
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства і  
природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

Кафедра обліку і аудиту 
 

Затверджую 

Проректор з науково – педагогічної,   
методичної та виховної роботи 

_________________О.А. Лагоднюк  

____ квітня 2020 року 
 

 

06 02 102 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Program of the Discipline 

«Облік і фінансова звітність за  
міжнародними стандартами» 

Accounting and financial reporting under 

IFRS 
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (інтегровані) 
Speciality   071 «Accounting and taxation» (integrated) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне 2020 



 2 

Робоча програма з Обліку та фінансової звітності за міжна-
родними стандартами для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-

професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціаль-
ності 071 «Облік і оподаткування». - Рівне, НУВГП, 2020. - 20 

с. 
 

 

Розробник: С.Я. Зубілевич, професор кафедри обліку і аудиту, 
к.е.н. 
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту 

Протокол від 14 квітня 2020 року № ___ 

 

Завідувач кафедри ____________    (Н.М. Позняковська) 

 
Керівник  групи забезпечення  
спеціальності  
071 «Облік і оподаткування» ________ Н.М. Позняковська 
                                                   (підпис)      (ініціали та прізвище)    
 
Схвалено науково-методичною радою з якості ННІЕМ 
                                                                                        

 

Протокол від «__»__травня__2020 року № ___ 
Голова  науково-методичної ради 
 з якості ННІЕМ _____________________Н.Е. Ковшун 
                              (підпис)                              (ініціали та прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© С.Зубілевич, 2020 рік 

© НУВГП, 2020 рік 



 3 

 

ВСТУП 

 

Робоча програма з навчальної дисципліни «Облік і фінансова 
звітність за міжнародними стандартами» складена на основі 
тимчасового стандарту вищої освіти, освітньо-професійної про-
грами «Облік і оподаткування» та робочого навчального плану 
підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за другим (магістерським) рівнем. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес форму-
вання показників фінансової звітності за МСФЗ. 

Вивчення дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжна-
родними стандартами фінансової звітності» базується на компе-
тентностях, отриманих протягом першого (бакалаврського) рів-
ня вищої освіти, а також з таких навчальних дисциплін, як «Бух-
галтерський облік в управлінні підприємством», «Податковий 
облік і звітність», «Організація бухгалтерського обліку» та ін.  

Знання та навички з «Обліку і фінансової звітності за міжна-
родними стандартами» допоможуть оволодіти компетентностя-
ми з «Організації та методики аудиту», «Консолідованої фінан-
сової звітності», знадобляться під час навчального тренінгу з 
обліку та аудиту, проходження виробничої і переддипломної 
практики, допоможуть успішно написати та захистити випуско-
ву роботу. 

Анотація 

Глобалізація ринків капіталу привела до необхідності засто-
сування гармонізованих стандартів бухгалтерського обліку,  на-
дання і розкриття інформації про суб’єкт звітування. Тому важ-
ливим для сучасного професіонала бухгалтера є вміння форму-
вати фінансову звітність за міжнародними стандартами, інтерп-
ретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інфор-
мацію для прийняття економічних рішень. 



 4 

Викладання навчальної дисципліни «Облік і фінансова звіт-
ність за міжнародними стандартами» забезпечить такі резуль-
тати навчання: 

формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами 
для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, опри-
люднювати й використовувати відповідну інформацію для 
прийняття економічних рішень 

Ключові слова: міжнародні стандарти бухгалтерського облі-
ку, міжнародні стандарти фінансової звітності, елементи фінан-
сової звітності, компоненти фінансової звітності, визнання, оці-
нка, розкриття, подання.  

 
Abstract 

 

Business activity is carried out in a dynamic environment with high 

levels of uncertainty, which is complicated by the globalization of capital 
markets. Business risk management requires sound accounting and 
financial reporting and disclosure in financial and non-financial statements. 

