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І. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність,  

освітньо-професійна програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Заочна форма навчання  
Галузі знань: 07 Управління та 

адміністрування. 

 

Спеціальності: 071 Облік і 

оподаткування 

 

 

Освітньо-професійні програми:  

Облік і оподаткування, 

 

 

Освітній рівень:  

Магістр 

Нормативна 

Рік навчання – 1-й 

Кількість годин / 

кредитів 120/4 

Семестр – 2-ий_ 

Лекції 10 год. 

Практичні (семінарські) 10 год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота 86 год. 

Консультації 14 год. 

Форма контролю: залік  

Мова навчання Українська 

 
ІІ. Інформація про викладача 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Маркус Ольга Віталіївна 

Науковий ступінь – кандидат економічних наук 

Вчене звання – доцент 

Посада – доцент кафедри обліку і оподаткування 

Контактна інформація: +38-095-510-36-06, Markus.Olga@vnu.edu.ua 

Дні занять: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi 

 

ІІІ. Опис дисципліни 

 
1. Анотація курсу. 
Дисципліна Організація і методика фінансової звітності за міжнародними стандартами 

спрямована на формування у студентів теоретичних знань про засади побудови системи 

міжнародних стандартів фінансової звітності таправила складання фінансових звітів за 

принципами МСФЗ та вироблення практичних навичок щодо організації обліку і фінансової 

звітності згідно міжнародних стандартів з метою використання їх прогресивних елементів на 

підприємствах України. 

2. Пререквізити. Постреквізити. 

2.1. Пререквізити. Передумовами вивчення даної навчальної дисципліни є прослухані 

курси освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Крім 

того дисципліна є логічним продовженням таких дисциплін магістратури, як: Ділова 

комунікація іноземною мовою, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. 

2.2. Постреквізити. Вивчення дисципліни сприятиме кращому засвоєнню такої 

дисципліни, як: Організація і методика аудиту. 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. 

Мета вивчення дисципліни Організація і методика фінансової звітності за 

міжнародними стандартами – є вивчення теоретичних, методичних та практичних аспектів 

складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів обліку і звітності.  

https://vnu.edu.ua/uk/personal/markus-olga-vitaliivna
http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi


Основними завданнями вивчення дисципліни Організація і методика фінансової 

звітності за міжнародними стандартами є: ознайомлення зі структурою міжнародних 

стандартів, їх призначенням і причинами впровадження в світі та Україні; здобуття навичок з 

складання та читання (розуміння) фінансової звітності за міжнародними стандартами;  

опанування методики відображення в звітності активів,зобов’язань, капіталу, доходів і 

витрат, переходу з звітності за П(С)БО на звітність за МСБО. 

Студент повинен знати: структуру і правила застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності; склад та формати фінансової звітності за міжнародними стандартами 

(форми, строки подання та оприлюднення); ключові елементи облікової політики за 

міжнародними стандартами; дату переходу, особливості першої звітності та процесу 

трансформації за міжнародними стандартами; концептуальну основу фінансової звітності за 

міжнародними стандартами.  

Студент повинен вміти: формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами; читати та розуміти показники фінансової звітності компаній, складеної за 

МСФЗ; використовувати оригінальний текст МСФЗ та МСБО в професійній діяльності; 

формувати облікову політику за МСБО та МСФЗ; приймати участь в трансформації звітності 

з ПСБО на МСФЗ. 

4. Результати навчання (компетентності). 
При вивченні дисципліни Організація і методика фінансової звітності за міжнародними 

стандартами відповідно до освітньої програми здобувач освіти набуває таких 

компетентностей. 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у 

сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК): 

- ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою (Тема 2-11), 

- ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті (Тема 1-11). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

- СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень (Тема 1-11). 

Програмні результати навчання (ПРН): 

- ПР03. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні 

результатів досліджень та інновацій (Тема 2-11). 

- ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень (Тема 1-11). 

- ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень (Тема 2-11). 

5. Програма навчальної дисципліни. 

Змістовий модуль 1. Вимоги концептуальної основи та міжнародних стандартів 

щодо організації й методики фінансової звітності, формування облікової політики, для 

забезпечення релевантною інформацією в цілях прийняття управлінських рішень. 

