
Назва дисципліни  
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного 
бізнесу. 

Денне відділення. 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини». 

 Освітня програма «Міжнародні фінанси» 

2 курс, 4-й навчальний семестр. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Кафедра: Міжнародного бізнесу та економічної теорії 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, 

к.е.н. Лєгостаєва О.О. 

Контакти: ауд. 3-76, 3-78 (Центральний корпус), 

ec_teor@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення студентами дисциплін «Основи економічної 

теорії», «Гроші та кредит», «Мікроекономіка та 

макроекономіка», «Математика для економістів», «Вступ 

до спеціальності МЕВ», «Світова економіка» 

Опис 

Мета дисципліни. Ознайомлення з міжнародними 

стандартами фінансової звітності та оволодіння 

загальноприйнятими принципами та методами складання 

фінансової звітності в Україні. 

Завдання дисципліни - розкриття принципів і методів 

складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами; формування вмінь застосовувати відповідні 

методи і прийоми для підготовки інформації, необхідної 

менеджерам для прийняття виважених рішень. 

 

В результаті навчання студент має: 

знати: перелік основних стандартів, підходи до визнання 

активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат згідно вимог 

МСФЗ, вимоги до фінансової звітності, способи та методи оцінки 

активів та зобов’язань, взаємозв’язки між обліковим циклом та 

фінансовою звітністю;  

вміти: проаналізувати господарську операцію та 

відобразити її у відповідній формі фінансової звітності, 

обґрунтувати вибір конкретного методу оцінки активів чи 

зобов’язань та їх вплив на прибуток компанії, здійснити будь-які 

розрахунки щодо елементів фінансової звітності компанії.  

Програмні результати навчання згідно ОПП 



Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній 

сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й 

узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та 

розвитку світового господарства з урахуванням причинно-

наслідкових та просторово-часових зв’язків. 

Визначати функціональні особливості, характер, рівень та 

ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних 

відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними. 

Здійснювати комплексний аналіз складних економічних 

систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й 

аргументувати результативність їх функціонування. 

Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації 

форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. Застосовувати 

базові знання, аналізуючи теорії, принципи, засоби й інструменти 

реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних 

відносин. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи 

функціонування МЕВ для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

Уміти застосовувати в своїй діяльності стандарти  міжнародної 

фінансової звітності. 

Знати особливості здійснення міжнародної фінансової, 

операційної та інвестиційної діяльності суб'єктів 

господарювання, знання напрямів оптимізації фінансової роботи 

суб’єктів господарювання на міжнародному ринку. 

Уміти використовувати сучасні методи управління 

корпоративними фінансами для вирішення стратегічних завдань 

учасників міжнародних економічних відносин 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Міжнародні стандарти фінансової 

звітності, їх розробка та впровадження  

Тема 2. Основні форми фінансової звітності  

Тема 3. Подання фінансової звітності  

Тема 4. Матеріальні та нематеріальні активи 

Тема 5. Забезпечення, непередбачені зобов’язання і 

активи, виплати працівникам та програми пенсійного 

забезпечення 

Тема 6. Фінансові інструменти та платіж на основі 

акцій  

Тема 7. Доходи, витрати і податки на прибуток  

Тема 8. Зв’язані сторони і консолідована звітність  

Методи контролю результатів навчання 

Присутність на лекціях, наявність конспектів, опитування 

та письмові завдання на семінарах (практичних), написання 

розрахункової роботи, письмовий залік. 

Мова викладання.  Українська 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