The following learning outcomes will be provided by teaching of the 

discipline “Accounting and analytical support of risk management”: 
understand the organizational and economic mechanism of enterprise 

management and evaluate the effectiveness of decision-making using 
accounting and analytical information; 

to identify and evaluate the risks of business activity of enterprises. 

Keywords: risk management, internal control system, accounting and 

analytical support, going concern, liquidity risk, currency risk, investment 
risk, financial risk, environmental risk, social risk, governance-related risks. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика нав-
чальної дисципліни 

денна фор-
ма навчання 

заочна фо-
рма нав-

чання 

Кількість  
кредитів – 5 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова 

ПФП 3 

Спеціальність  
071 «Облік і 

оподаткування» 
Модулів – 2 

Рік підготовки 

Змістових мо-
дулів – 2 

Спеціалізація 

- 

1-й 1-й 

Курсова робота 
Семестр 

2-й 2-й 

Загальна кіль-
кість годин - 
150 

Лекції 
26 год. 2 год. 

Тижневих го-
дин для денної 
форми навчан-
ня – 5 

самостійна ро-
бота здобувача 
-5 

Рівень вищої 
освіти: магістр 

Практичні 
26 год. 12 год. 
Самостійна робота 

98 год. 136 год. 
ІНДЗ –КР год. 
Форма контролю: 
КР, екзамен 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять 
до самостійної та індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 52/98 

для заочної форми навчання – 14/136 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Облік і фінансова звітність за міжна-
родними стандартами» є дисципліною циклу професійної підго-
товки, мета якої полягає у підготовці до виконання професійних 
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обов’язків бухгалтера з надання і розкриття інформації про 
суб’єкт звітування в умовах глобалізації ринків капіталу.  

Вивченню дисципліни передує отримання компетентностей з 
таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік в управлінні підпри-
ємством», «Податковий облік і звітність», «Організація бухгал-
терського обліку» та ін.  

Знання та навички з «Обліку і фінансової звітності за міжна-
родними стандартами» допоможуть оволодіти компетентностя-
ми з «Організації та методики аудиту», «Консолідованої фінан-
сової звітності», знадобляться під час навчального тренінгу з 
обліку та аудиту, проходження виробничої і переддипломної 
практики, допоможуть успішно написати та захистити випуско-
ву роботу. 

2.1.Завдання навчальної дисципліни 

Завдання навчальної дисципліни полягають у: 
ознайомленні з концептуальними вимогами МСФЗ, складом 

фінансової звітності, структурою та змістом статей окремих фі-
нансових звітів; 

розумінні умов визнання, подання та розкриття статей фінан-
сових звітів; 

опануванні здобувачами методикою складання фінансової 
звітності за МСФЗ та складання приміток; 

отриманні навичок обрання облікової політики за МСФЗ, ви-
значення основних облікових оцінок; 

оволодінні методикою трансформації фінансових звітів за 
П(С)БО у фінансові звіти за МСФЗ. 

Предмет навчальної дисципліни – процес формування показ-
ників фінансової звітності за МСФЗ. 

До основних знань, що отримують здобувачі при вивченні 
дисципліни, відносяться: 

 статус МСФЗ у світі та в Україні; 
 процес розробки та прийняття МСФЗ; 
 розуміння концептуальних основ МСФЗ; 
 вимоги МСФЗ до складу, структури та змісту фінансових 
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звітів; 
 порядок визнання, оцінки, подання та розкриття у фінан-

сових звітах інформації про активи, зобов’язання, власний капі-
тал, доходи і витрати; 

 склад і правила розкриття інформації у примітках до фі-
нансових звітів за МСФЗ; 

 правила першого застосування МСФЗ. 
Основні вміння, що набуваються здбувачами під час вивчення 

дисципліни, включають: 
 застосування принципів підготовки фінансових звітів за 

МСФЗ до визнання, оцінки та подання статей (елементів)  фі-
нансових звітів; 

 техніку складання звітів за МСФЗ; 
 підготовку приміток до фінансових звітів за МСФЗ; 
 ідентифікацію різниць між фінансовими звітами, складе-

