




Анотація
Розвиток  в  Україні  ринкових  відносин  і  поглиблення  міжнародних  економічних

зв’язків, вихід вітчизняних підприємств на світовий ринок, зростання потреби в іноземних
інвестиціях  для  розвитку  економіки  українських  виробників  та  інвестування  вільного
капіталу  в  економіку  зарубіжних  країн  потребують  прозорості  і  достовірності  інформації
фінансової звітності. У таких умовах зростає роль чіткої організації і відповідної світовому
рівню  методології  бухгалтерського  обліку.  У  зв’язку  з  цим  в  Україні  з  1998  року
здійснюється  реформування  системи  бухгалтерського  обліку,  що  передбачає  перехід  всіх
суб’єктів  господарювання  на  принципи  і  методи  Міжнародних  стандартів  фінансової
звітності. 

Навчальна дисципліна «Облік та звітність за міжнародними стандартами» виступає як
одна із  спеціальних  прикладних  дисциплін  підготовки  студентів  ступеня  «магістр».  Вона
надає змогу студентам опанувати й поглибити свою професійну підготовку ведення обліку та
складання  фінансової  звітності  за  вимогами  міжнародних  стандартів,  як  майбутніх
професіоналів  з  обліку  та  аудиту.  Теоретична  частина  дисципліни  спрямована  на
ознайомлення студента з основними поняттям та сутністю міжнародних стандартів обліку та
фінансової  звітності,  порядком  та  умовами  їх  застосування,  порівняння  національних
стандартів обліку і звітності з міжнародними тощо. Практична частина дає змогу реалізувати
та закріпити ці знання в процесі виконання відповідних практичних завдань та виробничих
ситуацій. 

Вивчення навчальної дисципліни «Облік та звітність за міжнародними стандартами»
повинно  сприяти  прагненню  студентів  до  одержання  нових  вмінь  і  збагачення  знань,
зацікавленості в пізнавальній діяльності, виробленні нового типу економічного мислення.

Ключові слова: міжнародні стандарти, контроль, фінансова звітність, облікова оцінка,
концептуальна  основа,  трансформація  звітності,  система  обліку,  якісні  характеристики
звітності.

Annotation
Development  of  market  relations  in  Ukraine  and  deepening  of  international  economic

relations,  including joint ventures, entry of domestic enterprises into the world market,  growing
demand for foreign investment for economic development of Ukrainian producers and investment
of  free  capital  in  the  economy foreign  countries  need  transparency  and  reliability  of  financial
reporting information. In such conditions, the role of a clear organization and appropriate excellent
accounting  methodology is  growing.  In this  regard,  Ukraine has  been reforming its  accounting
system since 1998, which provides for the transition of all entities to the principles and methods of
International Financial Reporting Standards.

The discipline "Accounting and Reporting by International Standards" is one of the special
applied disciplines  for the preparation of students with a master's  degree. It  enables students to
master and deepen their professional training in accounting and financial reporting in accordance
with international standards, as future professionals in accounting and auditing. The theoretical part
of  the  discipline  is  aimed  at  acquainting  the  student  with  the  basic  concepts  and  essence  of
international  accounting standards and financial  reporting,  the procedure and conditions of their
application, comparison of national accounting standards and reporting with international and more.
The  practical  part  allows  you  to  implement  and  consolidate  this  knowledge  in  the  process  of
performing relevant practical tasks and production situations.

The study of the discipline "Accounting and Reporting by International Standards" should
contribute to the desire of students to acquire new skills and enrich knowledge, interest in cognitive
activity, the development of a new type of economic thinking.

Keywords:  international  standards,  control,  financial  reporting,  accounting  evaluation,
conceptual basis, reporting transformation, accounting system, qualitative reporting characteristics



1. Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Найменування показників 
Галузь знань, освітній

ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3
Галузь знань 07 Управління

та адміністрування
Нормативна

Індивідуальне науково-
дослідне завдання – проєкт, 
наукова стаття Спеціальність: 071

Облік та оподаткування 

Семестр

Загальна кількість годин – 90
1-й

Лекції
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 6
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 
4 Ступінь:

магістра

8 год.
Практичні, семінарські

6 год.

Лабораторні

http://moodle.mdu.edu.ua
/course/view.php?id=1469

Самостійна робота
76 год.

