошти (ОГГК).  
Розкриттѐ інформації у Примітках. 
Облік знеціненнѐ при наѐвності гудвілу у ОГГК. 
Відновленнѐ раніше визнаних збитків від знеціненнѐ. 

Розкриттѐ у фінансовій звітності суттювої інформації 
длѐ розуміннѐ діѐльності компанії стосовно 
нематеріальних активів згідно IAS 38.  
Загальні критерії визнаннѐ. Ідентифікаціѐ. Контроль. 
Вірогідне надходженнѐ майбутніх економічних вигід. 
Первісна оцінка. 
Наступні витрати. Наступна оцінка. 
Розкриттѐ інформації у Примітках. 
Завершеннѐ визнаннѐ нематеріальних активів. 

Лекція 7  Тема  Т6. 
Облік 
інвестиційної 
нерухомості 
відповідно до 
IAS 40 та 
орендних 
операцій за IFRS 
16. 

   



Лекція 8 
 

Тема  Т7. 
Облік 
забезпечень, 
умовних 
зобов’ѐзань та 
умовних активів 
відповідно до IAS 
37. 

Практичне 
заняття 4 

Моделі обліку інвестиційної нерухомості згідно IAS 40. 
Перекласифікації. 
Термін оренди. Операційна оренда. Фінансова оренда. 
Особливості відображеннѐ у фінансовій звітності орендарів орендних 
операцій відповідно IFRS 16. 
Облік у орендодавцѐ. Продаж зі зворотноя орендоя. 
Розкриттѐ інформації у Примітках. 
Критерії визнаннѐ інвестиційної нерухомості. Первісна оцінка. Наступні 
витрати. 

 Визначеннѐ оціночних зобов’ѐзань, умовних 
зобов’ѐзань та умовних активів згідно IAS 37.  
Умовні активи та зобов’ѐзаннѐ. 
Оцінка забезпеченнѐ. 
Особливості їх відображеннѐ у фінансовій звітності. 
Розкриттѐ інформації у Примітках. 
Зв'ѐзок між забезпеченнѐми та умовними 
зобов’ѐзаннѐми. 
Критерії визнаннѐ забезпечень. 
Практика застосуваннѐ правил визнаннѐ та оцінки 
забезпечень в конкретних обставинах. 

Лекція 9 
 

Тема  Т8. 
Облік відповідно 
до IFRS 5 
«Непоточні 
активи, 
утримувані длѐ 
продажу, та 
припинена 
діѐльність». 

  
 

 

Лекція 10 
Лекція 11 
 

Тема  Т9. 
Визнаннѐ, оцінка, 
поданнѐ та 
розкриттѐ доходів 
і витрат. 

Практичне 
заняття 5 

Особливості розкриттѐ у фінансовій звітності інформації стосовно  
необігових активів длѐ продажу та завершеної діѐльності за IFRS 5. 
Розкриттѐ інформації у Примітках. 
Критерії визнаннѐ та оцінка непоточних активів, що утримуятьсѐ длѐ 
продажу.  
Класифікаціѐ фінансових інструментів. Первісне визнаннѐ. Первісна оцінка. 
Наступна оцінка. 
Завершеннѐ визнаннѐ. 
Вимоги щодо визнаннѐ, оцінки та розкриттѐ інформації про доходи та 
витрати підприюмства. 
 

 Розкриттѐ у фінансовій звітності інформації про доходи 
підприюмства згідно IFRS 15 «Виручка за договорами з 
покупцѐми». 
Модель визнаннѐ виручки. 
Розкриттѐ інформації у Примітках. 
Продаж с правом на поверненнѐ. Договори зворотної 
покупки. Некомпенсовані первісні платежі. Поступка у 
ціні. Скидки за обсѐг. Гарантії.  
Порѐдок обліку та відображеннѐ в фінансовій звітності 
фінансових інструментів. 
Хеджуваннѐ. 

Лекція 12 
 

Тема  Т10. 
Облік відповідно 
до IAS 28 
«Інвестиції в 
асоційовані та 
спільні 
підприюмства». 

    



Лекція 13 
Лекція 14 
 

Тема  Т11. 
Консолідована 
фінансова 
звітність 
відповідно до IFRS 
3, 10. 

Практичне 
заняття 6 

Розкриттѐ у фінансовій звітності інформації про інвестиції в спільні та 
асоційовані компанії згідно IAS 28. 
Суттювий вплив. Метод часткового впливу. Облік операцій між інвестором 
та асоційованоя компаніюя або інвестором та спільним підприюмством. 
Збитки від знеціненнѐ. 
Спільне підприюмництво. Спільний контроль. Види спільного 
підприюмництва. 