ними за МСФЗ, та за П(С)БО; 
 вибір облікової політики за МСФЗ; 
 застосування методики трансформації фінансової звітно-

сті, складеної за П(С)БО, у звітність за МСФЗ. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Визнання, оцінка, подання і розкриття 
елементів фінансових звітів за МСФЗ 

 

Тема І. Концептуальні основи МСФЗ 

Міжнародна гармонізація вимог до фінансових звітів. Фонд 

МСФЗ. Склад МСФЗ. Процес встановлення МСФЗ. Концептуа-
льна основа фінансової звітності в ред. 2018р. Припущення, які-
сні характеристики (основні та підсилюючі) і обмеження фінан-
сової інформації. Суб’єкт звітування. Елементи фінансових зві-
тів. Одиниця обліку. Критерії визнання та припинення визнання. 
Оцінка активів та зобов’язань. Подання і розкриття інформації. 
Концепції капіталу і збереження капіталу. 
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Тема 2. Вимоги до подання фінансових звітів  

Достовірне подання. Безперервність діяльності. Нарахування. 
Суттєвість і агрегування. Згортання статей. Періодичність по-
дання. Інформація для порівняння. Послідовність. Склад фінан-
сових звітів. Структура звіту про фінансовий стан. Структура 
звіту про сукупний прибуток. Структура звіту про власний капі-
тал. Структура звіту про рух грошових коштів. Структура при-
міток до фінансових звітів. Проміжна фінансова звітність. 
Тема 3. Визнання, оцінка, подання та розкриття активів 

Визнання, оцінка, подання та розкриття основних засобів. Ви-
знання, оцінка, подання та розкриття інвестиційної нерухомості. 
Визнання, оцінка, подання та розкриття нематеріальних активів. 
Визнання, оцінка, подання та розкриття активів на розвідку і 
оцінку родовищ корисних копалин. Визнання, оцінка, подання 
та розкриття біологічних активів. Визнання, оцінка, подання та 
розкриття запасів. Визнання, оцінка, подання та розкриття не-
оборотних активів, утримуваних на продаж. Визнання, оцінка, 
подання та розкриття фінансових активів. 
Тема 4. Визнання, оцінка, подання та розкриття зобов’язань 

Визнання, оцінка, подання та розкриття виплат працівникам. 
Визнання, оцінка, подання та розкриття резервів (забезпечень). 
Виплати на підставі акцій. Визнання, оцінка, подання та розк-
риття податку на прибуток. Визнання, оцінка, подання та розк-
риття фінансових зобов’язань. 
Тема 5. Визнання, оцінка, подання та розкриття власного капі-
талу 

Визнання, оцінка, подання інструментів капіталу. Вимоги до ро-
зкриття власного капіталу. Прибуток на акцію. 
Тема 6. Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів і витрат 

Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів Визнання, оцін-
ка, подання та розкриття державних грантів та субсидій. Вплив 
змін валютних курсів. Витрати на позики. 
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Тема 7. Додаткові розкриття у фінансових звітах 

Облікова політика, зміни облікових оцінок та помилки. Події 
після дати балансу. Пов’язані сторони. Припинена діяльність. 
Операційні сегменти. 
Змістовий модуль 2. Трансформація та консолідація фінан-
сових звітів за МСФЗ 

Тема 8. Різниці між П(С)БО та МСФЗ 

Різниці у статусі та концептуальних основах стандартів. Різниці 
у складі та структурі фінансових звітів. Різниці у вимогах до ви-
знання, оцінки, подання елементів фінансових звітів. Різниці у 
вимогах до розкриття фінансової інформації. 
Тема 9. Етапи та методика трансформації фінансових звітів, 
складених за П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ 

Застосування МСФЗ вперше. Етапи трансформації фінансових 
звітів. Методика трансформації на дату вхідного балансу. Мето-
дика трансформації на наступні дати фінансової звітності.  
Тема 10. Основи консолідації фінансових звітів за МСФЗ 

