




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування»  

 

обов’язкова 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

не передбачено 

Спеціальність: 

071 «Облік і оподаткування» 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й  2-й 

Лекції 

Загальна кількість годин 

– 120 
Освітній рівень: 

магістр 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

80 год.  108 год. 

У тому числі: 

Індивідуальні завдання: - год. 

Форма підсумкового 

контролю: екзамен 

 

Мова навчання: 

державна 

 

 



       

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і фінансова 

звітність за міжнародними стандартами» є формування цілісної системи 

теоретичних знань з обліку та фінансової звітності за міжнародними 

стандартами, опрацювання і використання облікової інформації в управлінні. 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік і фінансова 

звітність за міжнародними стандартами» є засвоєння теоретичних знань з 

обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами, набуття 

практичних навичок з провадження облікового процесу і  складання 

фінансової звітності за МСФЗ. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

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. 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності. 

 

 

3. Результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування наступних програмних результатів навчання: 

ПР 09 Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР 10 Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

ПР 13 Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог 

професійної етики. 

ПР17 Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників,менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 



 

 

 

 

 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Дисципліни, які мають бути вивчені раніше:  дисципліни, які мають 

бути вивчені в процесі здобуття попереднього рівня освіти 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Історія розвитку МСФЗ та організаційна структура Ради 

з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності:  історія розвитку, роль, 

призначення, цілі їх розробки, процедури розробки. Організація діяльності 

Ради МСБО. 

 

ТЕМА 2. Концептуальна основа МСФЗ.  

Призначення та склад фінансової звітності, основні припущення і 

якісні характеристики фінансової звітності згідно концептуальної основи 

складання і подання фінансової звітності.  

Елементи фінансової звітності (активи, зобов’язання, власний 

капітал, доходи, витрати, грошові потоки) та критерії їх визнання у 

фінансовій звітності. Оцінка елементів фінансової звітності: історична 

собівартість; поточна собівартість; вартість реалізації; теперішня вартість. 

Концепції капіталу та збереження капіталу. 

 

ТЕМА 3. Склад та формат подання фінансової звітності, 

складеної за МСФЗ. 

Загальні вимоги до фінансової звітності. Порядок подання 

фінансової звітності. Звітний період.  

Звіт про фінансовий стан (баланс) та події після звітної дати (МСБО 

1; МСФЗ 1; МСБО 10). Структура і зміст звіту. Класифікація статей звіту. 

Формати звіту. Події після дати балансу та майбутні події. 

Звіт про сукупні доходи. Структура і зміст звіту. Формати звіту. 

Інформація, яку слід подавати у звіті про сукупні доходи або у примітках. 

Звіт про зміни у власному капіталі (МСБО 1; МСФЗ 1). Структура і 

зміст звіту. Формати звіту. Інформація, яку слід подавати у звіті про зміни у 

власному капіталі або у примітках 

Звіт про рух грошових коштів (МСБО 1; МСФЗ 1; МСБО 7). 

Негрошові операції. Структура звіту. Методики складання: прямий та 

непрямий методи розробки. Вимоги до основних елементів звіту.  

Примітки до фінансових звітів, виправлення помилок, зміни в 

облікових політиках та оцінках (МСБО 1; МСФЗ 1; МСБО 8). Додаткова 



якісна інформація до фінансових звітів. Примітки. Облікова політика та її 

зміни. Попередні облікові оцінки. Розкриття інформації щодо помилок, 

припущених у попередніх періодах.  

Проміжна фінансова звітність (МСФЗ 1; МСБО 34). Звітні періоди 

подання фінансової звітності. Проміжний період. Інформація, що надається у 

проміжній звітності. 

 

ТЕМА 4. Базові підходи та головні правила визнання доходу. 

Дохід (МСБО 18). Сутність та складові елементи доходу. Операції 

виникнення доходів. Справедлива вартість компенсації. Франчайзинг. 

Критерії визнання доходу. Методи обліку доходів. Відсотки. Роялті. 

Дивіденди. Розкриття інформації у фінансових звітах. Доходи від державних 

грантів, будівельних контрактів (МСБО 20; МСБО 11). Будівельний 

контракт. Контракт з фіксованою ціною та контракт з ціною «витрати плюс». 

Загальний дохід від контракту. Облік державних грантів. Гранти, пов’язані з 

придбанням активів та з доходом. Розкриття інформації у фінансових звітах.  

 

ТЕМА 5. Визнання витрат: критерії списання та капіталізації. 

Витрати на позики (МСБО 23): підходи до обліку. Склад витрат на 

позики. Кваліфікований актив. Визначення витрат на позики, капіталізація 

витрат. Розкриття інформації у фінансових звітах. 

 

ТЕМА 6. Податки на прибуток.  
Податки на прибуток (МСБО 12). Податковий та обліковий прибуток 

(збиток). Тимчасові різниці. Відстрочені податкові зобов’язання та податкові 

активи. Методи обчислення відстроченого податку. Розкриття інформації у 

фінансових звітах. Прибуток на акцію (МСБО 33). Порядок визначення та 

подання прибутку на акцію. Базисний прибуток на акцію. Звичайні та 

привілейовані акції. Часовий знижений коефіцієнт. Розбавлений прибуток на 

акцію. Потенційні звичайні акції. Розкриття інформації у фінансових звітах. 

