
Облік і звітність за міжнародними стандартами 
назва  дисципліни 

Тип дисципліни: ______________нормативна______________________ Семестр: ____2____ 
                                                                                            (вибіркова, нормативна ) 

Кількість 

кредитів____4_______лекції__32год._____Практичні__16год.____Лабраторні________ 

Самостійна робота_____72год._____________ 

Лектор:   доц. Дутчак Ірина Богданівна, 

Результати навчання: 

      знати: склад та формат подання фінансової звітності, складеної за МСФЗ. Базові підходи 

та головні правила визнання доходу. Визнання витрат: критерії списання та капіталізації. 

Визнання та оцінка активів: основні засоби. Визнання та оцінка активів: нематеріальні 

активи. Визнання та оцінка активів: заборгованість та запаси. Визнання та оцінка зобов’язань 

та власного капіталу. Порядок відображення в обліку та формування звітних показників за 

операціями з інвестиційною нерухомістю. Порядок відображення в обліку податку на прибуток. 

     вміти: скласти та підготувати до подання фінансову звітність за МСФЗ. Застосовувати 

базові підходи та головні правила визнання доходу. Застосовувати базові підходи визнання 

витрат: критерії списання та капіталізації. Застосовувати принципи і методи визнання та 

оцінки активів: основні засоби. Застосовувати принципи і методи визнання та оцінки активів: 

нематеріальні активи. Застосовувати принципи і методи визнання та оцінки активів: 

заборгованість та запаси. Застосовувати принципи і методи визнання та оцінки зобов’язань 

та власного капіталу. Вести облік та складати звітність за операціями з інвестиційною нерухомістю. 

Відображати в обліку податок на прибуток. 

          Анотація  навчальної   дисципліни:  

          Метою вивчення дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» є  

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. 

          Кожен слухач по закінченню курсу повинен засвоїти основні вимоги Міжнародних 

стандартів фінансової звітності щодо формування окремих елементів фінансових звітів та 

вміти їх застосовувати у процесі підготовки консолідованих фінансових звітів компаніями 

недержавної форми власності або їх трансформації. 

 

Форми та  методи навчання: __лекції, практичні, консультації, самостійна робота_ 

 

Форма  звітності:__________іспит____________________________ 

 

Мова навчання:            українська   

Спеціальність (спеціалізація): 071 «Облік і оподаткування» 

Кваліфікація: Магістр обліку і оподаткування за спеціалізацією «Облік і аудит» 

Розглянуто  на  засіданні кафедри «1» лютого 2021 р.      Протокол № 10   

Завідувач кафедри            _____________________           проф. Ковалюк О.М.____  

                                                                                                  (підпис) 