Тема 1. Характеристика Концептуальної основи та ключових елементів облікової 

політики за МСФЗ щодо організації фінансової звітності та коректної її інтерпретації й 

використання для прийняття ефективних управлінських рішень. Міжнародні стандарти 

фінансової звітності: структура та правила застосування. Ключові елементи облікової 

політики за МСФЗ. Проміжна та річна МСФЗ звітність: форми, строки подання та 

оприлюднення. Дата переходу та перша звітність за МСФЗ. Концептуальна основа 

фінансової звітності. 



Тема 2. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності основних 

засобів за вимогами МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби». Ключові моменти з обліку 

основних засобів в обліковій політиці. Особливості формування первісної вартості основних 

засобів. Паушальний (компонентний) підхід до оприбуткування основних засобів. 

Формування резервів на усунення екологічної шкоди при будівництві промислових об’єктів. 

Амортизація. Перегляд термінів нарахування амортизації. Облік МНМА. Облік основних 

засобів з нульовою залишкової вартістю. Ремонти та поліпшення власних та орендованих 

основних засобів. Створення ремонтних забезпечень. 

Тема 3. Зменшення корисності та відновлення корисності активів за вимогами 

МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів». Виявлення ознак, що вказують на 

можливе зменшення вартості активу.  Визначення суми очікуваного відшкодування активу. 

Зменшення корисності та відновлення корисності. Визнання збитку від знецінення одиниці, 

що генерує грошовий потік. Визначення теперішньої та майбутньої вартості. Користування 

таблицями дисконтування. Розкриття інформації про знецінення активів в примітках до 

фінансової звітності. 

Тема 4. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності непоточних 

активів, утримуваних для продажу за вимогами МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, 

утримувані для продажу та припинена діяльність» та інвестиційної нерухомості за 

вимогами МСФЗ (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість». Класифікація непоточних активів 

(або груп вибуття) як утримуваних для продажу або утримуваних для розподілу власникам. 

Оцінка непоточних активів (або груп вибуття), класифікованих як утримувані для продажу. 

Подання та розкриття інформації про непоточні активи (або груп вибуття) як утримувані для 

продажу. Класифікація нерухомості на інвестиційну нерухомість та нерухомість, зайняту 

власником. Оцінка при визнанні та після визнання інвестиційної нерухомості. Подання та 

розкриття інформації про інвестиційну нерухомість. 

Тема 5. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності 

нематеріальних активів, за вимогами МСБО (IАS) 38 «Нематеріальні активи». 

Класифікація та визнання нематеріальних активів. Строк корисного використання 

нематеріальних активів. Нематеріальні активи без встановленого строку корисного 

використання. Особливості обліку програмного забезпечення, торгових марок, витрат на 

створення веб-сайту, реклами. Особливості обліку гудвілу, розробок та досліджень, 

внутрішньо створених нематеріальних активів. Розкриття інформації про нематеріальні 

активи в примітках до фінансової звітності. 

Змістовий модуль 2. Формування облікової політики та розкриття фінансової й 

нефінансової інформації про неї, щодо ключових елементів фінансових звітів, за 

вимогами міжнародних стандартів. Зміни в облікових оцінках та помилки. 

Тема 6. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності запасів за 

вимогами МСБО (IАS) 2 «Запаси». Первісне визнання та оцінка запасів. Облік торгових та 

грошових знижок. Формування собівартості запасів відповідно до вимог МСФЗ. Облік 

побічної продукції, тари та упаковки. Облік запасів за найменшою із двох: собівартістю чи 

чистою вартістю реалізації. Уцінка та дооцінка до попередньої уцінки. Формування резервів 

під знецінення ТМЦ. Основні коригування при трансформації операцій з обліку ТМЦ. 

Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності. 

Тема 7. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності оренди за 

вимогами МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Облік оренди в орендаря (Нова модель обліку 

оренди. Визначення терміну договору і орендних платежів. Первісне визнання оренди. 

Особливості нового елементу балансу – «право користування орендованим активом». 

Подальша оцінка оренди. Подання у фінансовій звітності та розкриття інформації.). Облік 

оренди в орендодавця (Класифікація договорів оренди. Особливості оренди фінансової та 

оперативної. Первісне визнання та подальша оцінка оренди. Розкриття інформації про 

оренду.). 



Тема 8. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності забезпечень, 

за вимогами МСБО (IАS) 37 «Забезпечення, умовні активи та зобов’язання» та виплат 

працівникам за вимогами МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам». Умовні зобов’язання 

та активи – особливості визначення. Види забезпечень та резервів. Порядок розрахунку суми 

резерву та її підтвердження. Резерви відпусток, забезпечення під обтяжливі контракти, 

гарантії та аудит. Інвентаризація суми резерву на проміжну дату та дату балансу. Розкриття 

інформації про забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи у примітках до 

фінансової звітності. 

