
ОСНОВИ МСФЗ
Кафедра обліку і оподаткування

Факультет економічний

Семестр 4
Освітній ступінь Молодший бакалавр
Кількість кредитів ЄКТС 3
Форма контролю Залік

Загальний опис дисципліни
Вивчення  навчальної  дисципліни   повинно  сприяти  прагненню

студентів  до  одержання  нових  вмінь  і  збагачення  знань,  зацікавленості  в
пізнавальній діяльності, виробленні нового типу економічного мислення.

Мета дисципліни –  одержання теоретичних знань про засади побудови
системи  міжнародних  стандартів  фінансової  звітності,  та про  правила
складання фінансових звітів за принципами МСФЗ. 

Завдання  вивчення  дисципліни.  У  результаті  вивчення  дисципліни
здобувач вищої освіти повинен демонструвати такі результати навчання, як
засвоєння  теоретичних  вивчення  вимог  міжнародних  стандартів  обліку  та
фінансової  звітності;  систематизація  набутих  знань  щодо  формування
системи обліку на підприємстві; забезпечення засвоєння методичних підходів
та  практичних  прийомів  щодо  складання  фінансової  звітності  за
міжнародними  стандартами;  формування  вмінь  інтерпретувати  й
використовувати інформацію звітності для прийняття управлінських рішень;
вивчення  організації  ведення  обліку  за  міжнародними  стандартами;
опанування  методикою  трансформації  фінансової  звітності,  складеної  за
національними стандартами, у звітність за міжнародними стандартами

                               Компетентності:
ЗК01 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК02 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
ЗК03. Здатність працювати в команді
ЗК04 Здатність працювати автономно 
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння

професійної діяльності
ЗК09 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 
СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції

суб’єктів  господарювання  в  фінансовому  та  управлінському  обліку,  їх
систематизації,  узагальнення  у  звітності  та  інтерпретації  для  задоволення
інформаційних потреб осіб, що приймають рішення

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

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту,



оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності
ПР05.  Володіти  методичним  інструментарієм  обліку,  аналізу,

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.
ПР06.  Розуміти  особливості  практики  здійснення  обліку,  аналізу,

контролю,  аудиту  та  оподаткування  діяльності  підприємств  різних  форм
власності,  організаційно-правових  форм  господарювання  та  видів
економічної діяльності.

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної
відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом

ПР18 Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського
обліку  на  національному  та  міжнародному  рівнях  з  метою обґрунтування
доцільності їх запровадження на підприємстві 

Зміст за темами:
1. Мета впровадження та порядок розробки МСФЗ.
2. Концептуальна  основа  та  Міжнародні  стандарти  фінансової

звітності.  
3. Принципи підготовки та складання фінансової звітності.
4. Подання фінансової звітності.
5. Структура, зміст та порядок складання балансу. 
6. Звіт про прибутки та збитки (Звіт про сукупний прибуток).
7. Звіт про рух грошових коштів.
8. Примітки до фінансових звітів і взаємозв'язок форм звітності.
9. Проміжна фінансова звітність.


