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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
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Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 
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дисципліни 
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кредитів  – 3 
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залікових модулів – 2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни ,,Міжнародні стандарти фінансової звітності” є 

надання знань про засади побудови системи міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ) та правила складання фінансових звітів за принципами МСФЗ в глобальній економіці, 

освоєння студентами організації обліку і фінансової звітності згідно міжнародних стандартів з 

метою використання їх прогресивних елементів на підприємствах України. 

Завдання: 

 вивчення концептуальних засад міжнародних стандартів фінансової звітності; 

 з'ясування методів та принципів обліку  ресурсів корпорації; 

 висвітлення особливостей формування  звіту про фінансовий стан (баланс), звіту про 

сукупний дохід, звіту про зміни власного капіталу та звіту про рух грошових коштів в 

контексті оцінки результатів діяльності компанії та фінансового стану; 

 розуміння важливості приміток до фінансової звітності та додаткової інформації, 

включаючи розкриття інформації про облікову політику, методи та оцінки, коментарі 

керівництва компанії; 

 визначення джерел інформації, які аналітики використовують для аналізу фінансової 

звітності, крім річної фінансової звітності та додаткової інформації. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.  

ЗК4. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.  

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК11. Здатність працювати в команді.  

б) спеціальних (фахових):  

СК2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і 

методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, 

застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних 

відносин.  

СК3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних 

економічних відносин та моделей економічного розвитку.  

СК4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних 

відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

СК7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-

фінансових і кредитних відносин, вміти здійснювати управління фінансовими та  

інвестиційними потоками підприємств в сфері міжнародного бізнесу 

СК9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та 

світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 

природничими науками.  

СК11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній 

сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків  

СК15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.  

СК16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно 

використовувати їх в практичній діяльності. 

Очікувані результати навчання.  

1. РН3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

програмні пакети загального і спеціального призначення. 

2. РН4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і 

явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і 
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екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з 

урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища. 

3. РН7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

4. РН9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, 

сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних 

проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху 

капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності 

людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.. 

5. РН12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та 

порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх 

функціонування. 

6. РН16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних 

відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, 

юридичними, природничими науками. 

 

3.Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ МСФЗ 

 

Тема 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності та їх роль 

Поняття, призначення та використання МСФЗ. Причини розробки єдиних стандартів 

фінансової звітності. Якісні характеристики фінансових звітів. Обмеження щодо фінансових 

звітів. Елементи фінансової звітності. Загальні вимоги до фінансової звітності. Порівняння 

МСФЗ з альтернативними системами звітності. Концептуальні відмінності між МСФЗ та 

П(С)БО України. Основні аспекти використання МСБО та МСФЗ європейськими країнами. 

Моніторинг розвитку стандартів фінансової звітності 

 

Тема 2. Аналіз звіту з фінансових результатів 

Компоненти та формат звіту про фінансові результати. Основні принципи визнання 

доходів та принципи обліку  доходів. Визнання та облік витрат. Проблеми, пов’язані із 

визнанням витрат. Облік припинених операцій. Зміни в політиці обліку. Неопераційні 

елементи. Оцінка доходів на акцію (basic EPS, diluted EPS). Аналіз звіту про фінансові 

результати. Вертикальний та горизонтальний аналіз звіту. Ключові показники оцінки 

результативності компанії на основі звіту.  

 

Тема 3. Аналіз звіту про фінансовий стан  

Основні компоненти звіту про фінансовий стан (баланс) за міжнародними стандартами. 

Класифікація оборотних та необоротних активів. Формування балансу за принципом 

ліквідності активів. Облік поточних активів та поточних зобов’язань Облік основних засобів, 

інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів, гудвіла. Облік фінансових активів. Облік 

відстрочених податкових активів та довгострокових зобов’язань. Облік відстрочених 

податкових зобов’язань. Компоненти власного капіталу та облік змін у власному капіталі. 

Аналіз звіту про фінансовий стан. Вертикальний та горизонтальний аналіз звіту. Ключові 

показники оцінки фінансового стану компанії на основі звіту.  

 

 

Тема 4. Аналіз звіту про рух грошових коштів 

Компоненти та формат звіту про рух грошових коштів. Класифікація грошових потоків. 

Ключові відмінності між МСФЗ та загальноприйнятими принципами бухгалтерського 

обліку (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP). Відмінності між прямим та непрямим 

методом обліку грошових потоків за операційною діяльністю. Взаємозв’язок між звітом про рух 

грошових коштів та звітом про фінансовий стан і фінансові результати. Конвертація грошового 
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потоку, розрахованого на основі прямого методу, у потік за алгоритмом  непрямого методу. 

Аналіз звіту про рух грошових коштів. Розрахунок вільного грошового потоку (FCFF, FCFF). 