Вид контролю: екзамен

Мова навчання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості  годин аудиторних занять до самостійної  та індивідуальної

роботи  становить:  для  денної  форми  навчання  –  14 год.  –  аудиторні  заняття,  76 год.  –
самостійна робота (16 %/84%).

Заочна форма навчання

Найменування показників 
Галузь знань, освітній

ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 
Галузь знань 07 Управління

та адміністрування
Нормативна

Індивідуальне науково-
дослідне завдання – Спеціальність: 071

Облік та оподаткування 

Семестр

Загальна кількість годин – 
Лекції

Тижневих годин для заочної 
форми навчання: 
аудиторних – 
самостійної роботи студента – Ступінь:

магістра

Практичні, семінарські

Лабораторні

Самостійна робота

Вид контролю: 

http://moodle.mdu.edu.ua/


2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати

Мета  курсу:  формування  у  студентів  професійних,  наукових  знань  основних  положень
міжнародних  стандартів  фінансової  звітності  і  бухгалтерського  обліку з  метою інтеграції
України у світове суспільство та світовий ринок. 
Завдання курсу:
– засвоєння теоретичних вимог міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності; 
–  забезпечення  засвоєння  методичних  підходів  та  практичних  прийомів  щодо  складання
фінансової звітності за міжнародними стандартами; 
– формування вмінь інтерпретувати й використовувати інформацію звітності для прийняття
управлінських рішень; 
–  з’ясування  об’єктивної  необхідності  в  гармонізації  та  стандартизації  облікових  правил
підготовки звітності;
–  засвоєння  сутності  методологічних  засад  і  методів,  передбачених  Міжнародними
стандартами  фінансової  звітності,  та  розуміння  їх  взаємозв’язку  з  національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Передумови  для  вивчення  дисципліни:  «Фінансовий  облік»,  «Бухгалтерський  облік»,
«Економічний аналіз», «Податки та податкова система», «Облік і звітність в оподаткуванні»,
«Аналіз господарської діяльності», «Аудит», «Облік в зарубіжних країнах» та інші. 

Навчальна дисципліна складається з 3-ох кредитів.
Програмні результати навчання: 

ПРН  01. Знати  та  розуміти  економічні  категорії,  закони,  причинно-наслідкові  та
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних
систем. 

ПРН 04. Знати механізм функціонування облікової системи країни, у т.ч. бюджетної та
податкової   систем,    фінансів   суб’єктів   господарювання,   фінансів    домогосподарств. 

ПРН 09. Формувати  і  аналізувати  фінансову  звітність  та  правильно  інтерпретувати
отриману інформацію. 

ПРН  10.  Ідентифікувати  джерела  та  розуміти  методологію  визначення  і  методи
отримання  економічних  даних,  збирати  та  аналізувати  необхідну  фінансову  інформацію,
розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПРН 12.  Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації,  ідей,
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПРН 19. Виявляти  навички  самостійної  роботи,  гнучкого  мислення,  відкритості  до
нових знань. 

 1.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студент  оволодіває  такими
компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 
ЗК 01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 08. Знання та розуміння  предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 11. Навички використання  сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.
ЗК 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ІІ. Фахові:
ФК 02. Використовувати  математичний інструментарій  для дослідження соціально – економічних

процесів, розв’язання прикладних завдань  в сфері  обліку, аналізу, контролю, аудиту,  оподаткування.
ФК 03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в

фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для
задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.



ФК  08.  Ідентифікувати  та  оцінювати  ризики  недосягнення  управлінських  цілей  суб’єкта
господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності,
збереження й використання його ресурсів.

ФК 09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль   діяльності   підприємства  та дотримання
ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
Тема 1. Склад і загальна характеристика МСБО та їх Концептуальної основи.
Тема 2. Принципи підготовки та склад фінансових звітів за МСФЗ.
Тема 3. Методологія складання і подання звітності за МСФЗ
Тема 4.  Концептуальні  основи обліку основних засобів  і  нематеріальних  активів  за

МСБО.
Тема 5. Трансформація та облік оборотних активів у відповідності до вимог МСФЗ .
Тема 7.  Методологія обліку виплат  працівникам за МСБО 19.
Тема 8. Трансформація статей доходів та витрат за МСБО.

Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Концептуальна основа   міжнародних стандартів   бухгалтерського обліку  

і  фінансової  звітності.  Складання та  подання фінансової  звітності  за  міжнародними
стандартами 
Тема 1. Склад і загальна характеристика МСБО та їх Концептуальної основи.

Мета і шляхи гармонізації фінансової звітності. Особливості  національних  систем
та  класифікація  моделей бухгалтерського обліку.  Процес розробки МСФЗ і МСБО.  Цілі
діяльності та організаційна структура РМСФЗ. Порядок розробки міжнародних стандартів і
інтерпретацій.  Поняття  міжнародних  стандартів  бухгалтерського  обліку  і  фінансової
звітності, їх мета та завдання.  Концептуальна  основа – суть та призначення.  Класифікація
міжнародних стандартів. Ступінь вживання міжнародних стандартів
Тема 2. Принципи підготовки та склад фінансових звітів за МСФЗ.

Призначення і сфера вживання принципів підготовки і складання фінансових звітів
за  МСФЗ.  Користувачі  фінансових  звітів  і  їх  інформаційні  потреби.  Основоположні
допущення підготовки і складання фінансових звітів,  якісні  характеристики інформації  та
обмеження  при  підготовці  і  складанні  фінансових  звітів.  Загальні  положення  МСБО  1
«Подання фінансових звітів». Склад фінансової звітності. 
Тема 3. Методологія складання і подання звітності за МСФЗ

Звіт про фінансове становище (Баланс), його структура і зміст. Звіт про прибутки та
збитки.  Звіт  про зміни у власному капіталі.  Звіт  про рух грошових коштів.  Примітки  до
фінансових  звітів.  Проміжна  фінансова  звітність за  МСФЗ.  Методика  трансформації
фінансових звітів, складених за П(С)БО у звіти,  складені за МСБО. Фінансова звітність в
умовах гіперінфляції  (МСБО 29). Консолідована фінансова звітність  (МСФЗ 3; МСБО 27;
МСБО  28).  Склад  та  показники  консолідованої  звітності.  Вплив  МСФЗ  8  «Операційні
сегменти», МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 24 «Розкриття інформації про
зв’язані сторони» на складання фінансової звітності.
Кредит 2 Облік основних активів за принципами міжнародних стандартів 
Тема  4.  Концептуальні  основи  обліку  основних  засобів  і  нематеріальних  активів  за
МСБО.

Трансформація основних засобів і нематеріальних активів відповідно до МСБО 16
«Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи». Визнання і первісна оцінка основних
засобів і нематеріальних активів. Переоцінка, амортизація і зменшення корисності основних
засобів  і  нематеріальних  активів  за  міжнародними  стандартами.  Припинення  визнання
основних  засобів  і  нематеріальних  активів.  Розкриття  інформації  про  основні  засоби  і
нематеріальні  активи.  Відображення  операцій  з  обліку  орендних  відносин  відповідно  до
МСБО 17 «Оренда».  МСБО 40 «Інвестиційна  нерухомість»,  МСФЗ 5 «Непоточні  активи,



утримувані для продажу, та припинена діяльність». Зменшення корисності активів згідно за
МСБО 36.
Тема 5. Трансформація та облік оборотних активів у відповідності до вимог МСФЗ .

Концептуально-методичні  засади  обліку  запасів  за  міжнародними  стандартами.
Визнання та первісна оцінка запасів за МСБО 2. Облік руху запасів. Відображення запасів за
чистою  вартістю  реалізації.  Розкриття  інформації  про  запаси у  звітності. Трансформація
запасів відповідно до МСБО 2 «Запаси». Облік дебіторської заборгованості за міжнародними
стандартами.  МСБО 32 «Фінансові  інвестиції:  подання».  МСБО 39 «Фінансові  інвестиції:
визначення та оцінка
Кредит 3.  Методологічні засади обліку зобов’язань,  доходів та витрат за МСФЗ. 
Тема 6. Забезпечення, непередбачені активи і зобов’язання, їх облік за МСБО.

Визначення  та  визнання  забезпечення.  Оцінка  та  використання  забезпечень.
Особливості застосування правил визнання та оцінки до окремих забезпечень. Методологічні
засади  обліку  непередбачених  активів  і  зобов’язань.  Облік  забезпечень  на  гарантійний
ремонт, реструктуризацію та обтяжливі контракти. Розкриття інформації про забезпечення та
непередбачені зобов’язання.
Тема 7.   Методологія обліку виплат  працівникам за МСБО 19.

