
 

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 

ОБЛІКУ 
 

Кафедра Фінансів та бухгалтерського обліку 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4/120 год 

Курс  4 

Семестр  7 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента професійної підготовки 

ОПП 

Мова викладання  українська 

Система поточного та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна 

робота  

Підсумковий контроль: залік 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни 

“Міжнародні стандарти обліку” є засвоєння 

теорії та практики використання міжнародних 

стандартів обліку, методів та моделей з метою 

організації бухгалтерського обліку. 

Завдання навчальної дисципліни – вивчення 

принципів і методів ведення бухгалтерського 

обліку, складання фінансової звітності за 

міжнародними стандартами, формування вмінь 

застосовувати відповідні методи і прийоми у 

процесі обліку для підготовки інформації, 

необхідної для прийняття виважених 

управлінських рішень. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

Інтегральна компетентність (ІК): 

ІК 1. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми під 

час професійної діяльності у сфері обліку, 

аудиту та оподаткування або в процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів економічної науки і характеризується 

комплексністю й невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 



сучасними знаннями.  

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК08. Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово.  

ЗК11. Навички використання сучасних 

інформаційних систем і комунікаційних 

технологій.  

Фахові компетентності спеціальності (СК): 

СК02. Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження соціально-

економічних процесів, розв’язання прикладних 

завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування.  

СК03. Здатність до відображення інформації 

про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, 

узагальнення у звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення.  

СК04. Застосовувати знання права та 

податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання.  

СК06. Здійснювати облікові процедури із 

застосуванням спеціалізованих інформаційних 

систем і комп’ютерних технологій.  

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній 

контроль діяльності підприємства та 

дотримання ним законодавства з 

бухгалтерського обліку і оподаткування.  

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо 

професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами 

на різних рівнях економічних систем.  

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, 

аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів обліково-аналітичної 

інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, 



аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  

ПР06. Розуміти особливості практики 

здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної 

діяльності.  

ПР07. Знати механізми функціонування 

бюджетної і податкової систем України та 

враховувати їх особливості з метою організації 

обліку, вибору системи оподаткування та 

формування звітності на підприємствах. 

ПР12. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні технології 

для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування.  

ПР16. Володіти та застосовувати знання 

державної та іноземної мови для формування 

ділових паперів і спілкування у професійній 

діяльності. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися 

етичних принципів, поважати індивідуальне та 

культурне різноманіття. 

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і 

методів бухгалтерського обліку на 

національному та міжнародному рівнях з метою 

обґрунтування доцільності їх запровадження на 

підприємстві. 

ПР20. Виконувати професійні функції з 

урахуванням вимог соціальної відповідальності, 

трудової дисципліни, вміти планувати та 

управляти часом. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 



цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 

Зміст дисципліни  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Тема № 1. Значення міжнародних стандартів у 

забезпеченні уніфікації фінансової звітності 

Тема № 2. Нормативно-правове регулювання 

використання МСФЗ в Україні, фінансова 

звітність 

Тема № 3. Структура міжнародних стандартів 

обліку і звітності 

Тема 4. Облік грошових коштів 

Тема 5. Облік запасів за міжнародними 

стандартами 

Тема 6. Облік розрахунків з дебіторами 

Тема 7. Облік довгострокових активів 

Тема 8. Облік фінансових вкладень  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Тема 9. Облік короткострокових зобов’язань. 

Тема 10. Облік довгострокових зобов’язань 

Тема 11. Облік власного капіталу та розподіл 

прибутку в товариствах і корпораціях  

Тема № 12 Призначення фінансової звітності за 

МС та її нормативне забезпечення 

Тема №  13 МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності» та його якісні характеристики 

Тема 14. Консолідована звітність 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 



0-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

 


