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1. Мета опанування дисципліни: формування  професійних компетентностей  

щодо теоретичних та прикладних засад застосування принципів і процедур обліку та 

складання фінансової звітності за міжнародними стандартами. 

2. Завдання: ознайомлення зі структурою та правилами застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ); дослідження 

концептуальних основ Міжнародних стандартів фінансової звітності; вивчення 

методики обліку окремих видів господарських операцій, а також складу і форм 

фінансової звітності за МСФЗ; дослідження порядку застосування Міжнародних 

стандартів фінансової звітності; ознайомлення з обліковою політикою підприємства, 

складеною з урахуванням вимог МСФЗ; дослідження методики розкриття 

інформації у Примітках до фінансових звітів; вивчення особливостей обліку 

об'єднання бізнесу та методики формування консолідованого фінансового звіту; 

дослідження методики відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних 

курсів та цінових змін. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

знання і розуміння:   

знання теоретичних основ систем обліку, а саме: Британо - американської; 

Континентальної; Південноамериканської; Ісламської; Інтернаціональної 

знання нормативно - правового регулювання використання МСФЗ в Україні 

знання вимог до форм фінансової звітності 

розуміння структури і принципів структурної побудови МСФЗ 

розуміння основних положень МСФЗ 

вимог до форм фінансової звітності 

застосування знань і розумінь: 

уміння здійснювати облік активів і зобов’язань за МСФЗ 

уміння здійснювати аналіз фінансової звітності 

уміння складати форми фінансової звітності з урахуванням вимог МСФЗ  

уміння  складати консолідовані фінансові звіти 

уміння складати наказ про облікову політику підприємства 

уміння складати Примітки до фінансових звітів 

здатність організувати та забезпечити професійну діяльність в колективі 



бухгалтерії 

здатність застосовувати набуті знання щодо методів обліку і складання 

фінансової звітності за МСФЗ у конкретних практичних ситуаціях 

4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Основи ведення обліку і складання звітності за 

міжнародними стандартами 

Тема 1. Структура і правила застосування Міжнародних стандартів фінансової 

звітності 

Тема 2. Концептуальна основа та МСФЗ 

Тема 3. Перше застосування МСФЗ і подання звітності 

Тема 4. Облік активів і зобов’язань та розкриття інформації у фінансовій 

звітності  

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти застосування МСФЗ  для ведення 

обліку окремих видів господарських операцій і складання форм фінансової 

звітності 

Тема 5. Облікова політика підприємства згідно вимог МСФЗ  

Тема 6. Порядок розкриття інформації у Примітках до фінансових звітів 

Тема 7. Особливості обліку об'єднання бізнесу та методика формування 

консолідованих фінансових звітів 

Тема 8. Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних 

курсів та цінових змін 
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