АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОБЛІКУ»
Процес інтеграції України до європейської спільноти є складним та
довгим, але вже сьогодні українські господарські суб'єкти працюють за
правилами, що диктує євроринок та сучасні економічні відносини.
Розробка бухгалтерських стандартів обліку та звітності проводиться в
багатьох країнах світу. У 2005 році започатковане широкомасштабне
впровадження в практичну діяльність направлену на зближення
національних систем бухгалтерського обліку на міжнародному рівні,
зведення до мінімуму розбіжностей в оцінці результатів діяльності та
розробці єдиного підходу до визнання та розкриття інформації про елементи
фінансової звітності. Однак, розроблені в Україні національні стандарти
мають відмінності з міжнародними, що призводить до необхідності
вивчення, розуміння та застосування і національних, і міжнародних
стандартів.
В багатьох європейських країнах перша хвиля переходу на МСБО вже
минула, але очевидно, що робота ще триває. Сьогодні компанії вчаться жити
з МСБО, і протягом цього процесу прагнення до єдиних стандартів та їх
інтерпретації на глобальному рівні отримає новий імпульс. Під тиском ринку
підприємства будуть вимушені приймати і застосовувати єдині стандарти
промислові та галузеві незалежно від національних кордонів.
Багато підприємств України, рухаючись вперед, ведуть паралельний
облік та складають звітність не лише за національними вимогами та
правилами, а й у відповідності до міжнародних стандартів. У зв'язку з цим
володіння знаннями щодо обліку та звітності за міжнародними стандартами
набуває вагомого значення в професійній підготовці бухгалтерів. А також у
керівників, менеджерів компаній, що працюють з іноземними клієнтами
виникає гостра необхідність в умінні "читати" звітність, яка підготовлена за
міжнародними стандартами.
Найбільш оптимальною моделлю розвитку бухгалтерського обліку в
Україні є трансформація його методології відповідно до міжнародних
стандартів шляхом державного регулювання.
На шляху до реалізації поставлених завдань щодо реформування
бухгалтерського обліку є ухвалення розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р Стратегії застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності в Україні, метою якої є удосконалення
системи бухгалтерського обліку в Україні з урахуванням вимог міжнародних
стандартів та законодавства Європейського Союзу.
Таким чином все вище сказане свідчить про необхідність вивчення та
застосування на практиці міжнародних стандартів обліку, що в свою чергу
визначити структуру програми дисципліни.
.

Мета: допомогти студентам здобути знання та навички теоретичних
основ міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової
звітності та їх адаптацїї до національних положень бухгалтерського обліку;
відображення на рахунках бухгалтерського обліку та розкриття у фінансовій
звітності господарських операцій підприємства у різних країнах.
Завдання навчальної дисципліни:
- ознайомитися з діяльністю комітету з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку;
- ознайомитися та засвоїти методологію розробки міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку;
- вивчити концептуальні основи складання та представлення фінансової
звітності;
- засвоїти особливості обліку активів та зобов’язань окремих згідно до
вимог міжнародних стандартів фінансової звітності;
- засвоїти особливості обліку доходів, витрат та фінансових результатів
згідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності;
- вивчити методику складання балансу ,звіту про прибутки та збитки,
звіту про зміни у власному капіталу та про рух грошових коштів;
- ознайомитися з методикою трансформації фінансової звітності згідно
до міжнародних стандартів фінансової звітності .
Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення
дисципліни:
Студент повинен знати:
- стандарти бухгалтерського обліку та необхідність їх використання в
бухгалтерській практиці;
- склад, вимоги та порядок подання фінансової звітності;
- елементи, структуру та зміст балансу;
- елементи, структуру та зміст звіту про прибутки та збитки;
- складові власного капіталу та порядок його складання;
- зміст, структуру та методику складання звіту про рух грошових коштів;
- призначення та сферу застосування консолідованих фінансових звітів.
Студент повинен вміти:
- застосовувати міжнародні стандарти для складання та подання
фінансової звітності;
- складати баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про власний капітал,
звіт про рух грошових коштів, консолідовану звітність на основі стандартів
обліку.