 Методика складаннѐ консолідованої фінансової 
звітності згідно IFRS 3, 10. 
Об’юднаннѐ бізнесів та метод придбаннѐ. 
Визнаннѐ та оцінка гудвілу або доходу. 
Справедлива вартість переданої винагороди. Термін 
оцінки. 
Мета консолідації.  
Консолідаційні коригуваннѐ. Вибуттѐ інвестицій у 
дочірня компанія. 

Лекція 15 
 

Тема  Т12. 
Різниці між 
П(С)БО, МСФЗ, 
НП(С)БОДС та 
IPSAS 

Практичне 
заняття 7 

Розкриттѐ інформації: події післѐ завершеннѐ звітного періоду; про 
пов’ѐзаних осіб; прибуток на акція; проміжна фінансова звітність; оцінка 
справедливої вартості; операційні сегменти. 
Визначеннѐ покупцѐ. Визначеннѐ дати придбаннѐ. 
Звільненнѐ материнської компанії від складаннѐ консолідованої звітності. 
Компанії, що пов’ѐзані з державоя. Представленнѐ у консолідованій 
звітності. 
Базовий прибуток на акція. Прибуток власників звичайних акцій. 
Ретроспективні коригуваннѐ. 

 Вартість впровадженнѐ МСФЗ та IPSAS в різних країнах, 
особливості формуваннѐ деѐких показників фінансової 
звітності підприюмств і організацій державного 
сектору. Необхідність професійної перепідготовки 
облікових працівників і переходу до IPSAS та МСФЗ в 
Україні. 
Характеристика сучасного стану системи 
бухгалтерського обліку в приватному та державному 
секторах України.  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: 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 навчаннѐ і контроля 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

Який зміст маять функції управліннѐ у сфері управліннѐ податковоя системоя? Який зміст «податкового менеджменту» залежно від рівнѐ податкової політики? За допомогоя ѐких 

структур забезпечуютьсѐ надходженнѐ до бяджету податків, зборів, інших відрахувань? Які найважливіші цілі діѐльності Державної податкової служби? Які недержавні організації 

беруть участь в управлінні податковими відносинами? Укажіть суб’юктів інформаційних відносин у сфері оподаткуваннѐ. Які особи повинні стати на облік ѐк платники  ПДВ? У ѐких 

випадках ануляютьсѐ Свідоцтво платника ПДВ?  Які умови необхідно виконати платнику податків длѐ знѐттѐ з обліку при ліквідації підприюмства? З ѐкими службами контроляячі 

органи координуять своя діѐльність з питань обліку платників податків? Поѐсніть розбіжності між податковим плануваннѐм та плануваннѐм? У чому полѐгаю тактика податкового 

плануваннѐ та його стратегіѐ? Який взаюмозв’ѐзок існую між фінансовим менеджментом та податковим плануваннѐм? Хто бере участь у процесі державного бяджетно-податкового 

плануваннѐ? На що вказуять кількісні та ѐкісні ознаки податкових ризиків? Які основні причини сприѐять виникнення правопорушень  

у сфері оподаткуваннѐ? У чому полѐгаю Стратегіѐ сприѐннѐ добровільній сплаті податків? Що передбачаять управліннѐ ризиками, податковий контроль та аудит? Надайте 

характеристику методів податкового контроля. Охарактеризуйте існуячі форми податкового контроля. Назвіть принципи, на ѐких ґрунтуютьсѐ оперативний облік та звітність 

податкових органів. У чому полѐгаять етапи попереднього та загального контроля? Які державні органи ю контроляячими? За ѐких умов та на кого накладаятьсѐ адміністративні 

штрафи? За наѐвності ѐких умов настаю кримінальна відповідальність, ѐка передбачена за заниженнѐ сум податків і податкових платежів? Ким і ѐким чином проводѐтьсѐ камеральні 

та документальні перевірки? Які існуять відмінності між камеральними та документальними перевірками? За ѐкими ознаками можна класифікувати податкові перевірки? За ѐких 

обставин призначаютьсѐ фактична перевірка? Які відмінності існуять між документальноя позаплановоя виїзноя перевіркоя та документальноя невиїзноя позаплановоя 

електронноя перевіркоя? Яким чином оформляятьсѐ результати документальної перевірки? Які завданнѐ та мета податкового плануваннѐ на підприюмстві? Яким чином 

