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ВСТУП 
     

Дисципліна „Міжнародні стандарти фінансової звітності” за освітньо-
професійною програмою має статус нормативної. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- ГСВО МОН України «Освітньо-професійна програма підготовки магіст-

ра за спеціальностями напряму 0501- «Економіка і підприємництво», 2002. 
- ГСВО МОН України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра 

спеціальності 8.05106- «Облік і аудит» напряму підготовки 0501 – "Економіка і 
підприємництво", 2004. 

- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки магістра спеціальності 
8.050106 - „Облік і аудит” (денна форма навчання), Харків, 2007.  

- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки магістра спеціальності 
8.050106 - „Облік і аудит” (заочна форма навчання), Харків, 2008. 

Програма ухвалена  кафедрою Обліку і аудиту (протокол №1 від 
30.08.2010 р.). 
 
 

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни  
 

1.1.1. Мета вивчення дисципліни - надання знань про засади побудови сис-
теми міжнародних стандартів фінансової звітності, та про правила складання 
фінансових звітів за принципами МСФЗ. 

 

1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні -  фінансова звітність підприємств, 
складена за вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця: 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 

вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 

на дану дисципліну 

Фінансовий облік 
Економіка підприємства 
Економічний аналіз 
Аналіз господарської діяльності 
Фінанси підприємства 
Звітність підприємства 

Вихідна дисципліна 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

 Модуль.           Міжнародні стандарти фінансової звітності 
 (3 кредити/108 годин) 

 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Концептуальні засади системи міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ). (36 год./1 кредит) 

Тема 1. Історія розвитку МСФЗ та організаційна структура  Ради з міжна-

родних стандартів бухгалтерського обліку.  

Тема 2. Концептуальна основа МСФЗ. 

 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Основні положення системи МСФЗ.  (36 

год./1 кредит) 

Тема 3. Склад та формат подання фінансової звітності, складеної за  

МСФЗ. 

Тема 4. Базові підходи та головні правила визнання доходу. 

Тема 5. Визнання витрат: критерії списання та капіталізації.  

Тема 6. Визнання та оцінка активів: основні засоби. 

Тема 7. Визнання та оцінка активів: нематеріальні активи. 

Тема 8. Визнання та оцінка активів: заборгованість та запаси. 

Тема 9. Визнання та оцінка зобов’язань та власного капіталу. 

 

Змістовий модуль (ЗМ) 3. Галузеві особливості обліку за МСФЗ та спе-

ціальні правила обліку за окремими господарськими операціями. (36 год./1 

кредит) 

Тема 10. Облік будівельних операцій: підряд та девелопмент. 

Тема 11. Облік та звітування за операціями з інвестиційною нерухомістю. 

Тема 12. Облік податку на прибуток. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

 

Вміння 

(за рівнями сформованості) та 

знання 

Сфери діяльності 

(виробнича, 

 соціально-

виробнича, соціаль-

но-побутова) 

Функції діяльності 

у виробничій сфері 

(проектувальна, орга-

нізаційна, управлінсь-

ка, виконавська, 

технічна, інші) 

Визначати ієрархічну структуру 

та сфери дії доречних МСФЗ 

Формування станда-

ртизаційної бази для 

складання звітності 

за МСФЗ 

Організаційна 

Визначати облікову політику 

підприємства, яка б задовольня-

ла потреби користувачів звітно-

сті, керівництва підприємства, 

та була узгодженою з МСФЗ. 

Формування опти-

мальної моделі фі-

нансового обліку пі-

дприємства відпові-

дно до вимог МСФЗ 

Управлінсько –  

фінансова 

Беручи за основу облікову полі-

тику, складати фінансову звіт-

ність згідно з МСФЗ. 

Бухгалтерський об-

лік та звітування пі-

дприємства 

Облікова 

Готувати  висновки і пропозиції 

щодо оптимізації облікової по-

літики та формату подання фі-

нансових звітів, складених за 

МСФЗ. 

Аналіз фінансово-

господарської  дія-

льності підприємст-

ва 

Контрольно –  

аналітична 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 

1. Агеева, Ольга Андреевна. еждународные стандарты финансовой отчет-
ности [Текст] : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" / О. А. Агеева. - М. : Бухгалтерский учет, 2008. - 463 с. - Библи-
огр.: с. 461-462.- ISBN 5-85428-190-2. 