Види об’єднання бізнесу. Метод придбання. Процедура консо-
лідації материнського та дочірнього підприємств. 
Асоційоване підприємство та метод дольової участі. Спільна ді-
яльність. Спільне підприємство та метод дольової участі. 
Модуль 2 КР 

4. Структура навчальної дисципліни 

4.1.Денна форма навчання 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 
лекції практ СРС разом  

1 2 3 4 5 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1  

Визнання, оцінка, подання і розкриття елементів фінансових зві-
тів за МСФЗ 

Тема 1. Концептуальні основи 
МСФЗ 

2 2 8 12 
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Тема 2. Вимоги до подання фінан-
сових звітів 

2 2 10 14 

1 2 3 4 5 

Тема 3. Визнання, оцінка, подання 
та розкриття активів 

5 5 10 20 

Тема 4. Визнання, оцінка, подання 
та розкриття зобов’язань 

2 2 10 14 

Тема 5. Визнання, оцінка, подання 
та розкриття власного капіталу 

2 2 10 14 

Тема 6. Визнання, оцінка, подання 
та розкриття доходів і витрат 

2 2 10 14 

Тема 7. Додаткові розкриття у 
фінансових звітах 

2 2 10 14 

Усього змістовий модуль 1 17 17 68 102 

Змістовий модуль 2.  

Трансформація та консолідація фінансових звітів за МСФЗ 

Тема 8. Різниці між П(С)БО та 
МСФЗ 

4 4 10 18 

Тема 9. Етапи та методика транс-
формації фінансових звітів, скла-
дених за П(С)БО, у фінансові звіти 
за МСФЗ 

2 2 10 14 

Тема 10. Консолідація фінансових 
звітів за МСФЗ 

3 3 10 16 

Усього змістовий модуль 2 

 

9 9 30 48 

Усього модуль 1 26 26 98 150 

Модуль 2 КР     
 

 

4.2. Заочна форма навчання 
Назви тем 

змістових модулів 
Кількість годин 

 лекції практ. СРС разом  
1 2 3 4 6 

Змістовий модуль 1. Визнання, оцінка, подання і розкриття еле-
ментів фінансових звітів за МСФЗ 
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Тема 1. Концептуальні основи 
МСФЗ 

0.5 1 12,5 13 

Тема 2. Вимоги до подання фі-
нансових звітів 

0,5 1 12,5 13 

Тема 3. Визнання, оцінка, по-
дання та розкриття активів 

0,5 1 15 16,5 

Тема 4. Визнання, оцінка, по-
дання та розкриття зобов’язань 

0.25 1 12 13,25 

Тема 5. Визнання, оцінка, по-
дання та розкриття власного 
капіталу 

- 1 12 13 

Тема 6. Визнання, оцінка, по-
дання та розкриття доходів і 
витрат 

0,25 1 12 13,25 

Тема 7. Додаткові розкриття у 
фінансових звітах 

- 1 12 13 

Усього змістовий модуль 1     

Змістовий модуль 2. 
Трансформація та консолідація фінансових звітів за МСФЗ 

Тема 8. Різниці між П(С)БО 
та МСФЗ 

- - 13 13 

Тема 9. Етапи та методика 
трансформації 
фінансових звітів, складених 
за П(С)БО, у фінансові звіти 
за МСФЗ 

- 1 13 14 

Тема 10. Консолідація фі-
нансових звітів за МСФЗ 

- 2 10 12 

Усього змістовий модуль 2 - 2 10 12 

Разом 2 12 123 150 

Модуль 2 КР     
 

5. Теми та зміст практичних занять 

Теми практичних занять 
Год. 

