
 

 
 

 

 



 



 
СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИЦПЛІНИ 

,,Облік і звітність за міжнародними стандартами” 

1. Опис  дисципліни ,,Облік і звітність за міжнародними стандартами” 
Дисципліна –  

,,Облік і звітність за міжнародними 

стандартами” 

Галузь знань, спеціальність,      

ступінь вищої освіти   

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 5  Галузь знань  

07 Управління та 

адміністрування 

вибіркова дисципліна  

Мова навчання українська 

Кількість залікових модулів – 3 Спеціальність 071 „Облік і 

оподаткування” 

 

Рік підготовки : 

Денна форма – 4 

Заочна форма – 4 

Семестр  

Денна форма – 8 

Заочна форма – 8 

Кількість змістових модулів – 2 Ступінь вищої освіти  - 

бакалавр 

Денна форма 

Лекції – 24 год. 

Практичні заняття – 16 год. 

Заочнаа форма 

Лекції – 8 год. 

Практичні заняття – 4 год. 

Загальна кількість годин  

Денна  – 150  

Заочна – 150 

 Самостійна робота  

Денна форма – 108 год. (в т.ч. 
тренінг – 4 год.) 

Заочна форма – 138 год. 

Індивідуальна робота (КПІЗ) –    

 Денна форма – 2 год. 

Тижневих годин –      год., з них 

аудиторних –     год. 

 Вид підсумкового контролю – залік 

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни ,,Облік і звітність за міжнародними стандартами” 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою викладання  навчальної дисципліни  ,,Облік і звітність за міжнародними стандартами”  є 
надання знань про засади  побудови системи міжнародних стандартів фінансової звітності та правила 

складання фінансових звітів за принципами МСФЗ, освоєння студентами організації обліку і 

фінансової звітності згідно міжнародних стандартів з метою використання їх прогресивних елементів 

на  підприємствах України. 
Мета проведення лекцій полягає у: 

– викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних питань 

методології обліку і можливість їх використання в практичній фаховій діяльності; 
– сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу ,, Облік і звітність за 

міжнародними стандартами ”. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення методів і організації ведення обліку у відповідності до міжнародних стандартів з 

використанням прогресивних форм. 

Завдання лекційних занять: 
В результаті проведення лекцій студенти повинні знати структуру і зміст курсу, вміти 

знаходити зв’язок між темами курсу та іншими економічними дисциплінами, володіти теоретичними 

знаннями щодо адаптації міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у вітчизняну практику 
обліку і практичними навичками складання фінансової звітності відповідно до міжнародних 

стандартів, а також вміти використовувати отримані знання для рішення практичних завдань та 

прийняття управлінських рішень. 
Завдання практичних занять: 

В результаті проведення практичних занять студенти повинні освоїти  засади організації та 

методології бухгалтерського обліку та звітності у відповідності до міжнародних стандартів, уміти 

відображати на рахунках бухгалтерського обліку економічний зміст господарських операцій і 
закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях. 



 

3. Програма навчальної дисципліни ,,Облік і звітність за міжнародними стандартами”: 

 

Змістовий модуль 1 

 

Концептуальні засади системи міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 

Тема 1. Сутність і концептуальна основа  МСФЗ 

1. Суть, значення та визначення міжнародних стандартів фінансової звітності.  
2. Етапи становлення міжнародних стандартів фінансової звітності.  

3. Міжнародне регулювання обліку і звітності. 

4. Використання МСФЗ у світі. 
5. МСФЗ і концептуальна основа. Концептуальні відмінностей між МСФЗ та П(с)БО України.  

Тема 2. Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності та адаптація вітчизняної системи 

обліку і звітності до міжнародних вимог 

1. Методи переходу на МСФЗ  
2. Регулювання впровадження МСФЗ в Україні 

3. Проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку в Україні.  

Тема 3. Облік активів, зобов’язань і інструментів капіталу 
1. Облік запасів 

2. Облік основних засобів 

3. Облік нематеріальних активів 
4. Облік інвестиційної нерухомості 

5. Облік оренди 

6. Облік непоточних активів, призначених для продажу і припиненої діяльність 

7. Облік зменшення корисності (забезпеченості) активів 
8. Облік виплат працівникам 

9. Облік забезпечення, умовні зобов’язання і умовні активи 

10. Облік фінансових інструментів 
11. Облік виплат на основі акцій 

               

Змістовий модуль 2 

 

Основні положення системи МСФЗ, галузеві особливості обліку за МСФЗ та спеціальні 

правила обліку і формування  фінансової звітності за окремими господарськими операціями. 