Показники оцінки руху грошових коштів.  

 

 

Змістовий модуль 2. Деталізація елементів фінансової звітності за МСФЗ 

 

Тема 5. Облік запасів, необоротних активів та довгострокових зобов’язань за 

міжнародними стандартами 

Загальна характеристика методів оцінки вартості запасів.  Методи FIFO, LIFO, 

середньозваженої вартості. Розрахунок та облік собівартості, валового прибутку та запасів на 

кінець періоду. Системи обліку запасів (period, perpetual). Порівняльна характеристика методів 

оцінки запасів. Оцінка ефективності управління запасами. Показники оборотності запасів. 

Придбання та облік довгострокових необоротних  активів. Види вартості необоротних активів. 

Капіталізація та зношення основних засобів. Амортизація матеріальних (depreciation) та 

нематеріальних активів (amortization).  Методи амортизації. Знецінення активів. Оцінка стану та 

ефективності використання основних засобів. Сутність та класифікація довгострокових 

зобов’язань компанії. Облік облігаційних випусків (випуск, амортизація, нарахування процентів 

та купоні виплати).  Поточні ринкові ставки та справедлива вартість опціонів. Обліг лізингових 

платежів. Облік пенсійних та інших бонусних винагород. Оцінка платоспроможності компанії.  

 

Тема 6. Облік податків на прибуток  за міжнародними стандартами 

Податок на прибуток та його елементи. Різниця між бухгалтерським та оподатковуваним 

доходом. Поточні податкові активи та зобов’язання. Визначення бази оподаткування для 

активів та зобов’язань. Коливання в податкових ставках. Постійні та  тимчасові зміни у 

оподатковуваному та бухгалтерському доході. Зменшення бази оподаткування.  Облік 

відстрочених податків. Інвестиції у дочірні  та спільні підприємства. Невизнані податкові 

втрати та податкові кредити. Визнання та оцінка поточних та відстрочених податків. 

Порівняльна характеристика обліку податків за МСФЗ та US GAAP.  

 

 

Тема 7. Оцінка якості даних та аналіз фінансової звітності 
Особливості використання приміток до фінансової звітності. Роль звіту менеджменту 

щодо істотної матеріальної інформації (Management discussion and analysis, MD&A).  Процес 

оцінки та аналізу фінансової звітності. Різниця між розрахунками показників та їх аналізом. 

Аналітичні інструменти та прийоми. Інтерпретація та контекст аналізу показників 

платоспроможності, ліквідності, оборотності, прибутковості.  Аналіз ефективності 

використання власного капіталу. Інструменти оцінки якості даних. Мотивація та механізми 

недобросовісних практик складання фінансової звітності. Ознаки недостовірної інформації.  
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4.Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль  1. Основи міжнародних стандартів фінансової звітності 

 

Тема 1. Міжнародні 

стандарти фінансової 

звітності та їх роль  

12 2   5      

Тема 2. Аналіз звіту з 

фінансових результатів 

9 2 2  5      

Тема 3. Аналіз звіту про 

фінансовий стан 

14 2 2  5      

Тема 4. Аналіз звіту про 

рух грошових коштів 

9 2 2  5      

Разом за змістовим 

модулем 1 

44 8 6  20      

Змістовий модуль 2. Деталізація елементів фінансової звітності за МСФЗ  

Тема 5. Облік запасів, 

необоротних активів та 

довгострокових 

зобов’язань за МСФЗ 

14 2 2  10      

Тема 6. Облік податків на 

прибуток  за  МСФЗ 

9 2 2  5      

Тема 7. Оцінка якості 

даних та аналіз фінансової 

звітності 

14 2 2  5      

Разом за змістовим 

модулем 2 

46 8 8  20      

ІНДЗ*     20      

Усього годин 90 16 14  60      

 

* – за наявності 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності та їх роль  2 

2 Тема 2. Аналіз звіту з фінансових результатів 2 

3 Тема 3. Аналіз звіту про фінансовий стан 2 

4                        Тема 4. Аналіз звіту про рух грошових коштів 2 

5 Тема 5. Облік запасів, необоротних активів та довгострокових 

зобов’язань за МСФЗ 

2 

6 Тема 6. Облік податків на прибуток  за  МСФЗ 2 

7 Тема 7. Оцінка якості даних та аналіз фінансової звітності 2 

 Разом 14 
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6. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми / види завдань Кількість 

годин 

1 Концептуальні відмінності між МСФЗ та П(С)БО України[1] 5 

2 Поняття: гармонізації, стандартизації, конвергенції і зближення згідно 

МСФЗ [2] 

5 

3 Визначення активів відповідно до МСФЗ та МСБО [2] 5 

4                        Розкриття інформації у фінансових звітах [1] 5 

5  Аудит МСФЗ: визначення, об’єкти і суб’єкти проведення та вимоги до 

проведення і надання результатів [2] 

10 

6  Трансформація фінансової звітності за МСФЗ [1] 5 

7 Примітки до фінансового звіту: призначення, алгоритм формування та 

використання відповідно до МСФЗ [1] 

5 

8 Виконання ІНДЗ [3] 20 

 Разом 60 

 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – підготовка доповіді, написання ессе; 

[3] – аналіз джерел, збір інформації та виконання ІНДЗ. 

