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Силабус курсу «Облік і звітність за міжнародними стандартами» 

2020-2021 навчального року 

 

 

Назва курсу  Облік і звітність за міжнародними стандартами 

Адреса викладання 

курсу 

Економічний факультет,  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

79008 м. Львів, проспект Свободи, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

07 «Управлінні та адміністрування» 

071 «Облік і оподаткування» 

Викладачі курсу Дутчак Ірина Богданівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і 

аудиту 

Контактна інформація 

викладачів 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/dutchak-i-b 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Skype або 

подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід 

писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб складати звітність і вести облік за 

міжнародними стандартами. Тому у курсі представлено як огляд 

концепцій визнання та оцінки активів і зобов’язань згідно 

міжнародних стандартів, так і процесів та інструментів, які потрібні 

для ведення обліку і складання звітності згідно міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Облік і звітність за міжнародними стандартами» є 

завершальною нормативною дисципліною з спеціальності «Облік і 

оподаткування» для освітньої програми «Облік і аудит», яка 

викладається в 2 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 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 і 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 студент 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. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

1. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч. 

посіб. / С. О. Кузнецова, І. Б. Чернікова. – Х. : Видавництво «Лідер», 

2016. – 318 с. 

2. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навч. 

https://maps.google.com/maps?q=79008%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2B%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%2C%2B18


посіб. / Пархоменко В. М., Малюга Н. М. - Київ: 2019. - 120 c. 

3. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / М. Р. 

Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 360 с. 

Додаткова література:  

1.Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними 

стандартами. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 

368с.  

2. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗТМ) 2007 / 

Фонд Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(ФКМСБО) – 2007. – Ч. 1. – 1272 с.; Ч. 2. – 1223 с. 

3.   Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова 

звітність за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: 

Практ. посібник. – К.: Лібра, 2011. 

4.   Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової 

звітності (наказ Мінфіну від 28.03.2013 р. №433) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/ 

metod_fin_otch_433.aspx 

5.Пономарьова Н.А. Міжнародні стандарти фінансової звітності та 

міжнародні стандарти аудиту : навч. посібник / Н.А. Пономарьова. − 

Хмельницький : ХНУ, 2008. − 211 с. 

 

Тривалість курсу 120 год. 

 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин 

практичних занять та 72 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

      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 будівельних операцій. 

Вести облік та складати звітність за операціями з інвестиційною 

нерухомістю. Відображати в обліку податок на прибуток. 

Ключові слова Міжнародні стандарти, бухгалтерський облік, фінансова звітність 

 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми СХЕМА КУРСУ 

http://www.buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/


СХЕМА КУРСУ 

Тиж. / 

дата / год. 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год. 

Термін 

виконання 

12.02.2021 Порядок застосування МСФЗ. Практична  [1,2,3]   

15.02.2021 Тема: Перше застосування МСФЗ. 

1.Порядок застосування МСФЗ. 

2.Основні терміни, що використовуються 

при застосуванні МСФЗ. 

3.Підготовка балансу до переходу на МСФЗ. 

4.Сутність вимог МСФЗ1 до першої 

фінансової звітності. 

5.Суть принципу ретроспективного 

застосування при переході на МСФЗ. 

6.Звільнення від вимог інших МСФЗ. 

7.Винятки з ретроспективного застосування 

інших МСФЗ. 

8.Перелік обов’язкових винятків при 

застосуванні МСФЗ. 

9.Підтвердження правильності застосування 

МСФЗ. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

22.02.2021 Тема: Облікова політика за МСФЗ. 

1.Поняття облікової політики згідно МСФЗ. 

2.Характеристика розділу «Загальні 

положення». 

3.Характеристика «Організаційного 

розділу». 

4.Характеристика «Методичного розділу». 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

26.02.2021 Тема: Перше застосування МСФЗ. 

Тема: Облікова політика за МСФЗ. 

Практична [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

01.03.2021 Тема: Обліковий цикл та план рахунків за 

Міжнародними стандартами. 

1.Етапи облікового циклу. 

2.Порядок застосування коригуючи 

проводок. 

3.Процедура формування трансформаційних 

таблиць. 

4.Класифікація рахунків фінансового 

обліку. 

5.Рахунки за МСФЗ. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

08.03.2021 Тема: Визнання і класифікація основних 

засобів. 

1.Підходи до визначення ОЗ згідно МСБО. 

2.Сфера застосування МСБО 16. 

3.Визнання ОЗ за МСБО. 

4.Класифікація ОЗ для фінансового обліку 

згідно МСФЗ. 

5.Порівняння термінів щодо ОЗ. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

12.03.2021 Тема: Обліковий цикл та план рахунків за 

Міжнародними стандартами. 

