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Завдання 

дисципліни 

Мета вивчення 

дисципліни

надання знань про засади побудови системи міжнародних стандартів

фінансової звітності, та про правила складання фінансових звітів за

принципами МСФЗ. .

•розкриття принципів складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами; 

•вивчення методів ведення міжнародного бухгалтерського обліку, 

•формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми для 

підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття 

виважених рішень.



Загальні компетенції
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

ЗК9. Здатність бути критичним і самокритичним. 

Спеціальні компетенції
СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 

СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем 

та їх структури. 

СК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку. 

СК6. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 



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. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури. 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
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ТЕМА 1. Концептуальні основи МСФЗ

ТЕМА 2. Склад і структура фінансових звітів та основні вимоги до їх подання

ТЕМА 3. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у

фінансових звітах

ТЕМА 4. Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про виплати

працівникам

ТЕМА 5. Визнання, оцінка, подання та розкриття інформації про власний

капітал

ТЕМА 6. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації про доходи і

витрати підприємства

ТЕМА 7. Трансформація фінансових звітів складених за П(С)БО у фінансові

звіти за МСФЗ

ТЕМА 8. Об’єднання підприємств та консолідовані фінансові звіти
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