Навчальна дисципліна
«ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ»
Процеси економічної інтеграції, створення та функціонування єдиного економічного
простору , міжнаціональних корпорацій, спільних підприємств, реалізації спільних проектів
вимагають уніфікації надання та перевірки фінансової інформації про підприємства в кожній
країні світу та на міжнародному рівні. Для досягнення цієї мети були створені Міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародні стандарти фінансової звітності, які
визначають загальні правила та процедури бухгалтерського обліку та складання звітності з
метою забезпечення користувачів корисною інформацією для прийняття відповідних
економічних рішень. Визнання загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і
методів обліку окремих господарських процесів і засобів, приведення у відповідність
системи обліку вимогам, прийнятим у діловому світі, сприятиме уникненню неоднозначного
тлумачення фінансової звітності різними користувачами. Впровадження в Україні світового
бухгалтерського досвіду, підвищить якість фінансової звітності, ступінь її відповідності
міжнародним вимогам і сприятиме підвищенню довіри до українських партнерів з боку
іноземних інвесторів.
Метою вивчення дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними
стандартами» є набуття студентами необхідних теоретичних знань щодо основних положень
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), оволодіння практичними навичками
щодо застосування методів та процедур, пов'язаних із складанням та поданням фінансових
звітів суб'єктами господарювання (учасниками ринку цінних паперів).
Завдання дисципліни. Надання студентам розуміння основних положень
Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо складу фінансової звітності, підходів до
визнання та розкриття статей фінансових звітів, вибору та встановлення облікових політик і
облікових оцінок, а також стосовно методик формування як окремих фінансових звітів, так і
консолідованих фінансових звітів компаніями недержавної форми власності.
Професійні компетенції, що формуються при вивченні дисципліни. Вивчення
дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» сприятиме
формуванню у студентів низки компетенцій:
Здатність сприймати і адаптувати міжнародний досвід в сфері обліку і оподаткування,
ідентифікувати потреби в удосконаленні методології та методики обліку, аналізу, підготовки
звітності, контролю і ревізії, аудиту, фінансового моніторингу, податкового і бюджетного
контролю, і обґрунтовувати напрями такого удосконалення, перш за все, в ході критичного
аналізу, оцінки та синтезу нових ідей в сфері функціонування системи національної системи
обліку, підготовки звітності, аудиту, податкового і бюджетного контролю, оподаткуванню
економічної діяльності фізичних осіб, суб’єктів господарювання та бюджетних установ з
господарською компетенцією
Здатність ініціювати інноваційні напрямки реформування організації обліку, аналізу,
підготовки звітності, контролю і ревізії, аудиту, фінансового моніторингу, податкового і
бюджетного контролю, на підприємствах, фінансово-банківських установах, в бюджетних
організаціях, створення систем інформаційно-методичної підтримки управлінської
діяльності (інформаційних облікових систем), виявляючи при цьому лідерські якості та
спроможність працювати автономно під час реалізації управлінських рішень.
Здатність використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в
процесі практичної діяльності
Вміння формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, інтерпретувати,
оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських
рішень.
Програмні результати:
Вміння обирати серед передбачених МСФЗ методи оцінки та моделі обліку активів,
зобов'язань, доходів та витрат, які б найкращим чином відповідали особливостям діяльності
суб'єкта господарювання та поставленим перед ним цілям;

Здатність застосовувати принципи підготовки фінансових звітів за МСФЗ до визнання,
оцінки та подання статей (елементів) фінансових звітів;
Здатність формувати окремі фінансові звіти суб'єктів господарювання за вимогами
МСФЗ;
Вміння застосовувати методику формування фінансової звітності, у процесі переходу
на МСФЗ.