ДФН ЗФН 

1 2 3 

Тема 1. Концептуальні основи МСФЗ 

Розуміння та застосування основних припущень, якісних  2 1 
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1 2 3 

характеристик та обмежень фінансових звітів під час 
прийняття професійного судження (розгляд конкретних 
ситуацій) 

  

Тема 2. Вимоги до подання фінансових звітів 

Обґрунтування структури форм фінансових звітів 

Складання фінансових звітів (звіту про фінансовий стан, 
звіту про сукупні прибутки та звіту про зміни у власному 
капіталі) за даними пробного балансу та додатковою ін-
формацією.  
Застосування професійного судження для внесення кори-
гувань у дані обліку 

Складання звіту про рух грошових коштів на підставі 
складених звіту про фінансовий стан, звіту про сукупні 
прибутки та звіту про зміни у власному капіталі і додат-
кових приміток щодо не грошових операцій  

2 1 

Тема 3. Визнання, оцінка, подання та розкриття активів 

Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкрит-
тя основних засобів, інвестиційної нерухомості, нематері-
альних активів, активів на розвідку і оцінку  
родовищ корисних копалин, біологічних активів, запасів, 
необоротних активів, утримуваних на продаж, фінансо-
вих активів. 

5 3 

Тема 4. Визнання, оцінка, подання та розкриття зо-
бов’язань 

Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкрит-
тя виплат працівникам, резервів (забезпечень), виплати на 
підставі акцій, податку на прибуток,  фінансових зо-
бов’язань. 

2 1 

Тема 5. Визнання, оцінка, подання та розкриття власного 
капіталу 

Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкрит-
тя акціонерного капіталу, резервів капіталу, вилученого 
капіталу. Розрахунок базового та розбавленого прибутку 
на акцію 

2 1 

Тема 6. Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів і 
витрат 

Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкрит-
тя доходів Вирішення задач на визнання, оцінку подання 
та розкриття доходів державних грантів та субсидій, від 
операцій в іноземній валюті, витрат на позики 

2 1 
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1 2 3 

Тема 7. Додаткові розкриття у фінансових звітах 

Підготовка приміток стосовно облікової політики, змін 
облікових оцінок та помилок, подій після дати балансу, 
пов’язаних сторін, припиненої діяльності,  операційних 
сегментів 

2 1 

Тема 9. Етапи та методика трансформації фінансових 
звітів, складених за П(С)БО, у фінансові звіти за 
МСФЗ 

Вирішення задачі на трансформацію фінансових звітів 

2 1 

Тема 10. Консолідація фінансових звітів за МСФЗ 

Вирішення задач на консолідацію фінансових звітів 
методом повної консолідації та дольової участі 

3 2 

Разом 26 12 

 

6. Завдання для самостійної роботи здобувачів 
Програмою передбачається такий розподіл самостійної роботи 

(денна форма навчання): 
підготовка до аудиторних занять –     26 год.;  
підготовка до контрольних заходів –    30 год.; 
підготовка з питань, не висвітлених в аудиторії, -   42 год. 
Разом                                                                             98 год. 
 

Результатом самостійної роботи здобувачів з питань, не висвіт-
лених під час аудиторних занять, є короткий конспект лекцій) та 
розв’язок задач.  

Питання, винесені на самостійне вивчення 

для здобувачів денної форми навчання 
 Назва теми Питання Год. 

1 2 3 4 

1 Концептуальні 
основи МСФЗ 

Конвергенція МСФЗ та ГААП США. Впро-
вадження МСФЗ у Європі. 
Концептуальні основи фінансових звітів за 
МСФЗ у державному секторі. Поняття інтег-
рованої звітності. 

6 

2 Вимоги до по-
дання фінансових 
звітів 

Удосконалення вимог до фінансових звітів  
за МСФЗ у майбутньому. XBRL та його за-
стосування для проектування форм фінансо-
вих звітів за МСФЗ.  

4 
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1 2 3 4 

  Особливості форм фінансових звітів для 
державного сектору Проміжна фінансова 
звітність у державному секторі. 

 

3 Визнання, оцінка, 
подання та розк-
риття активів 

Визнання, оцінка, подання та розкриття за 
МСФЗ у державному секторі: основних 
засобів; інвестиційної нерухомості; нема-
теріальних активів; активів на розвідку і 
оцінку родовищ корисних копалин; біоло-
гічних активів; запасів. необоротних акти-
вів, утримуваних на продаж; фінансових 
активів. 