Визначення  та  категорії  виплат  працівникам.  Облік  короткострокових виплат
працівникам.  Виплати  по  закінченні  трудової  діяльності.  Облік  і  звітність  щодо програм
пенсійного забезпечення працівників за МСБО 19.
Тема 8. Трансформація статей доходів та витрат за МСБО.

Концепції  обліку  доходів  та  витрат  за  МСБО.  Визначення,  оцінка  та  визнання
доходу.  Дохід  від  продажу  продукції  (товарів).  Дохід  від  надання  послуг.  Розкриття
інформації про дохід. Трансформація доходів відповідно до МСБО 18 «Дохід».  Класифікація
та облік витрат за МСБО.  Визнання та оцінка податків на прибуток. Подання та розкриття
інформації про податок на прибуток у фінансовій звітності.

3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем Кількість годин
Усьо-

го

у тому числі
л п лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7
Кредит 1. Концептуальна основа   міжнародних стандартів   бухгалтерського обліку і  
фінансової звітності. Складання та подання фінансової звітності за міжнародними

стандартами
Тема 1.  Склад і загальна характеристика МСБО та їх
Концептуальної основи.

10 1 1 8

Тема 2.  Принципи  підготовки  та  склад  фінансових
звітів за МСФЗ.

10 1 9

Тема 3. Методологія складання і подання звітності за
МСФЗ

10 1 1 8

Усього: 30 3 2 25
Кредит 2. Облік основних активів за принципами міжнародних стандартів 
Тема 4.  Концептуальні основи обліку основних 
засобів і нематеріальних активів за МСБО.

15 1 1 13

Тема 5. Трансформація та облік оборотних активів у 
відповідності до вимог МСФЗ.

15 1 1 13

Усього: 30 2 2 26
Кредит 3.  Методологічні засади обліку зобов’язань,  доходів та витрат за МСФЗ. 
Тема  6. Забезпечення,  непередбачені  активи  і 10 1 9



зобов’язання, їх облік за МСБО.
Тема 7. Методологія  обліку  виплат  працівникам за
МСБО 19.

10 1 1 8

Тема 8. Трансформація статей доходів та витрат за 
МСБО.

10 1 1 8

Усього: 30 3 2 25
Заочна форма навчання

Назви кредитів і тем Кількість годин

Усьо-
го

у тому числі
л п лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7

Кредит 1. ________________________________________

Тема 1. 

Тема 2. 

Усього:

Кредит 2. ______________________________________________
Тема 3. 

Тема 4. 

Усього:

Кредит 3. ___________________________________________
Тема 5. 

Усього:

4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем
Кількість

годин
Кредит 1.   Концептуальна основа   міжнародних стандартів   бухгалтерського обліку і   
фінансової звітності. Складання та подання фінансової звітності за міжнародними 
стандартами
Тема 1. Склад і загальна характеристика МСБО та їх Концептуальної основи. 1
Тема 2.  Принципи підготовки та склад фінансових звітів за МСФЗ. 1
Тема 3. Методологія складання і подання звітності за МСФЗ 1
Кредит 2. Облік основних активів за принципами міжнародних стандартів 
Тема 4.  Концептуальні основи обліку основних засобів і нематеріальних активів 
за МСБО.

1

Тема 5. Трансформація та облік оборотних активів у відповідності до вимог 
МСФЗ.

1

Кредит 3.  Методологічні засади обліку зобов’язань,  доходів та витрат за МСФЗ. 
Тема 6. Забезпечення, непередбачені активи і зобов’язання, їх облік за МСБО. 1
Тема 7. Методологія обліку виплат  працівникам за МСБО 19. 1
Тема 8. Трансформація статей доходів та витрат за МСБО. 1

Всього годин 8

Заочна форма навчання



№ п/п Назва теми Кіль-
кість
год.

Кредит 1. ____________________________
1. Тема 1. 

2. Тема 2. 
Кредит 2. ________________________________________

3. Тема 3. 
4. Тема 4. 

Кредит 3. _________________________________
5. Тема 5. 