 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

На основі необхідних вихідних даних, кожний студент самостійно  проводить аналіз та 

оцінку фінансового стану міжнародної корпорації, обраної на власний розсуд. Ключовими 

елементами плану завдання є опис міжнародної бізнес-структури та видів діяльності корпорації, 

аналіз якості фінансової звітності компанії, аналіз рентабельності, ліквідності, 

платоспроможності, ділової активності, ринкової позиції компанії. Виконане завдання 

оформляється за технічними вимогами курсової роботи, обсяг завдання – від 10 до 15 сторінок. 

Оцінка за завдання виставляється під час його захисту студентом, який проводиться на 

останньому занятті та в часи консультацій викладача на кафедрі. Максимальна кількість балів 

за завдання – до 20 балів у складі загальної підсумкової оцінки за семестр. 

 

8. Методи навчання 
Лекції, розв'язування задач, вправ, обговорення проблемних питань, опрацювання 

актуальних новин зарубіжних та національних інформаційних  агенств, виконання самостійних 

завдань, конспектування, складання і захист індивідуального виконаного завдання. 

                                                                                                  

9. Методи контролю 

Поточне оцінювання усних відповідей та письмових завдань, завдань, що виносяться на 

самостійне опрацювання, оцінювання індивідуального завдання; підсумковий письмовий тест 

після кожного змістовного модуля. 

 

10. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Поняття, призначення та використання МСФЗ. Причини розробки єдиних стандартів 

фінансової звітності.  

2. Якісні характеристики фінансових звітів. Обмеження щодо фінансових звітів. Елементи 

фінансової звітності.  

3. Загальні вимоги до фінансової звітності.  
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4. Порівняння МСФЗ з альтернативними системами звітності. Концептуальні відмінності 

між МСФЗ та П(С)БО України.  

5. Основні аспекти використання МСБО та МСФЗ європейськими країнами.  

6. Моніторинг розвитку стандартів фінансової звітності.  

7. Компоненти та формат звіту про фінансові результати.  

8. Основні принципи визнання доходів та принципи обліку  доходів.  

9. Аналіз звіту про фінансові результати. Ключові показники оцінки результативності 

компанії на основі звіту. 

10. Основні компоненти звіту про фінансовий стан (баланс) за міжнародними стандартами.  

11. Класифікація оборотних та необоротних активів.  

12. Облік поточних активів та поточних зобов’язань  

13. Облік основних засобів, інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів, гудвіла.  

14. Облік фінансових активів.  

15. Облік відстрочених податкових активів та довгострокових зобов’язань. 

16. Облік відстрочених податкових зобов’язань.  

17. Компоненти власного капіталу та облік змін у власному капіталі.  

18. Аналіз звіту про фінансовий стан. Ключові показники оцінки фінансового стану компанії 

на основі звіту.  

19. Компоненти та формат звіту про рух грошових коштів.  

20. Класифікація грошових потоків.  

21. Ключові відмінності між МСФЗ та загальноприйнятими принципами бухгалтерського 

обліку (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP). 

22. Відмінності між прямим та непрямим методом обліку грошових потоків за операційною 

діяльністю.  

23. Взаємозв’язок між звітом про рух грошових коштів та звітом про фінансовий стан і 

фінансові результати.  

24. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Розрахунок вільного грошового потоку (FCFF, 

FCFF).  

25. Загальна характеристика методів оцінки вартості запасів.  Методи FIFO, LIFO, 

середньозваженої вартості.  

26. Порівняльна характеристика методів оцінки запасів.  

27. Оцінка ефективності управління запасами. Показники оборотності запасів. 

28. Види вартості необоротних активів.  

29. Капіталізація та зношення основних засобів.  

30. Амортизація матеріальних (depreciation) та нематеріальних активів (amortization).   

31. Методи амортизації.  

32. Оцінка стану та ефективності використання основних засобів.  

33. Сутність та класифікація довгострокових зобов’язань компанії. 

34.  Облік облігаційних випусків (випуск, амортизація, нарахування процентів та купоні 

виплати).   

35. Облік лізингових платежів. Облік пенсійних та інших бонусних винагород. Оцінка 

платоспроможності компанії.  