 

Тема 4. Облік доходів, витрат і податку на прибуток 

1. Облік доходів 

2. Облік державних грантів 
3. Облік витрат на позики 

4. Облік податку на прибуток 

Тема 5. Облік впливу коливань валютних курсів  

1. Підходи до ведення бухгалтерського обліку валютних операцій згідно МСБО 21. 
2. Визначення курсових різниць та валютних курсів. 

3. Переведення елементів фінансової звітності підприємства в іншу валюту подання. 

4. Розкриття інформації про вплив зміни валютних курсів в фінансовій звітності. 

             Тема 6. Особливості застосування МСФЗ в окремих галузях і сферах діяльності 

1.Облік будівельних контрактів 

2. Облік у сільському господарстві 
3. Облік видобутку корисних копалин: розвідка запасів і оцінка корисних копалин. 

4. Застосування МСФЗ у телекомунікаційних компаніях 

5. Застосування МСФЗ у торгівельних компаніях 

6.Договори страхування 
7. Особливості застосування МСФЗ для малих та середніх підприємств 

Тема 7. Загальні вимоги до фінансової звітності 

1. Склад і зміст фінансової звітності 
2. Звіт про рух грошових коштів 

3. Події після звітного періоду 



4. Облікові політики, зміни облікових оцінок і виправлення помилок 

             Тема 8. Участь в інших підприємствах і консолідована звітність 
1. Об’єднання бізнесу           

2. Консолідована фінансова звітність 

3. Інвестиції в асоційовані підприємства згідно МСБО 28. 
4. Суть і види спільної діяльності 

5. Розкриття інформації про пов’язані сторони 

              

4. Структура залікового кредиту дисципліни ,,Облік і звітність за міжнародними стандартами” 
(денна форма навчання) 

 Кількість годин 

Лекції Практичн

і заняття 

Самостій

на робота 

Індиві-

дуальна 
робота  

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1   

Тема 1. Сутність і концептуальна основа  

МСФЗ 

1 1   Тестове 

опитування 

Тема 2. Перехід на міжнародні стандарти 

фінансової звітності та адаптація 

вітчизняної системи обліку і звітності до 
міжнародних вимог 

1 1   Тестове 

опитування 

Тема 3. Облік активів, зобов’язань і 

інструментів капіталу 

10 6 34 2 Перевірка 

модульних 

робіт 

Змістовий модуль 2  

Тема 4. Облік доходів, витрат і податку 

на прибуток 

2 2 10  Тестове 

опитування, 

задачі 

 Тема 5. Облік впливу коливань валютних 

курсів 

2 2 10  Тестове 

опитування, 

задачі 

Тема 6. Особливості застосування МСФЗ 
в окремих галузях і сферах діяльності 

4 2 30  Тестове 
опитування, 

задачі 

Тема 7. Загальні вимоги до фінансової 

звітності 

2 1 10  Тестове 

опитування 

Тема 8. Участь в інших підприємствах і 

консолідована звітність 

2 1 10  Перевірка 

модульних 

робіт 

Тренінг   4   

Разом 24 16 108 2  

 

Структура залікового кредиту дисципліни ,,Облік і звітність за міжнародними стандартами” 
(заочна форма навчання) 

 Кількість годин 

Лекції Практичн

і заняття 

Самостій 

на робота 

Індиві 

дуальна 
робота  

Контроль 

ні заходи 

Змістовий модуль 1   

Тема 1. Сутність і концептуальна основа  

МСФЗ 

  5   

Тема 2. Перехід на міжнародні стандарти 
фінансової звітності та адаптація 

вітчизняної системи обліку і звітності до 

міжнародних вимог 

  5   

Тема 3. Облік активів, зобов’язань і 

інструментів капіталу 

2 2 48   



Змістовий модуль 2  

Тема 4. Облік доходів, витрат і податку 

на прибуток 

1  10   

 Тема 5. Облік впливу коливань валютних 

курсів 

1  10   

Тема 6. Особливості застосування МСФЗ 

в окремих галузях і сферах діяльності 

2 2 40   

Тема 7. Загальні вимоги до фінансової 

звітності 

1  10   

Тема 8. Участь в інших підприємствах і 
консолідована звітність 

1  10   

Разом 8 4 138 - - 

 

5. Тематика практичних занять 

Практичне заняття 1.   

Тема 1. Сутність і концептуальна основа  МСФЗ 

Мета: вивчення суті, значення та визначення міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Питання для обговорення: 
1. Суть, значення та визначення міжнародних стандартів фінансової звітності.  

2. Етапи становлення міжнародних стандартів фінансової звітності.  

3. Міжнародне регулювання обліку і звітності. 
4. Використання МСФЗ у світі. 