Тема: Визнання і класифікація основних 

засобів. 

 

Практична [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

 

 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



15.03.2021 Тема: Джерела виникнення та оцінка ОЗ. 

1.Оцінка ОЗ за собівартістю. 

2.Методи оцінки ОЗ згідно МСБО. 

3.Основні джерела утворення ОЗ. 

3.1.Придбання ОЗ за горошові кошти. 

3.2.Придбання ОЗ в кредит. 

3.3.Обмін ОЗ. 

3.4.Отримання ОЗ як подарунок. 

3.5.Самостійне створення ОЗ або 

будівництво ОЗ. 

3.6.Придбання землі. 

4.Амортизація ОЗ. 

5.Розкриття інформації щодо ОЗ у 

фінансовій звітності. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

22.03.2021 Тема: Облік фінансових інвестицій 

1.Фінансові інвестиції: поняття, 

класифікація та регламентація обліку. 

2. Облік інвестицій у цінні папери, які не 

дають ні суттєвого впливу ні контролю. 

3. Облік інвестицій в асоційовані компанії за 

методом участі у капіталі, облік гудвілу. 

4.  Облік інвестицій у дочірні підприємства. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

26.03.2021 Тема: Джерела виникнення та оцінка ОЗ. 

Тема: Облік фінансових інвестицій 

Практична [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

29.03.2021 Тема: Особливості обліку інвестиційної 

нерухомості. 

1.Сфера застосування МСБО 40. 

2.Визначення та визнання ІН згідно МСБО. 

3.Оцінка ІН за МСБО. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

05.04.2021 Тема: Облік нематеріальних активів згідно 

МСБО. 

1.Сфера застосування МСБО 38. 

2.Визнання НА згідно МСБО. 

3.Класифікація НА згідно МСБО. 

4.Шляхи утворення НА згідно МСБО. 

4.1.НА окремо придбані. 

4.2.НА придбані як частина об’єднання 

бізнесу. 

4.3.Виникнення НА шляхом державного 

субсидування. 

4.4.Виникнення НА шляхом обміну активів. 

4.5.Виникнення НА шляхом внутрішнього 

створення. 

5.Амортизація НА. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

09.04.2021 Тема: Особливості обліку інвестиційної 

нерухомості. 

Тема: Облік нематеріальних активів згідно 

МСБО. 

Практична [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

12.04.2021 Тема: Облік дебіторської заборгованості 

згідно МСБО. 

1.Визнання і класифікація дебіторської 

заборгованості. 

2.Оцінка дебіторської заборгованості згідно 

МСБО: грошові знижки, сумнівна 

дебіторська заборгованість, оцінка 

сумнівної дебіторської заборгованості, 

розрахунок суми резерву сумнівних боргів. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



19.04.2021 Тема: Облік грошових коштів за СМФЗ. 

1.Визнання грошових коштів та їх 

еквівалентів. 

2.Формування малої каси на підприємстві. 

3.Облік руху грошових коштів та їх 

еквівалентів. 

4.Формування системи внутрішнього 

контролю над рухом грошових коштів. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

23.04.2021 Тема: Облік дебіторської заборгованості 

згідно МСБО. 

Тема: Облік грошових коштів за СМФЗ. 

Практична [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

26.04.2021 Тема: Облік запасів за СМФЗ. 

1.Критерії визнання запасів активами, склад 

первісної вартості запасів. 

2.Характеристика систем обліку запасів. 

3.Методи оцінки запасів при вибутті. 

4.Інформація про запаси, яку необхідно 

розкрити у фінансовій звітності 

підприємства. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

03.05.2021 Тема: Облік зобов’язань за МСФЗ. 

1.Визнання та класифікація зобов’язань. 

Розкриття зобов’язань у фінансовій 

звітності. 

2.Облік розрахунків до сплати згідно 

МСФЗ. 

3.Визнання та категорії виплат працівникам. 

4.Облік розрахунків за пенсійними 

програмами та з бюджетом. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

07.05.2021 Тема: Облік запасів за СМФЗ. 

Тема: Облік зобов’язань за МСФЗ. 

Практична [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

10.05.2021 Тема: Облік власного капіталу за МСФЗ. 

1.Визначення та класифікація власного 

капіталу. Структура власного капіталу. 

2.Методи розподілу прибутків та збитків. 

3.Облік випуску акцій. 

4.Оцінка та визнання доходів і витрат. 

5.Визнання податку на прибуток. 

Взаємозв’язок між бухгалтерським і 

податковим обліком. 

 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

17.05.2021 Тема: Складання балансу.  

1. Користувачі фінансової звітності та їх 

інформаційні потреби.  

2. Склад та призначення компонентів 

фінансової звітності.  

3. Визнання елементів фінансової звітності.  