Тема 9. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності доходу, за 

вимогами МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями». Визнання та оцінка, 

типи виручок. Модель визнання виручки за МСФЗ – 5-ть кроків. Визначення загальної 

вартості угоди за договором (компонент фінансування, нарахування умовних відсотків за 

довгостроковими авансами, відвантаження з відстрочкою платежу, знижки надані після 

відвантаження). Облік знижок – торгові чи грошові, варіанти обліку. Розподіл загальної ціни 

угоди між договірними зобов’язаннями. Визнання доходу в момент або в міру виконання 

договірного зобов’язання. Розкриття інформації про дохід у примітках до фінансової 

звітності. 

Тема 10. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності фінансових 

інструментів, за вимогами МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». Класифікація 

фінансових активів та фінансових зобов’язань. Бізнес-модель по управлінню фінансовими 

активами. Характеристика грошових потоків по фінансовому інструменту. Особливості 

зміни бізнес-моделі. Фінансові інструменти, що обліковуються за справедливою вартістю. 

Зміни справедливої вартості із ефектом на чистий прибуток та власний капітал. Облік 

фінансових інструментів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток. Розкриття інформації про фінансові 

інструменти у примітках до фінансової звітності. 

Тема 11. Розкриття інформації про зміни в облікових оцінках та помилки за 

вимогами МСБО (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». 

Визначення та застосування понять облікової політики та облікової оцінки. Помилки в 

обліку та їх виправлення у залежності від того, стосуються вони звітного періоду, чи 

минулих звітних періодів. Вплив помилки на нерозподілений прибуток. Приклади ситуацій, 

що класифікуються як облікова оцінка та облікова політика. Події після дати балансу – 

суттєві та несуттєві. Ті, що мали місце на дату балансу і не мали – відображення в обліку та 

розкриття у фінансовій звітності. Розкриття інформації про помилки, оцінки та облікову 

політику у примітках до фінансової звітності. 

 

 



6. Освітня карта навчальної дисципліни  

 

Назви змістових модулів і тем 

Формування 

компетентностей та 

програмних результатів 

навчання 

Р
ек

о
м

ен
д

о

в
ан

і 

д
ж

ер
ел

а 

Кількість 

годин 

Вид навчальної 

діяльності 
Форми і методи навчання 

Оцінюв

ання 

роботи, 

бали 
ЗК СК ПРН 

Змістовий модуль 1. Вимоги концептуальної основи та міжнародних стандартів щодо організації й методики фінансової звітності, формування облікової 

політики, для забезпечення релевантною інформацією в цілях прийняття управлінських рішень. 

Тема 1. Характеристика Концептуальної 
основи та ключових елементів облікової 

політики за МСФЗ щодо організації 

фінансової звітності та коректної її 

інтерпретації й використання для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

ЗК07 СК04 ПР09 
[1; 2; 

8] 

1  лекція Лекція-презентація - 

8 самостійна робота 
Самостійна робота з навчально-

методичною літературою (НМЛ), 

розв’язання кейсу 

4 

1 консультація x - 

Тема 2. Особливості визнання та 

відображення у фінансовій звітності 

основних засобів за вимогами МСФЗ (IAS) 

16 «Основні засоби». 

ЗК07 

ЗК02 
СК04 

ПР03 

ПР09 

ПР10 

[1; 2; 

8] 

1 лекція Лекція-презентація - 

2 практична 
Розв’язок практичних завдань, 

тестування 
2 

 14 самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
2 

 2 консультація x - 

Тема 3. Зменшення корисності та 

відновлення корисності активів за 

вимогами МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення 

корисності активів». 

ЗК07 

ЗК02 
СК04 

ПР03 

ПР09 

ПР10 

[1; 2; 

8] 6  самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань  

 

4 

 2 консультація x - 

Тема 4. Особливості визнання та 

відображення у фінансовій звітності 

непоточних активів, утримуваних для 

продажу за вимогами МСФЗ (IFRS) 5 
«Непоточні активи, утримувані для 

продажу та припинена діяльність» та 

інвестиційної нерухомості за вимогами 

МСФЗ (IAS) 40 «Інвестиційна 

нерухомість». 