4 

4 Визнання, оцінка, 
подання та роз-
криття зо-
бов’язань 

Визнання, оцінка, подання та розкриття за 
МСФЗ у державному секторі: виплат праці-
вникам; резервів (забезпечень); виплат на 
підставі акцій; податку на прибуток; фінан-
сових зобов’язань 

4 

5 Визнання, оцінка, 
подання та роз-
криття власного 
капіталу 

Визнання, оцінка, подання за МСФЗ у дер-
жавному секторі інструментів капіталу. Ви-
моги до розкриття власного капіталу.  

4 

6 Визнання, оцінка, 
подання та роз-
криття доходів і 
витрат 

Визнання, оцінка, подання та розкриття за 
МСФЗ у державному секторі: доходу від 
обмінних та необмінних операцій. Вплив 
змін валютних курсів. Витрати на позики. 

4 

7 Додаткові роз-
криття у фінан-
сових звітах 

За МСФЗ у державному секторі: 
облікова політика, зміни облікових оцінок 
та помилки; події після дати балансу; 
пов’язані сторони; припинена діяльність; 
операційні сегменти. 

4 

8 Різниці між 
П(С)БО та МСФЗ 

Різниці у статусі та концептуальних осно-
вах стандартів для державного сектору 
МФБ та України. Різниці у складі та струк-
турі фінансових звітів. Різниці у вимогах 
до визнання, оцінки, подання елементів 
фінансових звітів. Різниці у вимогах до 
розкриття фінансової інформації. 

4 

9 Етапи та методи-
ка трансформації 
фінансових 
звітів, складених 
за П(С)БО, у 
фінансові звіти за 
МСФЗ 

Застосування МСФЗ для державного сек-
тору вперше. 
Етапи трансформації фінансових звітів. 
Методика трансформації на дату вхідного 
балансу.  
Методика трансформації на наступні дати 
фінансової звітності.  

4 
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1 2 3 4 

10 Консолідація 
фінансових звітів 
за МСФЗ 

Консолідація фінансових звітів у держав-
ному секторі 

4 

 Разом 42 
 

7. Курсова робота 

Курсова робота виконується здобувачем за даними підприємст-
ва (установи), на прикладі яких буде написана кваліфікаційна ро-
бота. Мета завдання полягає у застосуванні отриманих знань і 
вмінь для трансформації фінансової звітності підприємства (уста-
нови), складеної за П(С)БО (НП(С)БОДС), у фінансові звіти за 
МСФЗ. Вимоги до структури, змісту та обсягу курсової роботи на-
ведені у методичних вказівках, зазначених у п.9.4. 
 

8. Методи навчання здобувачів 
Під час лекційного курсу застосовується мультимедійна пре-

зентація (у PowerPoint), роздатковий матеріал, дискусійне обго-
ворення проблемних питань. На практичних заняттях використо-
вуються методи діалогу, аналізу конкретних ситуацій, моделюван-
ня та інші. 

 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

9.1. Для здобувачів денної форми навчання 

Поточний контроль знань здобувачів відбувається шляхом те-
стування за кожною темою. Тестування проводиться за допомо-
гою тестів закритої форми з п’ятьма варіантами відповідей, з 
яких слід вибрати правильні. Модуль 4 передбачає виконання 
завдання з складання консолідованої фінансової звітності. 