 

ТЕМА 7. Визнання та оцінка активів: основні засоби та 

інвестиційна нерухомість. 

Основні засоби (МСБО 16). Характеристика та класифікація об’єктів 

основних засобів. Початкові оцінки основних фондів. Справедлива та 

балансова вартість. Моделі оцінки після визнання основних фондів. 

Капітальні витрати. Переоцінка основних фондів. Методи амортизації. 

Прибуток або збиток від вибуття. Розкриття інформації про основні засоби у 

фінансовій звітності.  

Інвестиційна нерухомість (МСБО 40; МСБО 16). Сутність та 

приклади. Первісна оцінка. Моделі оцінки та визнання інвестиційної 

нерухомості. Розкриття інформації у фінансових звітах. Зменшення 

корисності активів (МСБО 36). Сфера застосування. Мінімальні ознаки 

можливого зменшення корисності активу.  

 



 

 

ТЕМА 8. Визнання та оцінка активів: нематеріальні активи та 

непоточні активи. 

Нематеріальні активи (МСБО 38). Ідентифікація нематеріальних 

активів. Первісна оцінка та собівартість нематеріальних активів. Визнання 

витрат у балансовій вартості нематеріальних активів. Справедлива вартість. 

Визнання нематеріальних активів, що отримані у результаті власних 

досліджень та розробок. Витрати на нематеріальні активи. Моделі 

переоцінки та собівартості. Амортизація. Розкриття інформації про 

нематеріальні активи у фінансовій звітності.  

Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена діяльність 

(МСФЗ 5). Класифікація непоточних активів. Ліквідаційна група. 

Припинення діяльності. Оцінка непоточних активів для продажу. 

 

ТЕМА 9. Визнання та оцінка активів: запаси. 

Запаси (МСБО 2). Сфера застосування. Сутність та оцінка запасів. 

Підходи до визначення собівартості. Облік руху запасів: періодичний та 

постійний облік. Чиста реалізаційна вартість. 

 

ТЕМА 10. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи. 

Забезпечення, непередбачені зобов’язання і активи (МСБО 37). 

Сфера застосування МСЗ щодо забезпечень. Визнання забезпечень. Події, що 

створюють зобов’язання. Юридичні зобов’язання. Конструктивне 

зобов’язання. Оцінка витрат для погашення заборгованості. Очікувана 

вартість. Обтяжливий контракт. Забезпечення витрат на реструктуризацію. 

Непередбачене зобов’язання. Непередбачений актив.  

 

ТЕМА 11. Облік та звітування за операціями оренди. 

Оренда (МСБО 17). Сутність, види. Фінансова оренда. Мінімальні 

орендні платежі. Види ліквідаційної вартості. Непередбачувана орендна 

плата. Припустима ставка орендного відсотка. Відсоткова ставка додаткових 

позик орендаря. Методика обліку фінансової оренди. Пряма фінансова 

оренда. Чисті інвестиції в оренду. Незароблений фінансовий дохід. Первісні 

прямі витрати. Оренда із залученням позикових коштів. Оренді типу 

продажу.  

 



 

6. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тем 

  

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТЕМА 1. Історія розвитку 

МСФЗ та організаційна 

структура Ради з 

міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку. 

6 2 1 - 3 6 1 0,5 - 4,5 

ТЕМА 2. Концептуальна 

основа МСФЗ. 

9 2 1 - 6 9 0,5 0,5 - 8 

ТЕМА 3. Склад та формат 

подання фінансової 

звітності, складеної за 

МСФЗ. 

14 2 2 - 10 14 0,5 1 - 12,5 

ТЕМА 4. Базові підходи та 

головні правила визнання 

доходу. 

12 2 2 - 8 12 0,5 0,5 - 11 

ТЕМА 5. Визнання витрат: 

критерії списання та 

капіталізації. 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

ТЕМА 6. Податки на 

прибуток. 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

ТЕМА 7. Визнання та 

оцінка активів: основні 

засоби та інвестиційна 

нерухомість. 

12 2 2 - 8 12 0,5 0,5 - 11 

ТЕМА 8. Визнання та 

оцінка активів: 

нематеріальні активи та 

непоточні активи. 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

ТЕМА 9. Визнання та 

оцінка активів: запаси. 

12 2 2 - 8 12 0,5 0,5 - 11 

ТЕМА 10. Забезпечення, 

умовні зобов’язання та 

умовні активи. 

12 1 2 - 9 12 0,5 0,5 - 11 

ТЕМА 11. Облік та 

звітування за операціями 

оренди. 

