
Програмові вимоги для підсумкового контролю 

з навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність  

за міжнародними стандартами» 

для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 

Тема 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності, їх розробка й впровадження 

1. Необхідність, передумови та проблеми міжнародної стандартизації 

бухгалтерського обліку.  

2. Суб’єкти та об’єкти гармонізації бухгалтерського обліку.  

3. Комітет з Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

4. Завдання і структура комітету з Міжнародних стандартів фінансової 

звітності.  

5. Розробка та впровадження Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності.  

6. Значення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у забезпеченні 

гармонізації фінансової звітності.  

7. Склад і загальна характеристика Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності. 
 

Тема 2. Загальні вимоги та принципи підготовки фінансової звітності у 

відповідності до міжнародних стандартів 

1. Користувачі фінансової звітності та їхні інформаційні потреби. 

2. Мета та загальні вимоги до складання фінансової звітності у відповідності 

до міжнародних стандартів.  

3. Призначення і склад фінансової звітності за міжнародними стандартами та її 

нормативне забезпечення.  

4. Основні припущення і якісні характеристики фінансової звітності згідно 

концептуальної основи складання та подання фінансової звітності. 

5. Елементи фінансової звітності, що відображають фінансовий стан: активи, 

зобов’язання, капітал.  

6. Елементи фінансової звітності, що відображають результати діяльності: 

доходи і витрати.  

7. Оцінка елементів фінансової звітності.  
 

Тема 3. Облік довгострокових активів за міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку 

1. Визначення, оцінювання та критерії визнання основних засобів за МСБО 16 

«Основні засоби».  

2. Первісна оцінка основних засобів.  

3. Оцінка основних засобів після первісного визнання.  

4. Облікове відображення надходження об’єктів основаних засобів.  

5. Порядок проведення та облікове відображення переоцінки основних 

засобів.  



6. Амортизація: строки корисного використання та способи нарахування 

амортизації основних засобів. Вплив суми нарахованого зносу на фінансову 

звітність. 

7. Порядок зменшення корисності, списання та реалізації об’єктів 

довгострокових активів.  

8. Поняття оренди. Класифікація оренди.  

9. Визначення та критерії визнання нематеріальних активів.  

10. Облік надходження об’єктів нематеріальних активів в результаті їх 

придбання за грошові кошти та створення власними силами.  

11. Подальші витрати на підтримання нематеріального активу.  

12. Облік нематеріальних активів після їх первісного визнання.  

13. Амортизація і строк корисного використання нематеріальних активів. 

14. Порядок зменшення корисності, вибуття нематеріальних активів та 

розкриття стовно них інформації у примітках до фінансової звітності.  
 

Тема 4. Облік запасів за міжнародними стандартами бухгалтерського 

обліку 

1. Визначення, склад запасів та критерії їх визнання у відповідності до МСБО 

2 «Запаси».  

2. Оцінка запасів при первісному визнанні.  

3. Облік руху запасів та відображення їх у фінансових звітах за системи 

періодичного та постійного обліку.  

4. Порядок списання запасів: метод конкретної ідентифікації, 

середньозваженої собівартості, FIFO, метод нормативних витрат та 

роздрібних цін.  

5. Відображення запасів у бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності за 

чистою вартістю реалізації. 
 

Тема 5. Облік фінансових інструментів за міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку 

1. Фінансові активи, фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу: 

визначення, первісне визнання, подальша оцінка та відображення у звітності 

змін в оцінці.  

2. Визначення справедливої вартості фінансових інструментів. 

3. Облік фінансових активів, їх вплив на прибуток.  

4. Зменшення корисності фінансових активів та сумнівна заборгованість. 

Облік фінансових зобов’язань.  

5. Облік інструментів власного капіталу. 

6. Облік складних та похідних фінансових інструментів.  

 

Тема 6. Облік забезпечення, непередбачених зобов’язань та виплат 

працівникам за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 

1. Визначення, класифікація та критерії визнання забезпечень.  

2. Оцінка та порядок використання забезпечень.  

3. Особливості визнання та оцінки окремих видів забезпечень.  

4. Непередбачені зобов’язання та порядок відображення їх в бухгалтерському 

обліку.  



5. Поняття винагороди працівникам.  

6. Короткострокові виплати працівникам.  

7. Визнання та оцінка короткострокових виплат працівникам.  

8. Винагороди за підсумками трудової діяльності.  

9. Плани винагород за підсумками трудової діяльності.  

10. Плани участі в прибутку та премії. Порядок відображення інших винагород 

працівникам. 

 

Тема 7. Облік доходів, витрат та податку на прибуток за міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку 

1. Види діяльності підприємств як основа групування доходів і витрат. 

2. Визначення, оцінка, склад та умови визнання доходів і витрат. 

3. Визначення доходу від продажу продукції (товарів).  

4. Критерії визнання доходу від продажу продукції (товарів), надання послуг, 

надання активів у користування.  

5. Порядок відображення в обліку витрат виробництва і витрат діяльності 

підприємства за звітний період.  

6. Види доходів і витрат за будівельним контрактом.  

7. Порядок визнання доходу за будівельним контрактом. Методи встановлення 

ступеня завершення робіт.  

8. Облік витрат з податку на прибуток. 

9. Різниця у визначені оподатковуваного прибутку за фінансовим та 

податковим обліком.  

 

Тема 8. Порядок формування фінансової звітності за міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

1. Зміст, структура та форми балансу.  

2. Оцінка та розкриття статей балансу.  

3. Поділ на короткострокові та довгострокові статті балансу.  

4. Статті, що підлягають обов’язковому включенню до бухгалтерського 

балансу.  

5. Події після звітної дати, характеристика МСБО 10 «Події після дати 

балансу». 

6. Варіанти класифікації доходів і витрат й порядок їх відображення у звіті про 

прибутки та збитки.  

7. Статті, що підлягають обов’язковому включенню до звіту про прибутки та 

збитки.  

8. Структура капіталу, характеристика складових капіталу. 

9. Склад і варіанти побудови звіту про зміни капіталу.  

10. Поняття грошових коштів та їх еквівалентів.  

11. Класифікація господарських операцій з метою їх включення до звіту про 

рух грошових коштів.  

12. Характеристика методів складання звіту про рух грошових коштів.  

13. Примітки до фінансової звітності.  


