
  

А Н О Т А Ц І Я   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И 

 «Міжнародні стандарти фінансової звітності»/ 

 "International Financial Reporting Standards" 

 
Рекомендована для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Мета дисципліни. Міжнародні стандарти фінансової звітності визначають підходи 

до організації системи фінансового обліку на підприємстві, формує підходи до 

відображення  облікових даних відповідно МСФЗ. 

Мета вивчення дисципліни –  набуття здобувачами необхідних теоретичних знань 

з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової 

звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо 

застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів 

транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів, у 

формуванні у студентів цілісної системи знань про сучасні підходи до 

фінансового обліку, його внутрішнього нормативно-правового регулювання, а 

також у засвоєнні принципів, методів і процедур фінансового обліку, які 

необхідно застосовувати на підприємстві для складання і подання його фінансової 

звітності та у процесі здійснення контролю, аналізу та управління підприємством. 

Дисципліна взаємозв’язана з усіма дисциплінами бакалаврського пакету. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Міжнародні стандарти фінансової 

звітності» є однією зі складових, що забезпечує формування професійних знань 

спеціалістів за спеціальністю «Фінанси». 
Таблиця 1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Міжнародні стандарти фінансової звітності» у відповідності до результатів навчання 

         Результати навчання за навчальною дисципліною Методи 

навчання 

Засоби 

діагностики/ 

форми 

оцінювання 

1.  Знання: 

1.1 сутності Міжнародних стандартів фінансової 

звітності , функцій та призначення МСФЗ, 

базових принципів і Концептуальної основи 

фінансової звітності ; особливості застосування 

міжнародних стандартів; 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

дискусія, 

дискурс 

Презентація і 

захист 

результатів 

діяльності, тест, 

бліцопитування, 

перевірка 

виконання 

аналітично- 

розрахункових 

робіт, виконання 

індивідуальних 

та командних 

завдань, Case-

study, 

контрольна 

(модульна) 

робота, дискурс, 

.екзамен. 

1.2 основних процедур впровадження МСФЗ; 

додаткові розкриття інформації у фінансовій 

звітності; 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

аналітична робота 

1.3 складу і структури фінансових звітів 

транснаціональних компаній та учасників 

ринку цінних паперів та основні вимоги до їх 

подання 

 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних 

задач та 

ситуацій 

1.4 
визнання, оцінка та розкриття інформації про 

активи підприємства у фінансовій звітності; 

1.5 особливості визнання, оцінки та розкриття 

інформації про зобов’язання підприємства; 

1.6 вимог щодо визнання, оцінки та розкриття 



  

інформації про доходи і витрати 

підприємства; 

1.7  порядку обліку та відображення в фінансовій 

звітності  фінансових інструментів. 

2. Уміння/навички: 

2.1 оцінювати та відображення в фінансовій 

звітності інвестора інвестицій в спільні та 

асоційовані підприємства; 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, дискурс 

Презентація, 

дискурс, 

перевірка 

виконання 

індивідуальної 

(командної) 

роботи, бліц 

опитування, 

перевірка 

виконання 

аналітично- 

розрахункових 

робіт, Case study, 

, контрольна 

(модульна) 

робота, залік 

2.2 застосовувати методику відображення у 

фінансовій звітності впливу зміни валютних 

курсів та цінових змін; 

семінарське 

заняття, розв’язок 

модельованого 

завдання, дискурс 

2.3 використовувати засади фінансового аналізу 

та тлумачення фінансової звітності; 

семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій, 

дискурс, Case 

study 

2.4 визначати особливості обліку об’єднання 

бізнесу та методика формування 

консолідованих фінансових звітів; 

2.5 аналізувати, оцінювати та обґрунтовувати вибір 

оптимальної облікової політики; 

2.6 визначати майбутню та теперішню вартість 

міжнародних операцій; 

семінарське 

заняття, 

розв’язок 

модельованого 

завдання 

2.7 здійснювати оцінку фінансової звітності з 

використанням різних методичних підходів. 

3. Комунікація: 

 здатність працювати у міжнародному просторі, 

вироблення у здобувачів практичних навиків 

командної роботи, спрямованих на: 

3.1) складання фінансової звітності, забезпечення 

відповідного зворотного зв’язку з: 

- інвесторами (банками, приватними та 

інституційними інвесторами, фінансовими 

аналітиками, рейтинговими агенціями, 

фондовими біржами тощо); 

- державними органами та іншими групами 

інтересів, які мають відношення суб’єктів 

господарювання , що використовують 

Міжнародні стандарти  фінансової звітності; 

3.2.) проведення фінансового аналізу звітності, що 

складено за МСФЗ та  вирішення актуальних 

проблем із використанням відповідних методів і 

прийомів отримання, зберігання й здійснення 

первинного обліку та складання фінансової 

звітності за допомогою  сучасних технічних 

засобів. 

 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія,   

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій 

 

 

Перевірка 

виконання 

аналітично- 

розрахункових 

робіт, виконання 

вирішених 

конкретних задач 

та ситуацій, 

презентація, 

дискурс, екзамен 

4. Відповідальність і автономія: 

 продемонструвати розуміння особистої 

відповідальності за достовірність ведення обліку 

складання фінансової звітності за МСФЗ, яка 

може впливати на діяльність міжнародних 

 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

Перевірка 

виконання 

вирішених 

конкретних 



  

компаній в цілому чи окремі її складові, зокрема 

при: 

4.1) обґрунтуванні облікової політики ; 

4.2) аналізі та виборі елементів облікової 

політики; 

4.3) розробці практичних рекомендацій щодо 

поліпшення фінансового стану суб’єкта 

господарювання; 

4.4) розробці рекомендацій щодо 

оптимізації фінансового результату. 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій 

задач та ситуацій, 

презентація, 

дискурс, залік 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні 

процедури їх впровадження. 

Тема 2. Склад і структура фінансових звітів транснаціональних компаній та 

учасників ринку цінних паперів та основні вимоги до їх подання.  

Тема 3. Додаткові розкриття інформації у фінансовій звітності. 

Тема 4. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у 

фінансовій звітності  

Тема 5. Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про зобов’язання 

підприємства.  

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

витрати підприємства. 

Змістовий модуль 2 

Тема 7. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності  фінансових 

інструментів. 

Тема 8. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора 

інвестицій в спільні та асоційовані підприємства.  

Тема 9. Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування 

консолідованих фінансових звітів.  

Тема 10. Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних 

курсів та цінових змін. 

Тема 11. Загальні засади фінансового аналізу та тлумачення фінансової звітності  

 Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти:  Ходзицька В.В. - к.е.н., доцент,  

khodzytska.valentyna@kneu.edu.ua 
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