4. Вимоги та припущення до інформації, що 

надається у фінансових звітах.  

5. Якісні характеристики фінансової 

звітності.  

6. Інформація, яку подають як додатки до 

фінансової звітності.  

7. Взаємозв’язок між інформацією у різних 

формах фінансової звітності.  

8. Елементи балансу, критерії їх визнання та 

оцінка.  

9. Структура та зміст балансу.  

10. Моделі та форми балансу. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



21.05.2021 Тема: Облік власного капіталу за МСФЗ. 

Тема: Складання балансу. 

Практична [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

24.05.2021 Тема: Складання звіту про прибутки і 

збитки.  

1. Призначення та елементи звіту про 

прибутки та збитки.  

2. Структура та зміст звіту про прибутки та 

збитки.  

3. Способи подання звіту про прибутки та 

збитки.  

4. Методика розрахунку прибутку на акцію. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

31.05.2021  Тема: Складання звіту про рух грошових 

коштів і звіту про зміни у ВК. 

1. Структура та зміст звіту про рух 

грошових коштів.  

2. Методика складання звіту про рух 

грошових коштів.  

3. Подання та розкриття інформації про рух 

грошових коштів  

4. Структура та зміст звіту про зміни у 

власному капіталі.  

5. Підходи до розкриття змін у власному 

капіталі.  

6. Структура та зміст приміток до 

фінансової звітності.  

6. Структура та зміст проміжної фінансової 

звітності.  

7. Визнання та оцінка у проміжних 

фінансових звітах.  

8. Визначення сегментів та їх види.  

9. Елементи звітності та облікова політика 

сегмента.  

10. Призначення, сфера застосування та 

порядок подання консолідованої фінансової 

звітності.  

11. Процедура консолідації фінансових 

звітів.  

12. Розкриття інформації про консолідацію 

фінансових звітів. 

Лекція [1,2,3] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру 

письмовий/комбінований 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Бухгалтерський облік» «Звітність підприємства», «Фінансовий облік 

1», «Фінансовий облік 2», достатніх для сприйняття категоріального 

апарату в обліку і звітності за міжнародними стандартами, розуміння 

положень стандартів бухгалтерського обліку 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, практичні, консультації, самостійна робота 

 

Необхідне обладнання ПК, доступ до мережі Інтернет 

 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: 



виду навчальної 

діяльності) 

• практичні/самостійні тощо: 40% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 40 

• контрольні заміри (модулі), реферат: 10% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 10 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні 

зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання 

усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся 

література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання 

і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до екзамену Тема: Перше застосування МСФЗ. 

1. Порядок застосування МСФЗ. 

2. Основні терміни, що використовуються при застосуванні МСФЗ. 

3. Підготовка балансу до переходу на МСФЗ. 

4. Сутність вимог МСФЗ1 до першої фінансової звітності. 

5. Суть принципу ретроспективного застосування при переході на 

МСФЗ. 

6. Звільнення від вимог інших МСФЗ. 

7. Винятки з ретроспективного застосування інших МСФЗ. 

8. Перелік обов’язкових винятків при застосуванні МСФЗ. 

9. Підтвердження правильності застосування МСФЗ. 

 

Тема: Облікова політика за МСФЗ. 

1. Поняття облікової політики згідно МСФЗ. 

2. Характеристика розділу «Загальні положення». 

3. Характеристика «Організаційного розділу». 

4. Характеристика «Методичного розділу». 



 

Тема: Обліковий цикл та план рахунків за МС. 

1. Етапи облікового циклу. 

2. Порядок застосування коригуючи проводок. 

3. Процедура формування трансформаційних таблиць. 

4. Класифікація рахунків фінансового обліку. 

5. Рахунки за МСФЗ. 

 

Тема: Визнання і класифікація основних засобів. 

1. Підходи до визначення ОЗ згідно МСБО. 

2. Сфера застосування МСБО 16. 

3. Визнання ОЗ за МСБО. 

4. Класифікація ОЗ для фінансового обліку згідно МСФЗ. 

5. Порівняння термінів щодо ОЗ. 

 

Тема: Джерела виникнення та оцінка ОЗ. 

1. Оцінка ОЗ за собівартістю. 

2. Методи оцінки ОЗ згідно МСБО. 

3. Основні джерела утворення ОЗ. 

3.1. Придбання ОЗ за горошові кошти. 

3.2. Придбання ОЗ в кредит. 

3.3. Обмін ОЗ. 

3.4. Отримання ОЗ як подарунок. 

3.5. Самостійне створення ОЗ або будівництво ОЗ. 

3.6. Придбання землі. 

4. Амортизація ОЗ. 

5. Розкриття інформації щодо ОЗ у фінансовій звітності. 