Всього:

5. Теми практичних занять
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем
Кількість

годин
Кредит 1.   Концептуальна основа   міжнародних стандартів   бухгалтерського обліку і   
фінансової звітності. Складання та подання фінансової звітності за міжнародними 
стандартами
Тема 1. Склад і загальна характеристика МСБО та їх Концептуальної основи. 1
Тема 2.  Принципи підготовки та склад фінансових звітів за МСФЗ.
Тема 3. Методологія складання і подання звітності за МСФЗ 1
Кредит 2.   Облік основних активів за принципами міжнародних стандартів   
Тема 4.  Концептуальні основи обліку основних засобів і нематеріальних 
активів за МСБО.

1

Тема 5. Трансформація та облік оборотних активів у відповідності до вимог 
МСФЗ.

1

Кредит 3.  Методологічні засади обліку зобов’язань,  доходів та витрат за МСФЗ. 
Тема 6. Забезпечення, непередбачені активи і зобов’язання, їх облік за МСБО.
Тема 7. Методологія обліку виплат  працівникам за МСБО 19. 1
Тема 8. Трансформація статей доходів та витрат за МСБО. 1

Всього годин 6

Заочна форма навчання
№ п/

п
Назва теми Кіль-

кість год.
Кредит 1. ______________________________

1. Тема 1. 
Кредит 2. ____________________________________

2. Тема 2. 
Кредит 3. _________________________________

3. Тема 3. 
Всього:

6. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальним планом

7. Завдання для самостійної роботи
Денна форма навчання



Назви кредитів і тем
Кількість

годин
Кредит 1.   Концептуальна основа   міжнародних стандартів   бухгалтерського обліку і   
фінансової звітності. Складання та подання фінансової звітності за міжнародними 
стандартами
Тема 1. Склад і загальна характеристика МСБО та їх Концептуальної основи. 8
Тема 2.  Принципи підготовки та склад фінансових звітів за МСФЗ. 9
Тема 3. Методологія складання і подання звітності за МСФЗ 8

Усього 25
Кредит 2.   Облік основних активів за принципами міжнародних стандартів   
Тема 4.  Концептуальні основи обліку основних засобів і нематеріальних 
активів за МСБО.

13

Тема 5. Трансформація та облік оборотних активів у відповідності до вимог 
МСФЗ.

13

Усього 26
Кредит 3.  Методологічні засади обліку зобов’язань,  доходів та витрат за МСФЗ. 
Тема 6. Забезпечення, непередбачені активи і зобов’язання, їх облік за МСБО. 9
Тема 7. Методологія обліку виплат  працівникам за МСБО 19. 8
Тема 8. Трансформація статей доходів та витрат за МСБО. 8

Всього 25
Всього годин 76

Заочна форма навчання
№ п/

п
Назва теми Кіль-

кість
год.

Кредит 1. ______________________________
1. Тема 1. 

Кредит 2. ____________________________________
2. Тема 2. 

Кредит 3. _________________________________
3. Тема 3. 

Всього:

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів : 
І – підготовка та захист контрольної роботи;
ІІ  –  підготовка  доповіді-реферату  та  тестових  завдань  з  висвітленням  проблем

дисципліни;  підготовка  порівняльних  характеристик  міжнародних  та  національних
стандартів обліку та звітності

Основне  завдання  цього  виду  діяльності  –  навчити  студентів  поглиблено  вивчати
певну проблематику навчального курсу, отримувати більш повну інформацію з певного його
розділу.  Перевірити  і  закріпити  отримані  студентами  теоретичні  знання,  навчити  їх
систематизувати ці знання і застосувати при дослідженні конкретної теми та на практиці.
Перед виконанням роботи необхідно ознайомитися із програмою щодо предмету, вивчити
рекомендовані основні та  додаткові джерела. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:
1) робота виконується за заданою тематикою;
2) є самостійною роботою студента.



9. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ЄКТС
СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано

Форми  поточного  та  підсумкового  контролю. Комплексна  діагностика  знань,  умінь  і
навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й
підсумкового  контролю  знань  (КР).  Поточне  оцінювання  (індивідуальне,  групове  і
фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є
систематична  перевірка  розуміння  й  засвоєння  програмового  матеріалу,  виконання
практичних,  лабораторних  робіт,  уміння  самостійно  опрацьовувати  тексти,  складання
конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи
письмово представляти певний матеріал.
Завданням  підсумкового  контролю  (КР,  іспит)  є  перевірка  глибини  засвоєння  студентом
програмового матеріалу кредиту.
Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:

Студенту  виставляється  відмінно  якщо  студент  активно  працює  протягом  усього
заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом практичного
заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання відповідної
літератури та законодавства  з питань обліку та оподаткування,  здатний висловити власне
ставлення до альтернативних міркувань з  даної  проблеми, проявляє вміння самостійно та
аргументовано  викладати  матеріал,  аналізувати  явища  й  факти,  робити  самостійні
узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання.

