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ДЛЯ КОГО НЕОБХІДНО ВИВЧИТИ ДИСЦИПЛІНУ

Якщо Ви цілеспрямовані та бажаєте :

1. Стати професіоналами своєї справи

2. Розуміти глобальну економічну мову

3. Навчитися приймати ефективні управлінські 

рішення

4. Володіти інформаційними ресурсами, що 

формуються в економічному просторі

5. Вміти генерувати та інтерпретувати фінансову 

звітність, сформовану  на основі МСФЗ

6. Орієнтуватися у нормативно-правовому полі 

щодо звітності відповідно міжнародних 

стандартів



«НАЙБІЛЬШОГО УСПІХУ ДОСЯГАЄ ТОЙ, 

ХТО ВОЛОДІЄ КРАЩОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ»

Б. ДІЗРАЕЛІ



ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ – ОСНОВНИЙ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ – МОДЕЛЮВАННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВОЛОДІТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ 

МОВОЮ



МСФЗ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПОНАД

120 КРАЇН СВІТУ



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні 

процедури їх впровадження

Тема 2. Склад і структура  фінансових звітів та основні вимоги до їх подання

Тема 3. Додаткові розкриття інформації у фінансових звітах

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

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

Тема 7. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності  фінансових 
інструментів

Тема 8. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора 
інвестицій в спільно контрольовані активи, операції та підприємства

Тема 9. Методика відображення у фінансовій звітності впливу змін 
валютних курсів та цінових змін

Тема 10. Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності



ВИКОРИСТАННЯ НАБУТИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 - використовувати Концептуальні основи фінансової 
звітності;

 - обирати серед передбачених МСФЗ методи оцінки та 
моделі обліку;

 - застосувавати принципи підготовки фінансових звітів 
за міжнародними стандартами;

 - читати та аналізувати фінансові звіти суб’єктів 
господарювання за вимогами МСФЗ;

 - відображати у фінансових звітах суб’єктів 
господарювання вплив змін валютних курсів та цінових 
змін;

 - застосовувати методику формування фінансової 
звітності, у процесі переходу на МСФЗ.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!!

УСПІХІВ У ВАШОМУ ВИБОРІ!