 

Тема: Облік фінансових інвестицій 

       1.Фінансові інвестиції: поняття, класифікація та регламентація обліку. 

       2. Облік інвестицій у цінні папери, які не дають ні суттєвого впливу ні 

контролю. 

       3. Облік інвестицій в асоційовані компанії за методом участі у капіталі, 

облік гудвілу. 

       4.  Облік інвестицій у дочірні підприємства. 

 

Тема: Особливості обліку інвестиційної нерухомості. 

1. Сфера застосування МСБО 40. 

2. Визначення та визнання ІН згідно МСБО. 

3. Оцінка ІН за МСБО. 

 

Тема: Облік нематеріальних активів згідно МСБО. 

1. Сфера застосування МСБО 38. 

2. Визнання НА згідно МСБО. 

3. Класифікація НА згідно МСБО. 

4. Шляхи утворення НА згідно МСБО. 

4.1. НА окремо придбані. 

4.2. НА придбані як частина об’єднання бізнесу. 

4.3. Виникнення НА шляхом державного субсидування. 

4.4. Виникнення НА шляхом обміну активів. 

4.5.  Виникнення НА шляхом внутрішнього створення. 

5. Амортизація НА. 

 

Тема: Облік дебіторської заборгованості згідно МСБО. 

1. Визнання і класифікація дебіторської заборгованості. 

2. Оцінка дебіторської заборгованості згідно МСБО: грошові знижки, 

сумнівна дебіторська заборгованість, оцінка сумнівної дебіторської 

заборгованості, розрахунок суми резерву сумнівних боргів. 

 



Тема: Облік грошових коштів за СМФЗ. 

1. Визнання грошових коштів та їх еквівалентів. 

2. Формування малої каси на підприємстві. 

3. Облік руху грошових коштів та їх еквівалентів. 

4. Формування системи внутрішнього контролю над рухом грошових 

коштів. 

 

Тема: Облік запасів за СМФЗ. 

1. Критерії визнання запасів активами, склад первісної вартості 

запасів. 

2. Характеристика систем обліку запасів. 

3. Методи оцінки запасів при вибутті. 

4. Інформація про запаси, яку необхідно розкрити у фінансовій 

звітності підприємства. 

 

Тема: Облік зобов’язань за МСФЗ. 

1. Визнання та класифікація зобов’язань. Розкриття зобов’язань у 

фінансовій звітності. 

2. Облік розрахунків до сплати згідно МСФЗ. 

3. Визнання та категорії виплат працівникам. 

4. Облік розрахунків за пенсійними програмами та з бюджетом. 

 

Тема: Облік власного капіталу за МСФЗ. 

1. Визначення та класифікація власного капіталу. Структура власного 

капіталу. 

2. Методи розподілу прибутків та збитків. 

3. Облік випуску акцій. 

4. Оцінка та визнання доходів і витрат. 

5. Визнання податку на прибуток. Взаємозв’язок між бухгалтерським і 

податковим обліком. 

 

Тема: Складання балансу.  

1. Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби.  

2. Склад та призначення компонентів фінансової звітності.  

3. Визнання елементів фінансової звітності.  

4. Вимоги та припущення до інформації, що надається у фінансових звітах.  

5. Якісні характеристики фінансової звітності.  

6. Інформація, яку подають як додатки до фінансової звітності.  

7. Взаємозв’язок між інформацією у різних формах фінансової звітності.  

8. Елементи балансу, критерії їх визнання та оцінка.  

9. Структура та зміст балансу.  

10. Моделі та форми балансу.  

 

Тема: Складання звіту про прибутки і збитки.  

1. Призначення та елементи звіту про прибутки та збитки.  

2. Структура та зміст звіту про прибутки та збитки.  

3. Способи подання звіту про прибутки та збитки.  

4. Методика розрахунку прибутку на акцію.  

 

Тема: Складання звіту про рух грошових коштів і звіту про зміни у ВК. 

1. Структура та зміст звіту про рух грошових коштів.  

2. Методика складання звіту про рух грошових коштів.  

3. Подання та розкриття інформації про рух грошових коштів  

4. Структура та зміст звіту про зміни у власному капіталі.  

5. Підходи до розкриття змін у власному капіталі.  

6. Структура та зміст приміток до фінансової звітності.  

6. Структура та зміст проміжної фінансової звітності.  

7. Визнання та оцінка у проміжних фінансових звітах.  

8. Визначення сегментів та їх види.  



9. Елементи звітності та облікова політика сегмента.  

10. Призначення, сфера застосування та порядок подання консолідованої 

фінансової звітності.  

11. Процедура консолідації фінансових звітів.  

12. Розкриття інформації про консолідацію фінансових звітів.  
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 
 
 
 

 

 