5. МСФЗ і концептуальна основа. Концептуальні відмінностей між МСФЗ та П(с)БО України.  

Тема 2. Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності та адаптація вітчизняної системи 

обліку і звітності до міжнародних вимог 
Мета: вивчення особливостей адаптація вітчизняної системи обліку і звітності до міжнародних вимог 

Питання для обговорення: 

1. Методи переходу на МСФЗ  
2. Регулювання впровадження МСФЗ в Україні 

3. Проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку в Україні.  

Практичне заняття 2.   
Тема 3. Облік активів, зобов’язань і інструментів капіталу 

Мета: вивчення особливостей обліку запасів та основних засобів  у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

 Питання для обговорення: 
1. Облік запасів 

2. Облік основних засобів 

 Практичне заняття 3.   
Тема 3. Облік активів, зобов’язань і інструментів капіталу 

Мета: вивчення особливостей обліку нематеріальних активів, інвестиційної нерухомості, оренди та 

непоточних активів, призначених для продажу і припиненої діяльність у відповідності до 
міжнародних стандартів фінансової звітності 

 Питання для обговорення: 

1. Облік нематеріальні активи 

2. Облікі інвестиційної нерухомості 
3. Облік оренди 

4. Облік непоточних активів, призначених для продажу і припиненої діяльність 

Практичне заняття 4.   
Тема 3. Облік активів, зобов’язань і інструментів капіталу 

Мета: вивчення особливостей обліку  зменшення корисності (забезпеченості) активів та обліку 

виплат працівникам, обліку забезпеченнь, умовних зобов’язань і умовних активів; обліку фінансових 

інструментів та виплат на основі акцій  у відповідності до міжнародних стандартів фінансової 
звітності 

 Питання для обговорення: 

1. Облік зменшення корисності (забезпеченості) активів 
2. Облік виплат працівникам 

3. Облік забезпеченнь, умовні зобов’язання і умовні активи 

4. Облік фінансових інструментів 



5. Облік виплат на основі акцій 

Практичне заняття 5.   
Тема 4. Облік доходів, витрат і податку на прибуток 

Мета: вивчення особливостей обліку доходів, витрат і податку на прибуток у відповідності до 

міжнародних стандартів фінансової звітності 

 Питання для обговорення: 

1.Облік доходів 

2.Облік державних грантів 

3.Облік витрат на позики 
4.Облік податку на прибуток 

Практичне заняття 6.   

Тема 5. Облік впливу коливань валютних курсів 
Мета: вивчення особливостей обліку курсових різниць та валютних курсів згідно МСБО 21 

 Питання для обговорення: 

1. Підходи до ведення бухгалтерського обліку валютних операцій згідно МСБО 21. 

2. Визначення курсових різниць та валютних курсів. 
3. Переведення елементів фінансової звітності підприємства в іншу валюту подання. 

4. Розкриття інформації про вплив зміни валютних курсів в фінансовій звітності. 

Практичне заняття 7.   
Тема 6. Особливості застосування МСФЗ в окремих галузях і сферах діяльності 

Мета: вивчення особливостей обліку будівельних контрактів у відповідності до МСБО 11 

,,Будівельні контракти” , особливостей обліку у  сільському господарстві у відповідності до МСБО 41 
,,Сільське господарство”, обліку видобутоку корисних у відповідності до МСФЗ 6 та застосування 

МСФЗ у телекомунікаційних компаніях, застосування МСФЗ для малих та середніх підприємств 

Питання для обговорення: 

1. Облік будівельних контрактів 
2. Обліку у  сільському господарстві 

3. Облік видобутку корисних копалин: розвідка запасів і оцінка корисних копалин: 

4. Застосування МСФЗ у телекомунікаційних компаніях: 
5. Застосування МСФЗ у торгівельних компаніях 

6. Договори страхування 

7. Особливості застосування МСФЗ для малих та середніх підприємств 

 Практичне заняття 8.   

Тема 7. Загальні вимоги до фінансової звітності 

Мета: вивчення складу і змісту фінансової звітності, облікові політики, зміни облікових оцінок і 

виправлення помилок 

Питання для обговорення: 

1. Склад і зміст фінансової звітності 

2. Звіт про рух грошових коштів 
3. Події після звітного періоду 

4. Облікові політики, зміни облікових оцінок і виправлення помилок. 

Тема 8. Участь в інших підприємствах і консолідована звітність 

Мета: вивчення особливостей формування консолідованої фінансової звітності, обліку об’єднання 
бізнесу згідно МСФЗ 3, інвестицій в асоційовані підприємства згідно МСБО 28. 