2. Голов, Сергей Федорович. Международные стандарты финансовой от-
четности [Текст] : вопросы. Тесты. Упражнения / С. Ф. Голов [и др.] ; ред. С. Ф. 
Голов. - К. : Либра, 2007. - 320 с.: табл.. - Библиогр.: с. 319.  ISBN 966-7035-82-4 

3. Голов, Сергій Федорович. Бухгалтерський облік та фінансова звітність 
за міжнародними стандартами [Текст] : практ. посіб. / С. Ф. Голов, В. М. Кос-
тюченко. - К. : Лібра, 2004. - 880 с.. - Бібліогр.: с. 878. - . - ISBN 966-7035-68-9 

4. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Текст] : видані станом на 1 
січня 2009 р. : пер. з англ. / [за ред. С. Ф. Голова] ; Intern. Accounting Standarts 
Comm. Found., Фед. проф. бухгалтерів і аудиторів України. - [К.] : ФПБАУ, 
2009. - Назва обкл. : МСФЗ. Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS). 
- ISBN 978-966-651-740-4.   Т. 1 / ред. С. Ф. Голов. - 2009. - 1592 с. - ISBN 978-
966-651-741-1 (том 1). 

5. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Текст] : видані станом на 1 
січня 2009 р. : пер. з англ. / [за ред. С. Ф. Голова] ; Intern. Accounting Standards 
Comm. Found., Фед. проф. бухгалтерів і аудиторів України. - [К.] : ФПБАУ, 
2009. - Назва обкл. : МСФЗ. Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS). 
- ISBN 978-966-651-740-4. - Т. 2- 2009. - 3254 с. - ISBN 978-966-651-742-8 
(том 2). 

6. Палий, Виталий Федорович. Международные стандарты финансовой 
отчетности [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Бухгалтерс-
кий учет, анализ и аудит" / В. Ф. Палий. - М. : Издательский дом "Инфра-М", 
2003. - 455 с. - (Высшее образование).  - Библиогр.: с. 442. - ISBN 5-16-000883-
7. 

7. Парфенов, Кирилл Геннадьевич. Международные стандарты финансо-
вой отчетности (МСФО) [Текст] / К. Г. Парфенов. - М. : Парфенов.ру, 2003. - 94 
с. (Библиотека Парфенов.ру). - ISBN 5-902148-04-9. 

8. Пономарьова, Наталія Анатоліївна. Міжнародні стандарти фінансової 
звітності та міжнародні стандарти аудиту [Текст] : навч. посібник / Н. А. Поно-
марьова. - Хмельницький : ХНУ, 2008.  - 211 с. Бібліогр.: с. 208-209. ISBN 978-
966-330-061-0. 
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1.5. Анотації дисципліни 

Анотація програми навчальної дисципліни  
«Міжнародні стандарти фінансової звітності» 

 
Мета та завдання вивчення дисципліни:  Надання знань про засади побудови 

системи міжнародних стандартів фінансової звітності, та про правила складан-

ня фінансових звітів за принципами МСФЗ. 

 

Предмет вивчення у дисципліні:  Фінансова звітність підприємств, складена 
за вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності.  

 

Зміст дисципліни розкривається в змістових модулях і темах: 

 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Концептуальні засади системи міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ)  

Тема 1. Історія розвитку МСФЗ та організаційна структура  Ради з міжна-

родних стандартів бухгалтерського обліку.  

Тема 2. Концептуальна основа МСФЗ. 

 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Основні положення системи МСФЗ   

Тема 3. Склад та формат подання фінансової звітності, складеної за  

МСФЗ. 

Тема 4. Базові підходи та головні правила визнання доходу. 

Тема 5. Визнання витрат: критерії списання та капіталізації.  

Тема 6. Визнання та оцінка активів: основні засоби. 

Тема 7. Визнання та оцінка активів: нематеріальні активи. 

Тема 8. Визнання та оцінка активів: заборгованість та запаси. 

Тема 9. Визнання та оцінка зобов’язань та власного капіталу. 

 

Змістовий модуль (ЗМ) 3. Галузеві особливості обліку за МСФЗ та спе-

ціальні правила обліку за окремими господарськими операціями  

Тема 10. Облік будівельних операцій: підряд та девелопмент. 

