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1.  Мета вивчення дисципліни полягає  у  поглибленні і розширенні теоретичних знань 

щодо принципів і процедур обліку та складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами  

         2. Завдання дисципліни полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки здобувачів 

ВО у сфері 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: 
загальних програмних компетентностей: 

вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність працювати в міжнародному контексті; 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 фахових програмних компетентностей: 

здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, 

результативності та соціальної відповідальності бізнесу; 

здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно 

інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень; 

здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні 

методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства; 

здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства 

та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, 

методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

б) досягнення програмних результатів навчання: 

 



вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 

освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки 

та управління; 

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; 

уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність 

облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання; 

володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовувати 

методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання; 

визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, надавати консультацій управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації; 

формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для 

суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень; 

обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для 

обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх 

оптимізації; 

застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику; 

здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань 

державною та іноземними мовами; 

готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту 

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

аудиту, оподаткування; 

дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені 

стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями. 

в) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

теоретичних засад ведення обліку  та складання звітності за міжнародними стандартами; 

знання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів 

обліку;  

розуміння та набуття практичних навичок з організації обліку  та складання звітності за 

міжнародними стандартами; 

 уміння/навички: 

  охарактеризувати зміст етапів організації бухгалтерського обліку за міжнародними 

стандартами; 

  пояснити вплив факторів на організацію бухгалтерського обліку за міжнародними 

стандартами; 

  визначати загальні основи методики, техніки й організації обліку за міжнародними 

стандартами; 

використовувати загальні принципи організації обліку та етапів його впровадження на 

підприємствах; 

групувати витрати, системи їх обліку та калькулювання;  

використовувати облікову інформацію для прийняття коротко  та довгострокових 

управлінських рішень; 

оформляти первинні документи та реєстри аналітичного і синтетичного обліку з операцій 

фінансово-господарської діяльності підприємства; 

організувати облік активів та пасивів  за міжнародними стандартами; 



узагальнювати облікову інформацію у фінансовій звітності та своєчасно надавати її 

зовнішнім і внутрішнім користувачам; 

відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та цінових змін. 

Предмет: особливості організації та ведення обліку й складання фінансової звітності 

підприємствами з урахуванням вимог МСФЗ. 

          Зміст дисципліни розкривається в темах: 

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 

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 

 

 

4.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Шевченко Л.Я. 

 

 