Питання для обговорення: 

1. Об’єднання бізнесу           
2. Консолідована фінансова звітність 

3. Інвестиції в асоційовані підприємства згідно МСБО 28. 

4. Суть і види спільної діяльності 
5. Розкриття інформації про пов’язані сторони 

 

6.Комплексне практичне індивідуальне завдання –  2  год. 

        Варіанти комплексного практичного індивідуального завдання  (КПІЗ) з дисципліни ,,Облік і 
звітність за міжнародними стандартами” виконується самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює 

усі основні теми дисципліни ,,Облік і звітність за міжнародними стандартами”. Метою виконання 

КПІЗ  є оволодіння навичками ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами. КПІЗ 
оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. При виконанні та оформленні КПІЗ 

студент може використовувати комп’ютерну техніку. КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою. 



Виконання КПІЗ з одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни ,,Облік 

і звітність за міжнародними стандартами”. 

 
7. Самостійна робота  –  108 год. (138  год.) 

№ п/п Тематика Кількість 

годин 

1. Тема 1. Сутність і концептуальна основа  МСФЗ - (5) 

2. Тема 2. Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності та 
адаптація вітчизняної системи обліку і звітності до міжнародних вимог 

-(5) 

3. Тема 3. Облік активів, зобов’язань і інструментів капіталу 34 (48) 

4. Тема 4. Облік доходів, витрат і податку на прибуток 10(10) 

5. Тема 5. Облік впливу коливань валютних курсів 10(10) 

6. Тема 6. Особливості застосування МСФЗ в окремих галузях і сферах 

діяльності 

30(40) 

7. Тема 7. Загальні вимоги до фінансової звітності 10(10) 

8. Тема 8. Участь в інших підприємствах і консолідована звітність 10(10) 

 Тренінг          4(-) 

 Разом 108(138) 

 

8.Тренінг з дисципліни –  4  год. 
       Організація і проведення тренінгу. 

За даними облікової інформації  компанії ,,ZETA”, яка формує фінансову звітність в форматі 

МСФЗ необхідно підготувати: 

1. Звіт про сукупний дохід компанії ,,ZETA” за рік, що закінчився 31.12.2021 року;  
2. Звіт про фінансовий стан компанії ,,ZETA” станом на 31.12.2021 року;  

3. Звіт про зміни в акціонерному капіталі компанії ,,ZETA” за рік, що закінчився 31.12.2021 року. 

Зробити висновки. 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

В процесі вивчення дисципліни ,,Облік і звітність за міжнародними стандартами” 
використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

− стандартизовані тести; 

− поточне опитування; 

− залікове модульне тестування та опитування; 
− оцінювання результатів КПІЗ; 

− ректорська контрольна робота; 

− інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни ,,Облік і звітність за міжнародними 

стандартами”  визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 
Заліковий 

 модуль 1 

(змістовий  

модуль 1) 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка за КПІЗ) 

 

Разом 

30 % 40 % 30 % 100 % 

1.Усне опитування під час 

заняття (3 теми по 2 бали= 6 

балів). 

2.Письмова робота=94 бали 

(20 тестів по 3 бали за тест – 

макс. 60 балів. Завдання 1 

(задачі) макс. 30 балів. 

Теоретичне питання – макс. 4 

бали). 

 

1.Тестові завдання (20 тестів 

по 3 бали за тест – макс. 60 

балів). 

2. Завдання 1(задачі) макс. 40 

балів). 

 

 

 

 

1..Написання КПІЗ – макс.40 

балів.  

2.Захист КПІЗ=40 балів. 

3.Виконання завдань під час 

тренінгу =10 балів 

4.Усне опитування під час 

заняття (5 тем по 2 балів=10 

балів). 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: 
За шкалою ЗУНУ За національною 

шкалою 
 За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 добре В (дуже добре) 
75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 
35–59 

незадовільно 
FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 

навчальна дисципліна 

№ Найменування Номер 

теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-8 

2 Індивідуальні завдання для самостійного виконання (електронний варіант) 1-8 

3. Завдання для самостійної роботи 1-8 

              

 

№                             Найменування Номер 

теми 

1. Мультимедійний проектор 1-8 

2. Проєкційний екран 1-8 

3. Програмне забезпечення: ОС Windows 1-8 

4. Інструменти Microsoft Office (Word; Excel; PowerPoint і т.і.) 1-8 

5. Комунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, Opera, Google Chrome, 

Firefox) 

1-8 

6. Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення занять у режимі 
он-лайн (за необхідності) 

1-8 

7. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації дистанційного 

навчання (за необхідності) 

1-8 

8. Наявність доступу до мережі Інтернет 1-8 
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