
Повна назва: Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 

Статус: вибіркова дисципліна 

Мета: набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і 

змісту основних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування 

процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними 

корпораціями та учасниками ринку цінних паперів. 

Зміст, методики, і технології викладання дисципліни: Тематичний план 

дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами»  складається з 

трьох змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний 

блок  дисципліни,  який  логічно  пов'язує  кілька  навчальних  елементів дисципліни за 

змістом і взаємозв'язками. 

Завданнями курсу є засвоєння основних вимог Міжнародних стандартів фінансової 

звітності щодо формування окремих елементів фінансових звітів та вміння їх 

застосовувати у процесі підготовки консолідованих фінансових звітів компаніями 

недержавної форми власності або їх трансформації. 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з державного фінансового контролю та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура та зміст навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗМ 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: необхідність та концептуальні основи 

Тема 1. Розробка та впровадження міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
6 2 2 

- - 
2 

Тема 2. Загальні вимоги до складання та подання 

фінансової звітності 
8 2 2 

- - 
4 

Разом за змістовим модулем 1 14 4 4 - - 6 

ЗМ 2. Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами 

Тема 3. Баланс та події після звітної дати 8 2 2 - - 4 

Тема 4. Звіт про прибутки (збитки) та зміни у власному 

капіталі 
10 2 2 

- - 
6 

Тема 5. Структура, зміст та порядку складання звіту 

про рух грошових коштів 
16 4 4 

- - 
8 

Тема 6. Порядок складання інших форм звітності за 

МСФЗ 
14 2 2 

- - 
10 

Разом за змістовим модулем 2 48 10 10 - - 22 



ЗМ 3. Облік окремих видів активів, зобов’язань, доходів та витрат за міжнародними 

стандартами 

Тема 7. Облік операцій з основними засобами 10 2 2 - - 6 

Тема 8. Облік нематеріальних активів 6 2 2 - - 2 

Тема 9. Облік інвестиційної нерухомості 8 2 2 - - 4 

Тема 10. Облік операцій із запасами 8 2 2 - - 4 

Тема 11. Облік орендних операцій 10 2 2 - - 6 

Тема 12. Облік і визнання доходів і витрат 8 2 2 - - 4 

Тема 13. Податок на прибуток 8 2 2 - - 4 

Разом за змістовим модулем 3 58 14 14 - - 30 

Усього годин  120 28 28 - - 64 

За підсумками курсу студент повинен  

вміти: складати форми фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вміти 

узгоджувати окремі показники; виявити відмінності національних Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку у порівнянні з Міжнародними стандартами бухгалтерського 

обліку; організувати облік активів, зобов’язань та власного капіталу за Міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку; скласти фінансову звітність за міжнародними 

стандартами та здійснити взаємозв’язок показників її форм; використовувати облікову 

інформацію для прийняття управлінських рішень; застосовувати передовий досвід 

організації обліку за міжнародними стандартами у вітчизняній обліковій практиці. 

знати: після опанування даної дисципліни студенти набувають навички та знання з 

володіння нормативно-правовою базою, що регламентує питання ведення 

бухгалтерського обліку та складання звітності на підприємстві; з існуючих підходів до 

оцінки облікових об’єктів; специфіки документального оформлення операцій з 

оборотними та необоротними активами та вміння щодо ведення первинного обліку даних 

об’єктів; з ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, 

запасів, розрахунків, капіталу, зобов’язань, доходів та витрат; з використанням системи 

знань про принципи бухгалтерського обліку для обробки та обґрунтування облікової 

політики суб’єкта господарювання. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): 120 години, 4 кредити. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться 

у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових 

аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 

робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді іспиту в усній формі, що передбачає 

надання відповіді на два теоретичні питання та вирішення одної задачі. Кількість 

варіантів білетів – 30. Час на підготовку – 40-50 хвилин (по 10-15 хвилин на питання).  

Оцінювання:  

Форма контролю 
Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Опитування  на сем. заняттях 5 2 10 

Доповідь на сем. заняттях 5 1 5 

Розв’язання задач біля дошки 5 3 15 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної роботи 5 3 15 



Індивідуальна контрольна робота (ПМК)  10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

Викладач:  

Антонова Л.В., д.н. з держ. упр., професор кафедри обліку і аудиту ЧНУ ім. Петра 

Могили. Стаж педагогічної діяльності – більше 15 років. Кількість виданих наукових 

праць – більше 50. Сфера наукових інтересів – облік та фінансова звітність за 

міжнародними стандартами. 