ЗК07 
ЗК02 

СК04 
ПР03 
ПР09 

ПР10 

[1; 2; 

8] 
 1 лекція Лекція-презентація - 

6 самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
4 

1  консультація x - 

Тема 5. Особливості визнання та 

відображення у фінансовій звітності 

нематеріальних активів, за вимогами 

МСБО (IАS) 38 «Нематеріальні активи». 

ЗК07 

ЗК02 
СК04 

ПР03 

ПР09 

ПР10 

[1; 2; 

8] 

1  лекція Лекція-презентація - 

6  самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
4 

1  консультація x - 

Поточний контроль змістового модуля 1 
Практичні заняття 2 

Самостійна робота 18 



Контрольна робота 1 30 

Змістовий модуль 2. Формування облікової політики та розкриття фінансової й нефінансової інформації про неї, щодо ключових елементів фінансових звітів, 

за вимогами міжнародних стандартів. Зміни в облікових оцінках та помилки. 

Тема 6. Особливості визнання та 

відображення у фінансовій звітності 

запасів за вимогами МСБО (IАS) 2 

«Запаси».  

ЗК07 

ЗК02 
СК04 

ПР03 

ПР09 

ПР10 

[1; 2; 

8] 

1  лекція Лекція-презентація  

2  практична Розв’язок кейсів, тестування 2 

8  самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
1 

1 консультація x  

Тема 7. Особливості визнання та 

відображення у фінансовій звітності 

оренди за вимогами МСФЗ (IFRS) 16 

«Оренда».  

ЗК07 

ЗК02 
СК04 

ПР03 

ПР09 

ПР10 

[1; 2; 

8] 

 1 лекція Лекція-презентація  

2 практична Розв’язок кейсів, тестування 4 

 12 самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
2 

1  консультація x  

Тема 8. Особливості визнання та 

відображення у фінансовій звітності 
забезпечень, за вимогами МСБО (IАS) 37 

«Забезпечення, умовні активи та 

зобов’язання» та виплат працівникам за 

вимогами МСБО (IAS) 19 «Виплати 

працівникам». 

ЗК07 

ЗК02 
СК04 

ПР03 

ПР09 

ПР10 

[1; 2; 

8] 

1  лекція Лекція-презентація  

6 самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
3 

1 консультація x  

Тема 9. Особливості визнання та 

відображення у фінансовій звітності доходу, 

за вимогами МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за 

договорами з покупцями».  

ЗК07 

ЗК02 
СК04 

ПР03 

ПР09 

ПР10 

[1; 2; 

8] 

 1 лекція Лекція-презентація  

2 практична 
Розв’язок практичних завдань, 

тестування 
4 

12 самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
2 

 2 консультація x  

Тема 10. Особливості визнання та 

відображення у фінансовій звітності 

фінансових інструментів, за вимогами 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». 

ЗК07 

ЗК02 
СК04 

ПР03 

ПР09 

ПР10 

[1; 2; 

8] 

 1 лекція Лекція-презентація  

 2 практична 
Розв’язок практичних завдань, 

тестування 
2 

6 самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
1 

1 консультація x  

Тема 11. Розкриття інформації про зміни в 

облікових оцінках та помилки за вимогами 

МСБО (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в 

облікових оцінках та помилки». 

ЗК07 

ЗК02 
СК04 

ПР03 

ПР09 

ПР10 

[1; 2; 

8] 
1 лекція Лекція-презентація  

6 самостійна робота Самостійна робота з НМЛ 1 

1 консультація  x  

Поточний контроль змістового модуля 2 

Практичні заняття 10 

Самостійна робота 10 

Контрольна робота 2 30 



7. Завдання для самостійного опрацювання. 
№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1 

Тема 1. Характеристика Концептуальної основи та ключових елементів облікової політики за 

МСФЗ щодо організації фінансової звітності та коректної її інтерпретації й використання 

для прийняття ефективних управлінських рішень. 

 8 

2 
Тема 2. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності основних засобів 

за вимогами МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби». 
 10 

3 
Тема 3. Зменшення корисності та відновлення корисності активів за вимогами МСФЗ 

(IAS) 36 «Зменшення корисності активів». 
6  

4 

Тема 4. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності непоточних 

активів, утримуваних для продажу за вимогами МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, 

утримувані для продажу та припинена діяльність» та інвестиційної нерухомості за 

вимогами МСФЗ (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість». 

6  

5 
Тема 5. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності нематеріальних 

активів, за вимогами МСБО (IАS) 38 «Нематеріальні активи». 
6  

6 
Тема 6. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності запасів за 
вимогами МСБО (IАS) 2 «Запаси».  

