
ОПП 1.2.5. Міжнародні стандарти фінансової звітності 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової 

звітності» є організаційні і методичні засади ведення обліку та складання фінансової 

звітності з урахуванням положень міжнародних стандартів. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової 

звітності» є засвоєння знань з теорії та практики ведення обліку, складання і заповнення 

фінансової звітності, навчання здобувачів вищої освіти застосуванню в практичній 

діяльності отриманих теоретичних знань з положень міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти 

фінансової звітності» є застосування в практичній діяльності отриманих теоретичних 

знань з ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої освіти 

має бути сформовані наступні елементи компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК06 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність 

його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства. 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

Програмні результати навчання: 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління 

суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження. 

ПР03. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 

господарювання. 

ПР05. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації. 

ПР08. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР15. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності: сутність, значення та 

запровадження в Україні. Роль МСФЗ у реформуванні бухгалтерського обліку в Україні. 

Міжнародні організації, що займаються питаннями уніфікації обліку та фінансової 

звітності. Історія створення Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(РМСБО). Цілі і завдання РМСБО. Склад і характеристика її основних органів, порядок і 

принципи їх формування. Порядок розробки та прийняття МСФЗ, їх правовий статус. 



Склад і тематичні напрямки МСФЗ. Інтерпретація МСФЗ. Стандарти GAAP. Основні 

відмінності між МСФЗ та GAAP в принципах обліку окремих видів активів, зобов'язань і 

капіталу. Перспективи зближення МСФЗ, GAAP та національних стандартів (положень) 

бухгалтерського обліку. 

Тема 2. Концептуальна основа МСФЗ. Документ РМСБО «Принципи підготовки 

та складання фінансової звітності». Мета, статус і сфера дії цього документа. Користувачі 

фінансової звітності та їх інформаційні потреби. Основоположні припущення (принципи) 

фінансової звітності: облік за методом нарахування, безперервність діяльності. Сутність 

якісних характеристик фінансової звітності: зрозумілість, доречність, надійність, 

порівнянність, об'єктивне достовірне уявлення. Елементи фінансової звітності: активи, 

зобов'язання, капітал, результати дальності, дохід, витрати; їх сутність і відмінності в їх 

трактування від вітчизняної практики. Процес включення у фінансову звітність елементів 

відповідно до критеріїв визнання. Оцінка елементів фінансової звітності. 

Тема 3. Облікова політика відповідно до МСФЗ. МСБО 8 «Облікові політики, 

зміни в облікових оцінках та помилки». Сфера застосування МСБО 8 та МСФЗ 1, порядок  

розкриття у Примітках до фінансової звітності всіх ключових аспектів облікової політики. 

Структура облікової політики Основні терміни, що використовуються при застосуванні 

МСБО 8. 

Тема 4. Основні засоби відповідно до МСФЗ. МСБО 16 «Основні засоби». Сфера 

застосування. Визначення основних засобів. Критерії визнання основних засобів, оцінка за 

фактичною вартістю, поняття справедливої вартості. Методи амортизації основних 

засобів, перегляд строку корисної служби. Вибуття і реалізація основних засобів. 

Розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності. Порівняння 

національного П(С)БО 7 «Основні засоби» із положеннями МСБО 16 «Основні засоби».  

Тема 5. Запаси відповідно до МСФЗ. МСБО 2 «Запаси». Мета та сфера 

застосування стандарту. Склад запасів. Витрати, що включаються і які не включаються в 

собівартість запасів, методи визначення собівартості запасів у різних сферах. Формули 

розрахунку собівартості запасів та умови їх застосування. Поняття «можлива чиста ціна 

продажу». Оцінка запасів за найменшою з двох величин: собівартості та можливої чистої 

ціни продажів. Інформація про запаси, що розкривається у фінансовій звітності. 

Порівняння П(С)БО 9 «Запаси» із положеннями МСБО 2. 

Тема 6. Грошові кошти відповідно до МСФЗ. Визначення та визнання грошових 

коштів і їх еквівалентів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

Визначення основних термінів при обліку грошових коштів відповідно до МСФЗ 7 

«Фінансові інструменти: розкриття інформації» та МСБО 7 «Звіт про рух грошових 

коштів», порівняння їх із П(С)БО 21. Порядок відображення операцій підприємства в 

іноземній валюті. Касові операції. Грошові кошти в безготівковій формі. Порядок 

відображення у звітності грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності відповідно до вимог МСФЗ.  

Тема 7. Дебіторська заборгованість відповідно до МСФЗ. Визнання, 

класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості відповідно до 

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та 

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Визнання та класифікація 

дебіторської заборгованості. Оцінка дебіторської заборгованості Сумнівна дебіторська 

заборгованість Оцінка сумнівної дебіторської заборгованості Розкриття інформації щодо 

дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства відповідно до вимог 

МСФЗ. 

Тема 8. Доходи, витрати і податки на прибуток відповідно до МСФЗ. Визнання 

та класифікація доходів відповідно до МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами». 

Розкриття інформації щодо доходів, витрат і податків на прибуток у фінансовій звітності 

відповідно до МСФЗ 15, МСФЗ 16 «Оренда», МСБО 16 «Основні засоби», МСФЗ 7 

«Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», 



МСБО 23 «Витрати на позики», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 12 «Податки на 

прибуток». 

Тема 9. Складання та подання фінансової звітності відповідно до міжнародних 

стандартів. Загальні вимоги до заповнення та подання фінансової звітності відповідно до 

МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових 

оцінках та помилки», МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів». Склад фінансової 

звітності. Звіт про фінансовий стан. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 

Звіт про рух грошових коштів. Звіт про зміни у власному капіталі. Порядок розкриття 

інформації в Примітках до фінансової звітності. Порядок відображення подій по 

завершенню звітного періоду відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду». 
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