Тема 11. Облік та звітування за операціями з інвестиційною нерухомістю. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины: Предоставление знаний об основах по-

строения системы международных стандартов финансовой отчетности, и о пра-

вилах составление финансовых отчетов на принципах МСФО. 

 

Предмет изучения в дисциплине: Финансовая отчетность предприятия, со-

ставленная согласно требований МСФО.  

 

 Содержание дисциплины раскрывается в смысловых модулях и темах: 

 

Содержательный модуль (СМ) 1.Концептуальные основы системы 

МСФО  

Тема 1. История развития МСФО и организационная структура Совета по 

международным стандартам бухгалтерського учета.  

Тема 2. Концептуальная основа МСФО. 

 

Содержательный модуль (СМ) 2. Основные положения системы 

МСФО   

Тема 3. Состав та формат представления финансовой отчетности, состав-

ленной по  МСФО. 

Тема 4. Базовые подходы и главные правила признания дохода. 

Тема 5. Признание затрат: критерии списания и капитализации.  

Тема 6. Признание и оценка активов: основные средства. 

Тема 7. Признание и оценка активов: нематериальные активы. 

Тема 8. Признание и оценка активов: задолженность и запасы. 

Тема 9. Признание и оценка обязательств и собственного капитала. 

 

Содержательный модуль (СМ) 3. Отраслевые особенности учета по 

МСФО и специальные правила учета по отдельным хозяйственным опера-

циям 

Тема 10. Учет строительных операций: подряд и девелопмент. 

Тема 11. Учет и отчетность по операциям с инвестиционной недвижимо-

стью   

Тема 12. Учет налога на прибыль. 
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Annotation of the educational discipline program 
 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS  
 

Purpose and task of discipline studying grant of knowledge about base of IFRS - 

system and financial reporting under IFRS principles. 

 

Subject of studying in discipline  financial statements under IFRS rules 

 

Semantic module (SM) 1. Conceptual framework of IFRS 

Theme 1.History of IFRS; structure of IASB.  

Theme 2. Conceptual framework of IFRS.  

 

Semantic module (SM) 2. General principles of IFRS   

Theme 3. Presentation of financial statements. 

Theme 4. Revenue recognition rules. 

Theme 5. Costs: expensing and capitalization. 

Theme 6. Asset recognition and measurement: fixed assets. 

Theme 7. Asset recognition and measurement: intangible assets. 

Theme 8. Asset recognition and measurement: receivables and inventory. 

Theme 9. Recognition and measurement of liabilities and equity. 

 

Semantic module (SМ) 3. Strategic and tactical financial analysis  

Theme 10. Construction accounting: contractors and developers.  

Theme 11. Investment property accounting.  

Theme 12. Income tax accounting. 

 



 11 

 
2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 

за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 
 

Години 
у тому числі у тому чи-

слі Напрям під-
готовки, спе-
ціальність, 

спеціалізація 
(шифр, абре-

віатура) 

Всьо-
го, 

кре-
дит/ 
/годи

н Ф
ор

м
а 

на
вч

ан
ня

 

С
ем

ес
тр

и 

Т
ри

м
ес

тр
и 

А
уд

ит
ор

ні
 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
, 

 с
ем

ін
ар

и 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

К
он

тр
.р

об
 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

За
лі

к 
(с

ем
ес

тр
, 

 т
ри

м
ес

тр
) 

Денна - 13 24 12 12 - 84   30 13 трим. 8.050106 – 
«Облік і ау-
дит» 

3/ 
108 Заочна 10 - 16 6 10  92 30   10 сем. 

 
2.2.  Зміст дисципліни 

 
Модуль.           Міжнародні стандарти фінансової звітності (3/108) 

 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Концептуальні засади системи міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ). (36 год./1 кредит) 

Історія розвитку МСФЗ та організаційна структура  Ради з міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку. Концептуальна основа МСФЗ. 
 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Основні положення системи МСФЗ.  (36 

год./1 кредит) 

Склад та формат подання фінансової звітності, складеної за  МСФЗ. Базо-
ві підходи та головні правила визнання доходу. Визнання витрат: критерії спи-
сання та капіталізації. Визнання та оцінка активів: основні засоби. Визнання та 
оцінка активів: нематеріальні активи. Визнання та оцінка активів: заборгова-
ність та запаси. Визнання та оцінка зобов’язань та власного капіталу. 

