
КОРПОРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ

Тип дисципліни вибіркова
Освітній рівень Другий (.магістерський)
Мова навчання Українська
Семестр Перший
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 3,0
Форми навчання, для яких читається дисципліна Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти застосовувати інноваційні підходи до численних проблем 
сучасного корпоративного обліку та звітності, пов’язаних з інтеграцією в систему міжнародного 
обліку; застосовувати у практичній діяльності бухгалтерських служб корпорацій, принципів і 
рекомендацій, що лежать в основі сучасного реформування вітчизняних обліку та звітності.

Зміст навчальної дисципліни. Концепція корпоративної звітності. Сутність корпоративного 
управління. Розвиток корпоративних структур та їхній вплив на облік та звітність. Сучасний 
стан обліку та перспективи гармонізації звітності в корпоративних структурах українських 
підприємств. Глобалізаційні процеси у світовій системі. Гармонізація обліку та імплементація 
МСФЗ в країнах Євросоюзу. Імплементація МСФЗ у країнах, що розвиваються. Міжнародні 
стандарти фінансової звітності: історія виникнення. Еволюція розвитку концептуальних основ 
міжнародних стандартів фінансової звітності. Проблематика впровадження МСФЗ в України. 
Контент-аналіз узгодженості національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
міжнародних стандартів фінансової звітності. Основи формування корпоративної звітності. 
Транспарентність корпоративної фінансової звітності. Змістовність корпоративної звітності.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  16 год., практичні заняття -  14 год., самостійна 
робота -  60 год., разом -  90 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік - 1 семестр.
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