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А
Мета і задачі дисципліни
Метою викладання дисципліни є засвоєння теоретичних та практичних
основ фінансового обліку та звітності відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності та обліку.
Завдання: опанування сутності методологічних засад і методів,
передбачених Міжнародними
стандартами фінансової звітності та
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, засвоєння їх
взаємозв’язку
з національними
положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку, отримання навичок обліку та складання звітності за
міжнародними стандартами.
B
Тематика дисципліни
Змістовий модуль 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності та загальні
вимоги до складання та подання фінансової звітності
Змістовий модуль 2. Баланс – звіт про фінансове становище підприємства
Змістовий модуль 3. Звіти про прибутки ( збитки) та зміни у власному
капіталі
Змістовий модуль 4.Звіт про рух грошових коштів
Змістовий модуль 5.Консолідовані фінансові звіти
Змістовий модуль 6.Підготовка приміток до фінансових звітів
Змістовий модуль 7. Методичні засади відображення операцій з запасами
Змістовий модуль 8. Методичні засади обліку основних засобів,
інвестиційної нерухомості та нематеріальних активів
Змістовий модуль 9. Методичні засади обліку доходів, зобов’язань та
власного капіталу
Змістовий модуль 10. Методичні рекомендації з трансформації фінансової
звітності українських. підприємств в фінансову звітність за МСФЗ
Змістовий модуль 11. Проміжна фінансова звітність. Звітність за
сегментами
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні та практичні заняття
методичні
форми
вивчення
Форми
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
контролю
розрахунково-графічна робота, екзамен
D
Компетентності
Загальні
Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання,
зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх
під час вирішення поставлених завдань.
Фахові
1.Здатність підготовки та використання облікової інформації як основи для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління
підприємством, впроваджувати політику підвищення ефективності
результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
2.Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами,
інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію
для прийняття управлінських рішень.

E

Основні результати навчання
Демонструвати знання теорії, методики, організації і практики формування
облікової інформації для сучасних і потенційних потреб управління
суб’єктами господарювання.
Володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації та
критичної оцінки інформації; інструментарієм аналізу, моделювання,
проектування для виконання завдань дослідження та/або управління.
Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними
стандартами для суб’єктів господарювання та їх об’єднань,
оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для
прийняття управлінських рішень, здійснювати процес трансформації
облікової звітності за національними стандартами у звіти за МСФЗ.