 
Змістовий модуль (ЗМ) 3. Галузеві особливості обліку за МСФЗ та спе-

ціальні правила обліку за окремими господарськими операціями. (36 год./1 

кредит) 

Облік будівельних операцій: підряд та девелопмент. Облік та звітування 
за операціями з інвестиційною нерухомістю. Облік податку на прибуток. 
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2.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 

та форми навчальної роботи студента 
 

Форми навчальної роботи 

Денна форма  
навчання 

Заочна форма  
навчання Модулі (семестри) та 

змістові модулі 

  
 

Всього, 
кредит/ 
годин 

  
  

Л
ек

ц.
 

С
ем

., 
П

р.
 

Л
аб

. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц.
 

С
ем

., 
П

р.
 

Л
аб

. 

С
Р

С
 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. 
Концептуальні засади сис-
теми міжнародних станда-
ртів фінансової звітності 
(МСФЗ). (36 год./1 кредит) 

1 36 4 4  28 2 3  31 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. 
Основні положення систе-
ми МСФЗ.  (36 год./1 кре-
дит) 

1 36 4 4  28 2 4  30 

Змістовий модуль (ЗМ) 3. 
Галузеві особливості облі-
ку за МСФЗ та спеціальні 
правила обліку за окреми-
ми господарськими опера-
ціями. (36 год./1 кредит) 

1 36 4 4  28 2 3  31 

Всього 3 108 12 12  84 6 10  92 

 
2.2.2. Лекційний курс  

 

Кількість годин 
за напрямами підго-

товки, спеціальностя-
ми,  

спеціалізаціями  
Денна Заочна  

Зміст 
  

8.050106 8.050106 
1 2 3 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Концептуальні засади си-

стеми міжнародних стандартів фінансової звітно-

сті (МСФЗ). (36 год./1 кредит) 

4 2 

Тема 1. Історія розвитку МСФЗ та організаційна стру-
ктура  Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку. 

2 1 
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Продовження табл. 
1 2 3 

Тема 2. Концептуальна основа МСФЗ. 2 1 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Основні положення сис-

теми МСФЗ.  (36 год./1 кредит) 
4 2 

Тема 3. Склад та формат подання фінансової звітності, 
складеної за  МСФЗ. 0,5 0,25 

Тема 4. Базові підходи та головні правила визнання 
доходу. 0,5 0,25 

Тема 5. Визнання витрат: критерії списання та капіта-
лізації. 0,5 0,25 

Тема 6. Визнання та оцінка активів: основні засоби. 0,5 0,25 

Тема 7. Визнання та оцінка активів: нематеріальні ак-
тиви. 

0,5 0,25 

Тема 8. Визнання та оцінка активів: заборгованість та 
запаси. 0,5 0,25 

Тема 9. Визнання та оцінка зобов’язань та власного 
капіталу. 1 0,5 

Змістовий модуль (ЗМ) 3. Галузеві особливості облі-

ку за МСФЗ та спеціальні правила обліку за окреми-

ми господарськими операціями. (36 год./1 кредит) 

4 2 

Тема 10. Облік будівельних операцій: підряд та деве-
лопмент. 

1,5 1 

Тема 11. Облік та звітування за операціями з інвести-
ційною нерухомістю. 1 0,5 

Тема 12. Облік податку на прибуток. 1,5 0,5 

Всього 12 6 

 
2.2.3. Практичні  заняття  

Кількість годин 
за напрямами підго-

товки, спеціальностя-
ми,  

спеціалізаціями  
Денна Заочна  

Зміст 
  

8.050106 8.050106 
1 2 3 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Концептуальні засади си-

стеми міжнародних стандартів фінансової звітно-

сті (МСФЗ). (36 год./1 кредит) 

4 3 

Тема 1. Історія розвитку МСФЗ та організаційна стру-
ктура  Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку. 

2 1,5 
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Продовження табл. 
1 2 3 

Тема 2. Концептуальна основа МСФЗ. 2 1,5 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Основні положення сис-

теми МСФЗ.  (36 год./1 кредит) 
4 4 

Тема 3. Склад та формат подання фінансової звітності, 
складеної за  МСФЗ. 0,5 0,5 

Тема 4. Базові підходи та головні правила визнання 
доходу. 0,5 0,5 

Тема 5. Визнання витрат: критерії списання та капіта-
лізації. 0,5 0,5 

Тема 6. Визнання та оцінка активів: основні засоби. 0,5 0,5 

Тема 7. Визнання та оцінка активів: нематеріальні ак-
тиви. 