ІНДЗ захищається перед викладачем. 
Залік проводиться за результатами поточного контролю і не 

передбачає обов’язкової присутності здобувачів. 
9.2. Для здобувачів заочної форми навчання 

Поточний контроль та оцінювання навчальних досягнень здо-
бувачів заочної форми навчання здійснюється на основі вико-
нання завдань за змістовими модулями під час аудиторних за-
нять. 
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10. Критерії та шкали оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетен-
тності здобувача при оцінюванні результатів поточного та під-
сумкового контролів з навчальної дисципліни, є: 

 виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за зміс-
том навчальної дисципліни, що міститься в основних та додат-
кових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взає-
мозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, ла-
конічність, логічність, послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних задач; 

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 

100-бальній шкалі. 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, 

що виконуються на практичних, результати самостійної роботи 
здобувачів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 
завдання, із заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помил-

ки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві поми-

лки у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.  
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Таблиця 1 

Шкала оцінювання навчальних досягнень здобувачів    

Поточне тестування 

С
ум

а 

Змістові модулі 
1 2 

0
-1

0
0
 

  

Тема  
1 

Тема  
2 

Те-
ма 3 

Тема 4 Тема 5 Те-
ма 6 

Те-
ма 7 

М
К 1 

Тема 
8 

Тема 
9 

Тема 
10 

МК 
2 

0-5 0-5 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8 20 0-10 0-10 0-10 20 

У тому числі: 
Л     1 1 1 1 1 1 1  1 1 1  

Пр  4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
Таблиця 2 

Шкала оцінювання за складовими 
Вид заняття Бали 

1. Поточна складова оцінювання 

Змістовий модуль 1. 
Визнання, оцінка, подання і розкриття елементів фінансових звітів 

за МСФЗ   

Тема І. Концептуальні основи МСФЗ 1 

Тема 2. Вимоги до подання фінансових звітів 1 

Тема 3. Визнання, оцінка, подання та розкриття активів 1 

Тема 4. Визнання, оцінка, подання та розкриття зобов’язань 1 

Тема 5. Визнання, оцінка, подання та розкриття власного капіталу 1 

Тема 6. Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів і витрат 1 

Тема 7. Додаткові розкриття у фінансових звітах 1 

Змістовий модуль 2. 

Трансформація та кнсолідація фінансових звітів за МСФЗ   

Тема 8. Різниці між П(С)БО та МСФЗ 1 

Тема 9. Етапи та методика трансформації фінансових звітів, скла-
дених за П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ 1 

Тема 10. Основи консолідації фінансових звітів за МСФЗ 1 

Тема 1 Практичне заняття 5 

Тема 2. Практичне заняття 5 

Тема 3 Практичне заняття 5 

Тема 4. Практичне заняття 5 

Тема 5. Практичне заняття 5 

Тема 6. Практичне заняття 5 
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Тема 7 .Практичне заняття 5 

Тема 8. Практичне заняття 5 

Тема 9. Практичне заняття 5 

Тема 10. Практичне заняття 5 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

2. Підсумкова складова оцінювання   

2.1. Модульний контроль №1 20 

2.2. Модульний контроль №2 20 

Всього підсумкова складова оцінювання: 40 

Разом: 100 

 
Таблиця 3 

Оцінювання курсової роботи 
Актуальність теми, формулювання мети та завдань 0-5 
Ідентифікація різниць 0-20 
Вибір облікової політики за МСФЗ 0-20 
Правильність застосування методики трансформації 0-20 
Оформлення результатів дослідження 0-5 
Виступ  0-10 
Відповіді на питання 0-20 

Разом 0-100 
 

У екзаменаційній відомості та відомості з курсової роботи 
результати навчання проставляються за двома шкалами (табл. 
4).  

Таблиця 4 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 

90-100 відмінно 

82-89 добре 

74-81 

64-73 задовільно 

60-63 

35-59 «незадовільно» з можливістю повторного скла-
дання 

1-34 «незадовільно» з обов’язковим повторним курсом 
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9. Методичне забезпечення 

1. Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання. Прак-
тичний посібник /С.О. Рогозний, О.В. Карпачова, С.Я.Зубілевич. - 
Київ: «МЕДІА-ПРО» «Справочник экономиста». 2017. 140 с.  
2. 06 02 197 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчаль-
ної дисципліни „Облік і фінансова звітність за міжнародними ста-
ндартами” для студентів спеціальності 071 „Облік і оподатку-
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