8  

7 
Тема 7. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності оренди за 

вимогами МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». 
12 

8 

Тема 8. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності забезпечень, за 

вимогами МСБО (IАS) 37 «Забезпечення, умовні активи та зобов’язання» та виплат 

працівникам за вимогами МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам». 

6 

9 
Тема 9. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності доходу, за 

вимогами МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями».  
12 

10 
Тема 10. Особливості визнання та відображення у фінансовій звітності фінансових 

інструментів, за вимогами МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». 
6  

11 
Тема 11. Розкриття інформації про зміни в облікових оцінках та помилки за вимогами 

МСБО (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». 
6  

Усього годин 86 

 

Питання та завдання для самостійної роботи визначені відповідними темами курсу й 

регламентуються методичними рекомендаціями до виконання самостійної роботи, розміщені 

за посиланням: https://bit.ly/3InyQN9 
 

ІV. Політика оцінювання 

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі 

результатів поточного контролю й модульного контролю знань. 

Політика викладача щодо студента. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. Студенти зобов’язані заздалегідь повідомляти викладача про 

відсутність на занятті. Через об’єктивні причини (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування, індивідуальний план навчання) навчання може відбуватись в он-лайн формі з 

використанням системи Moodle, Office 365 за погодженням із керівником курсу. 

Політика викладача щодо зарахування результатів формальної, неформальної та 

інформальної освіти. Результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної 

та/або інформальної освіти, визнаються в ВНУ імені Лесі Українки шляхом валідації 

(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-

02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf). 

Визнанню можуть підлягати такі результати навчання, отримані в неформальній освіті, 

які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту в 

цілому, так і його окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню, контрольній 

роботі тощо, які передбачені програмою (силабусом) навчальної дисципліни. 

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, 

відбувається в семестрі, що передує семестру початку вивчення освітнього компонента, або 

першого місяця від початку семестру, враховуючи ймовірність непідтвердження здобувачем 

результатів такого навчання. 

https://bit.ly/3InyQN9
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf


Політика щодо академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Списування під час контрольних робіт та заліку заборонені. 

Вимоги до академічної доброчесності визначаються Кодексом академічної 

доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки, що розміщений 

на сайті університету за посиланням: https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-

akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Письмові роботи, які виконуватимуться 

з порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Будь-які 

перескладання відбуваються лише з дозволу деканату. 

 

V. Підсумковий контроль 

 

Форма підсумкового семестрового контролю – залік. 

Якщо студент успішно виконав запропоновані викладачем завдання й отримав 

підсумкову семестрову оцінку не меншу, ніж 60 балів, то за згодою студента вона може бути 

зарахована як підсумкова оцінка з навчальної дисципліни. У випадку незадовільної 

підсумкової семестрової оцінки, або за бажанням підвищити рейтинг, студент може добрати 

бали на заліку, виконавши певний вид робіт (здати одну із тем, перездати якусь тему, 

виконати практичні завдання, написати підсумковий тест). 

 

VI. Шкала оцінювання 

 

Оцінка в балах за всі види навчальної діяльності Оцінка 

90 – 100 

Зараховано 

82 – 89 

75 - 81 

67 -74 

60 - 66 

1 – 59 Незараховано 

 
VІI. Рекомендована література та інтернет-ресурси 

Основна 

1. МСФЗ: Короткий курс для практиків : навч. посіб. / Рогозний С. А. та ін. Харків : 

ТОВ «ФАКТОР-ДРУК», 2020. 364 с. 

2. Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В. Міжнародні стандарти 

фінансової звітності та аудиту : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 488 с.  

3. Mirza Abbas A., Ankarath Nandakumar. International Trends in Financial Reporting under 

IFRS. Including Comparisons with US GAAP, China GAAP, and India Accounting Standards. 

2018. June. 811 p. URL: https://www.litres.ru/ankarath-nandakumar/wiley-international-trends-in-

financial-repor-

33819062/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=smart_shopping%7C6451100

394&utm_term=&utm_content=pla-

573894664472%7Ccid%7C6451100394%7Caid%7C378012483274%7Cgid%7C85593335428%7

Cpos%7C%7Csrc%7Cu_%7Cdvc%7Cc%7Creg%7C1012836%7Crin%7C&gclid=Cj0KCQjwg7KJ

BhDyARIsAHrAXaHgGg0cdvnmxO3SUWutLBnEsE17I0vX2fi53oOQCZcYQVBT7ItLAxMaAh
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