0,5 0,5 

Тема 8. Визнання та оцінка активів: заборгованість та 
запаси. 0,5 0,5 

Тема 9. Визнання та оцінка зобов’язань та власного 
капіталу. 1 1 

Змістовий модуль (ЗМ) 3. Галузеві особливості облі-

ку за МСФЗ та спеціальні правила обліку за окреми-

ми господарськими операціями. (36 год./1 кредит) 

4 3 

Тема 10. Облік будівельних операцій: підряд та деве-
лопмент. 

1,5 1 

Тема 11. Облік та звітування за операціями з інвести-
ційною нерухомістю. 1 1 

Тема 12. Облік податку на прибуток. 1,5 1 

Всього 12 10 

 
2.2.4. Індивідуальні завдання 

 
Навчальним планом передбачено виконання розрахунково-графічної робо-

ти студентами денної форми навчання згідно відповідних методичних вказівок. 
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу згідно відпо-
відних методичних вказівок. 

 

2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 

Згідно з навчальним планом з курсу „ Міжнародні стандарти фінансової 
звітності” передбачена самостійна робота. 

При самостійній роботі студенти відпрацьовують навички роботи з профе-
сійною літературою. Студент повинен протягом семестру вивчити матеріал ле-
кцій та додаткової літератури згідно з наведеним переліком. 
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Розподіл часу самостійної роботи  
Кількість годин 

за напрямами підго-
товки, спеціальностя-

ми,  
спеціалізаціями  

Денна Заочна  

Зміст 
  

8.050106 8.050106 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Концептуальні засади си-

стеми міжнародних стандартів фінансової звітно-

сті (МСФЗ). (36 год./1 кредит) 

28 31 

Тема 1. Історія розвитку МСФЗ та організаційна стру-
ктура  Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку. 

14 15 

Тема 2. Концептуальна основа МСФЗ. 14 16 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Основні положення сис-

теми МСФЗ.  (36 год./1 кредит) 
28 30 

Тема 3. Склад та формат подання фінансової звітності, 
складеної за  МСФЗ. 4 5 

Тема 4. Базові підходи та головні правила визнання 
доходу. 

4 5 

Тема 5. Визнання витрат: критерії списання та капіта-
лізації. 4 4 

Тема 6. Визнання та оцінка активів: основні засоби. 4 4 

Тема 7. Визнання та оцінка активів: нематеріальні ак-
тиви. 4 4 

Тема 8. Визнання та оцінка активів: заборгованість та 
запаси. 4 4 

Тема 9. Визнання та оцінка зобов’язань та власного 
капіталу. 4 4 

Змістовий модуль (ЗМ) 3. Галузеві особливості облі-

ку за МСФЗ та спеціальні правила обліку за окреми-

ми господарськими операціями. (36 год./1 кредит) 

28 31 

Тема 10. Облік будівельних операцій: підряд та деве-
лопмент. 9 10 

Тема 11. Облік та звітування за операціями з інвести-
ційною нерухомістю. 9 10 

Тема 12. Облік податку на прибуток. 10 11 

Всього 84 92 
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Зміст самостійної роботи 
Зміст 

  
Джерело 

 (сторінки)  
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Концептуальні засади сис-
теми міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ). (36 год./1 кредит) 

2/с.7-64/ 
3/с.9-140/ 

4/с.66-213/ 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Основні положення системи 
МСФЗ.  (36 год./1 кредит) 

2/с.65-166/ 
3/с.142-200, 213-385/ 
4/с.1091-1184, 1271-

1588/ 
5/с.2187-2270/ 

Змістовий модуль (ЗМ) 3. Галузеві особливості обліку 
за МСФЗ та спеціальні правила обліку за окремими го-
сподарськими операціями. (36 год./1 кредит) 

2/с.167-172. 119-124/ 
3/с.200-211, 387-455/ 

4/с.1185-1270/ 
5/с.2633-2686/ 

  
 

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 

2.3.1. Засоби і форми контролю та структура залікового кредиту сту-
дентів денної форми навчання 