Студенту  виставляється  дуже  добре  за  умови  дотримання  таких  вимог:  студент
активно  працює  протягом  практичного  заняття,  питання  висвітлені  повно,  викладення
матеріалу  логічне,  обґрунтоване  фактами,  з  посиланнями  на  відповідні  нормативні
документи  та  літературні  джерела,  висвітлення  питань  завершене  висновками,  студент
виявив уміння  аналізувати  факти  й  події,  а  також виконувати  навчальні  завдання.  Але у
відповідях  допущені  неточності,  деякі  незначні  помилки,  має  місце  недостатня
аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і
подій або допущені 1—2 арифметичні і 1—2 логічні помилки при розв’язанні задач.

Студенту  виставляється  добре за  умови дотримання  таких  вимог:  студент  активно
працює  протягом  практичного  заняття,  питання  висвітлені  достатньо  повно,  викладення
матеріалу  логічне,  обґрунтоване  фактами,  з  посиланнями  на  відповідні  нормативні
документи та літературні джерела, висвітлення питань не повністю завершене висновками,
студент виявив уміння аналізувати факти й події,  а також виконувати навчальні завдання.
Але  у  відповідях  допущені  неточності,  деякі  незначні  помилки,  має  місце  недостатня
аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і
подій або допущені 3—4 арифметичні і 2—3 логічні помилки при розв’язанні задач.

Студенту виставляється достатньо в тому разі, коли студент у цілому оволодів суттю
питань  з  даної  теми,  виявляє  знання  лекційного  матеріалу,  законодавства  та  навчальної
літератури, намагається аналізувати факти й події,  робити висновки й розв’язувати задачі.
Але на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні



відповіді  на  запитання,  припускається  грубих  помилок  при  висвітленні  теоретичного
матеріалу або 3—4 логічних помилок при розв’язанні задач.

Студенту  виставляється  задовільно  в  разі,  коли  студент  виявив  неспроможність
висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками,
відсутні  розуміння  основної  суті  питань,  висновки,  узагальнення,  виявлене  невміння
розв’язувати навчальні задачі.

Оцінка  за  виконання  індивідуального  науково-дослідного  завдання,  завдань
самостійної  роботи  виставляється  з  урахуванням  таких  параметрів:  глибина  і  міцність
знань,  рівень  мислення,  вміння  систематизувати   знання  за  окремими  темами,  робити
обґрунтовані  висновки,  володіння  категорійним  апаратом,  навички  і  прийоми  виконання
практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію
та обробку.  Навчальний матеріал  дисципліни,  передбачений робочим навчальним планом
для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль
поряд  з  навчальним  матеріалом,  який  опрацьовувався  при  проведенні  аудиторних
навчальних занять.

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити),
тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 кредити.

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна
робота

Іспит
Накопичувальні

бали/сумаТ1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8

18 18 18 20 18 20 18 20 50 100 300

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

10. Засоби діагностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
          − іспит; 
          − тести; 
          − аналітичні звіти, реферати, есе;
          − розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 
          −  презентації результатів виконання завдань та досліджень

11. Методи навчання
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу;

пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність певного
явища,  закону,  процесу;  проблемне  навчання,  робота  з  підручником  та  додатковими
джерелами,   порівняльний  аналіз;  ілюстрація  −  метод  навчання,  який  передбачає  показ
предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.).

12. Рекомендована література
Базова

1. Агеева О.А.  Международные стандарты финансовой отчетности:  учеб.  пособие
для  студ.,  обуч.  по  спец.  "Бухгалтерский  учет, анализ  и  аудит"  /  О.А.Агеева.  -  М.:
Бухгалтерский учет, 2013. – 463 с. 

2.  Войнаренко  М.П.  Міжнародні  стандарти  фінансової  звітності  та  аудиту:  навч.
посіб. / Войнаренко М. П. - К.: ЦУЛ, 2014. - 488 с.

3. Голов С.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности: Вопросы. Тесты.
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