відбуваютьсѐ інформаційне забезпеченнѐ податкового менеджменту підприюмства? За допомогоя ѐких показників оціняять податкове навантаженнѐ на підприюмство та ѐким чином 

податкове навантаженнѐ впливаю на фінансовий стан підприюмства? Від ѐких факторів залежать напрѐми податкової оптимізації підприюмства? Які спільні і відмінні риси існуять між 

податковим плануваннѐм, податковоя мінімізаціюя та податковоя оптимізаціюя? Назвіть основні критерії відмінності податкового плануваннѐ та ухиленнѐ від сплати податків. У 

чому полѐгаю бяджетуваннѐ податків? За ѐких умов забезпечуютьсѐ альтернативність податкового плануваннѐ? Укажіть відмінності між плануваннѐм податкових платежів 

(податковим бяджетуваннѐм) та податковим плануваннѐм. За ѐкими ознаками можна класифікувати фактори ризиків податкового плануваннѐ на підприюмстві? Назвіть внутрішні та 

зовнішні фактори ризиків податкового плануваннѐ на підприюмстві? Що може забезпечити податкова політика на підприюмстві? У чому полѐгаю різницѐ між нелегальним 

зменшеннѐм податкових зобов’ѐзань та уникненнѐм податків? Яким чином можна знизити рівень сплати податків? У чому полѐгаю метод заміни податкового суб’юкта або метод 

пільгового підприюмства? У чому полѐгаю метод зміни (вибору) виду діѐльності? У ѐкій послідовності застосовуятьсѐ методи податкового плануваннѐ? Як розподілѐять податкове 

плануваннѐ залежно від характеру управлінських рішень? На використанні ѐких інструментів може базуватисѐ податкове плануваннѐ? За ѐкими етапами здійсняютьсѐ податкове 

плануваннѐ, ѐкий їх зміст? Які принципи податкового плануваннѐ слід застосовувати на кожному його етапі? Які форми оподаткуваннѐ передбачаю чинне законодавство України? 

Яким чином групуять уся сукупність податкових платежів з позиції податкового плануваннѐ? Яким чином групуять уся сукупність податкових пільг з позиції податкового 

плануваннѐ? Хто відповідаю за організація податкового плануваннѐ на підприюмстві? Хто виконую функції щодо податкового плануваннѐ на підприюмстві? Яка можлива 

підпорѐдкованість учасників податкового плануваннѐ? Якими знаннѐми та навичками повинні володіти учасники податкового плануваннѐ? Назвіть основних та другорѐдних суб’юктів 

податкового плануваннѐ на підприюмстві. За ѐкими показниками оціняютьсѐ рівень податкового навантаженнѐ на підприюмство та ефективності податкового плануваннѐ? Яка 

документаціѐ може застосовуватисѐ в процесі плануваннѐ податкових зобов’ѐзань? 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуятьсѐ за наступним співвідношеннѐм: 

длѐ денної форми навчаннѐ: 

• поточний контроль (написаннѐ модульних контрольних робіт, 
усне опитуваннѐ,  тестові завданнѐ системи MOODLE, 
виконаннѐ індивідуального завданнѐ, 
самостійна робота): 50 % семестрової оцінки; 

• підсумковий контроль (залік): 50% 

семестрової оцінки. 

 
длѐ заочної форми навчаннѐ: 

• підсумкова тестова контрольна робота: 40 % семестрової 
оцінки; 

• підсумковий залік: 60 % семестрової оцінки. 

90-100 А відмінно 

81-89 В 
добре 

75-80 С 

65-74 D 
задовільно 

55-64 Е 

30-54 FХ 
незадовільно з можливістя 

повторного складаннѐ 

0-29 F 
незадовільно з обов'ѐзковим 

повторним вивченнѐм дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Здобувач повинен дотримуватисѐ «Стандарту академічної доброчесності Донбаської державної машинобудівної академії»: виѐвлѐти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність, дотримуватисѐ корпоративної культури, академічній доброчесності та етики академічних відносин, запобігати академічного плагіату. 
Дотримуватисѐ вимог Інструкції про забезпеченнѐ належних протиепідеміологічних заходів. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговоряватисѐ в навчальних групах з викладачем, 
а при нерозв'ѐзності конфлікту звертатись до завідувача кафедри обліку, оподаткуваннѐ і економічної безпеки. 

 

Силабус за змістом відповідаю робочій програмі навчальної дисципліни 
 

http://www.dgma.donetsk.ua/u-ddma-zatverdzheno-instruktsiyu-pro-zabezpechennya-nalezhnih-protiepidemichnih-zahodiv.html