Поточний контроль знань студентів денної форми навчання здійснюється 
протягом триместру в ході аудиторних занять по питаннях, викладених під час 
лекційних занять, та тих, що рекомендовані для самостійного вивчення. 
Об’єктами поточного контролю знань студентів денної форми навчання є вико-
нання модульних завдань, зокрема, оцінюються теоретичні знання, продемонс-
тровані студентами після опанування певного модуля, та результати самостій-
ної роботи. Підсумкова кількість балів, набрана студентами за виконання моду-
льних завдань та самостійної роботи, є однією з складових поточної успішності 
студентів і при виставленні загальної кількості балів. Сумарна кількість балів, 
які може набрати студент за результатами поточного контролю, складає 60 ба-
лів. 

Метою підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня і змісту 
знань студентів з дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосо-
вувати одержані знання у практичній діяльності відповідно до моделі конкрет-
ного освітньо-кваліфікаційного рівня. Підсумковий контроль знань проводить-
ся у формі заліку (13 триместр). Питання, що виносяться на залік, є вузловими, 
узагальненими, комплексними, потребують творчого підходу при побудові від-
повіді на них та вміння синтезувати отриманні знання.  

Сумарна кількість балів, які може набрати студент за результатами підсум-
кового контролю, складає 40 балів. 
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Зміст 
Максимальна 
кількість балів  

11 триместр   
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Концептуальні засади системи 
міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 20 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Основні положення системи 
МСФЗ.   20 

Змістовий модуль (ЗМ) 3. Галузеві особливості обліку за 
МСФЗ та спеціальні правила обліку за окремими госпо-
дарськими операціями. 

20 

Підсумковий контроль (залік) 40 

Всього 100 
 

2.3.2 Критерії підсумкової оцінки  
Кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за 

шкалою 
ЕCTS 

більше 90-100 включно          Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 

           Добре 
C 

більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 

         Задовільно 
E 

більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю повтор-
ного складання 

FX 

від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим по-
вторним вивченням дисципліни 

F 

 
2.3.3. Засоби і форми підсумкового контролю студентів заочної форми 

навчання 
Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється 

в ході аудиторних занять по питаннях, викладених під час лекційних занять, та 
тих, що рекомендовані для самостійного вивчення.  

Формою підсумкового контролю студентів заочної форми навчання є кон-
трольна робота і письмове тестування. Підсумковий контроль знань проводить-
ся у формі заліку (10 семестр). Питання, що виносяться на залік, є вузловими, 
узагальненими, комплексними, потребують творчого підходу при побудові від-
повіді на них та вміння синтезувати отриманні знання.  

Контрольна робота виконується згідно відповідних методичних вказівок 
(для студентів заочної форми навчання). Контрольна робота оцінюється як «за-
раховано» або «не зараховано». «Зараховано» виставляється за контрольну ро-
боту, виконану у повному обсязі, без суттєвих помилок. В інших випадках кон-
трольна робота вважається не зарахованою.  
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Письмове тестування здійснюється за повним курсом навчальної дисцип-
ліни (для студентів заочної форми навчання). До тестування допускаються сту-
денти, що виконали контрольну роботу і отримали за неї оцінку «зараховано». 
Залік виставляється за умови, якщо студент дає більше 50%правильних відпо-
відей. 

 
2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 

 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 

ЗМ, де 
засто-
сову-
ється 

1 2 3 
 1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші 

видання) 
 

1 Міжнародні стандарти фінансової звітності – 2009. Переклад з анг. 
/ за ред. С.Ф.Голова – К. Федерація професійних бухгалтерів та 
аудиторів України, 2009., - 3254 с. 

1,2,3 

2 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: коментарі / ред. 
Я.Кавторєва. – Х.: Фактор, 2009., - 1328 с. 

1,2,3 

3 Бухгалтерский учет  и финансовая отчетность по международным 
стандартам. Практическое пособие. Голов С.Ф., Костюченко В.М. 
Харьков. ИД «Фактор», 2007., - 976с. 

1,2,3 

4 Применение МСФО: в 3 ч.: Пер. с англ..- 2-е стер. изд.- М.: Альпи-
на Бизнес Букс, 2008, - 2756 с. 

2,3 

5 МСФО: точка зрения КПМГ. Практическое руководство по меж-
дународным стандартам финансовой отчетности, подготовленное 
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