10 1 2 - 7 10 0,5 0,5 - 9 

Усього годин  120 20 20 - 80 120 6 6 - 108 

 

 

 

 

 

 



7. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Історія розвитку МСФЗ та організаційна структура Ради з 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

1 0,5 

2 Концептуальна основа МСФЗ. 1 0,5 

3 Склад та формат подання фінансової звітності, складеної за 

МСФЗ. 

2 1 

4 Базові підходи та головні правила визнання доходу. 2 0,5 

5 Визнання витрат: критерії списання та капіталізації. 2 0,5 

6 Податки на прибуток. 2 0,5 

7 Визнання та оцінка активів: основні засоби та інвестиційна 

нерухомість. 

2 0,5 

8 Визнання та оцінка активів: нематеріальні активи та непоточні 

активи. 

2 0,5 

9 Визнання та оцінка активів: запаси. 2 0,5 

10 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи. 2 0,5 

11 Облік та звітування за операціями оренди. 2 0,5 

 Разом 20 6 
 

 

8. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом 
 

9. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення 

про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 

результатів навчання у Луганському національному аграрному університеті. 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 

Поточний контроль проводиться у вигляді опитування, тестування або 

виконання відповідних завдань. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. 

Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести та 

презентації студентами результатів виконаних завдань. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль Семестровий 

контроль 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 40 100 

Т1, Т2 ... Т11 – теми навчальної дисципліни. 

 



12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна  

Навчальна дисципліна передбачає використання програмного 
забезпечення on-line: Microsoft Office 365, Moodle (GNU загальна суспільна 
ліцензія). 

 
13. Рекомендовані джерела інформації 

13.1. Навчальна та інша література 
 

Базова 
1. Кузнецова С. О., Чернікова І. Б. Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами : навч. посіб. / С. О. Кузнецова, І. Б. Чернікова. – Х. : 
Видавництво «Лідер», 2016. – 318 с. 

2. Лучко М. Р., Бенько І. Д. Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : Екон. думка 
ТНЕУ, 2016. – 360 с. 

3. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для 
МСП, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_010 

4. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: методичні 
вказівки. / О.В.Маркус. – Луцьк : Східноєвр. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 
155 с. 

5. Пархоменко В. М., Малюга Н. М. Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами: навч. посіб. – Київ: 2019. – 120 c. 
 

Додаткова 
1. The Global Risks Report 2020. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf 
2. Про Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі на 2007-2015 роки. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 16 січня 2007 р. № 34. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-%D1%80 

3. Про схвалення Стратегії реформування системи управління 
державними фінансами на 2017-2020 роки. Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80. 

4. Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року. 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 437-р. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-%D1%80#Text 

5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 р. № 996. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності». Затв. наказом Міністерства 
фінансів України 07 лютого 2013 року № 73. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку  у 
державному секторі 101 «Подання фінансової звітності». Затв. наказом 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_010
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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Міністерства фінансів України 28 грудня 2009 року № 1541. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11 

8. Момотюк Л.Є., Шкуліпа Л.В. Принципи підготовки та подання 
фінансової звітності за МСФЗ: синтез теорії та практики / Момотюк Л.Є., 
Шкуліпа Л.В. // Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 7-12. 

9. Крупка Я., Музика М. Про якісні характери стики фінансової 
звітності / Крупка Я., Музика М. // Вісник Тернопільського національного 
економічного університету. 2017. № 3. С. 97-105. 

10. Пилипенко Л. М. Розвиток концепцій побудови системи публічної 
звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки: монографія / Л. 
М. Пилипенко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 336 с. 

11. Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської 
звітності: монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. К .: Інтерсервіс, 2016. - 
276 с. 

12. Ценклер Н.І., Вигівська І.М., Макарович В.К. Тенденції розвитку 
бухгалтерського обліку в державному секторі: міжнародний контекст / 
Ценклер Н.І., Вигівська І.М., Макарович В.К. // Проблеми теорії та 
методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. Вип. 2 (43). С. 
75-81. 

13. Смирнов І.В., Смирнова Н.В. Національні та міжнародні стандарти 
обліку для державного сектору: особливості застосування / Смирнов І.В., 
Смирнова Н.В. // Наукові праці Кіровоградського національного технічного 
університету. Економічні науки. 2018. Вип.33. С.152-164. 

14. Концептуальна основа фінансової звітності (2010). URL: 
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16. 2020 Handbook of International Public Sector Accounting 
Pronouncements. URL: https://www.ipsasb.org/publications/2020-handbook-
international-public-sector-accounting-pronouncements 
13.2. Електронні  ресурси 

Електронний ресурс навчально-методичного забезпечення Луганського 
національного аграрного університету.  
Навчально-методичне забезпечення дисципліни [Електронний ресурс]  
- Режим доступу: http://edu.lnau.in.ua/course/view.php?id=1913 
Електронний репозитарій ЛНАУ[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui\ 
2. Інтернет ресурси: 
Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу : http://icps.com.ua 
Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
https://www.rada.gov.ua 
Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://mof.gov.ua 
Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
www.ukrstat.gov.ua 
Фінансовий аналітик-сервіс [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
www.fas.com.ua 
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