36. Податок на прибуток та його елементи.  

37. Різниця між бухгалтерським та оподатковуваним доходом.  

38. Поточні податкові активи та зобов’язання.  

39. Визначення бази оподаткування для активів та зобов’язань.  

40. Зменшення бази оподаткування.  Облік відстрочених податків. 

41.  Інвестиції у дочірні  та спільні підприємства.  

42. Невизнані податкові втрати та податкові кредити.  

43. Порівняльна характеристика обліку податків за МСФЗ та US GAAP. 

44. Особливості використання приміток до фінансової звітності.  
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45. Роль звіту менеджменту щодо істотної матеріальної інформації (Management discussion 

and analysis, MD&A).   

46. Процес оцінки та аналізу фінансової звітності.  

47. Аналітичні інструменти та прийоми.  

48. Інтерпретація та контекст аналізу показників платоспроможності, ліквідності, 

оборотності, прибутковості.  А 

49. наліз ефективності використання власного капіталу.  

50. Інструменти оцінки якості даних. Ознаки недостовірної інформації.  

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Модульний контроль  

ІНДЗ 
Сума 

балів 
Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

20 

 

20 

 

20 

 

100 5 5 6 6 6 6 6 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

 

 

зараховано 

85-89 В 

75-84 С 

70-74 D 

60-69 Е  

35-59 FX 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 
1. Комплекс навчально-методичного забезпечення. 

2. Рекомендована література. 

3. Електронні інформаційні ресурси. 

4. Ілюстративні матеріали. 

 

13. Рекомендована література 

Основна 

1. Методичні рекомендації для підготовки до модульного контролю з дисципліни 

"Фінансова діяльність міжнародних корпорацій" студентам IV курсу  напряму підготовки 

6.030203 Міжнародні економічні відносини / Н.В. Бичкова. – Одеса, ОНУ імені І.І. 

Мечникова, 2018. – 22 с. 

2. Financial statement analysis: a practitioner’s guide / Martin S. Fridson and Fernando Alvarez. – 4th 

ed. - Wiley finance, 2011.  -  597 p.  

3. Financial Management and Analysis. Frank J. Fabozzi, Pamela P. Peterson, and Wendy 

Habegger.2nd edition. - Wiley, 2003. — 1024 p. 

4. International Financial Statement Analysis /Thomas R. Robinson, Elaine Henry, Wendy L. Pirie, 

Michael A. Broihahn, Anthony T. Cope. 3rded. - CFA Institute Investment Series: Wiley, 2015. – 

1064 p.  
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5. International Financial Statement Analysis: workbook /Thomas R. Robinson, Elaine Henry, 

Wendy L. Pirie, Michael A. Broihahn, 3rded. - CFA Institute Investment Series: Wiley, 2015. – 210 

p.  

Додаткова 

6. Фінансовий контролінг: навч.посібник / О.О. Терещенко, Н.Д. Бабяк. – К.: КНЕУ, 2013. – 

407 с.  

7. Corporate finance: a practical approach / [edited by] Michelle R. Clayman, Martin S. Fridson, 

George H. Troughton. — 2nd ed.  — CFA Institute investment series. – 2012. – 529 p.  

8. Principles of corporate finance / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen. — 

Twelfth edition. - McGraw-Hill Education. -2017. –997pages.  

9. Journal of Corporate Finance   

10. Journal of Applied Corporate Finance  

11. Journal of Financial Economics  

 

Електронні ресурси 

1. Міжнародне інформаційно-аналітичне агентство [Електронний ресурс]. Режим доступу:   

www.morningstar.com 

2. Міжнародний інформаційно-аналітичний портал [Електронний ресурс]. Режим доступу:  

www.investopedia.com 

3. Офіційний сайт Financial Times [Електронний ресурс]. Режим доступу:   www.ft.com 

4. Офіційний сайт Міжнародної Асоціації Інвестиційних Професіоналів [Електронний 

ресурс]. Режим доступу:  www.cfainstitute.org 

5. Офіційний сайт бізнес-школи Stern&Stewart[Електронний ресурс]. Режим доступу:  

www.papers.ssrn.com  

6. Офіційний сайт міжнародного інвестиційно-аналітичного агентства Bloomberg 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bloomberg.com  

7. Офіційний сайт національного аналітичного агентства VoxUkraine [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: https://voxukraine.org/uk/about-us/ 

8. Міжнародний інформаційно-аналітичний портал [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

www.corporatefinanceinstitute.com   

http://www.morningstar.com/
http://www.investopedia.com/
http://www.ft.com/
http://www.cfainstitute.org/
http://www.bloomberg.com/
https://voxukraine.org/uk/about-us/
http://www.corporatefinanceinstitute.com/
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