МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ
Написання реферату з дисципліни «Облік та звітність за міжнародними
стандартами» є важливим етапом в засвоєнні дисципліни, поглибленому
вивченні окремих її питань та окремим завданням в межах самостійної роботи
студента. Виконання цього завдання дозволяє студенту сформувати навички
роботи з літературними джерелами, їх узагальнення та критичної оцінки,
проведення презентації, висловлювати та аргументувати свою думку з
вивченого питання.
Реферат повинен мати таку структуру: зміст; вступ; основна частина;
висновки; список використаних джерел; додатки.
Загальний обсяг реферату при виконанні із застосуванням технічних
засобів не повинен перевищувати 15 сторінок (без додатків). Титульний аркуш
реферату необхідно оформити за зразком, поданим в додатку А до цих вимог.
Зміст реферату може займати 1 сторінку. Зміст роботи має відображати
сутність поставленої проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви
розділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно
пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її. До виконання реферату
студент повинен вивчити нормативні документи, спеціальну літературу та інші
джерела з вибраної теми. Перелік тем рефератів пропонується в додатку Б до
цих рекомендацій. В окремих випадках студент може запропонувати власну
тему реферату, яку необхідно узгодити з викладачем. Після цього скласти план
за темою реферату, обговорити його з викладачем курсу.
У вступі, що розміщуються з нової сторінки, викладається: оцінка
сучасного стану проблеми на основі аналізу вітчизняної та зарубіжної
літератури із зазначенням існуючих проблем у даній галузі; обґрунтування
необхідності проведення дослідження та актуальність обраної теми; мета
роботи та завдання, які необхідно вирішити для її реалізації, предмет та об’єкт
дослідження.
В основній частині роботи слід викласти необхідні відомості про предмет
(об’єкт) дослідження, які є необхідними та достатніми для розкриття сутності
даної роботи, висновки і рекомендації з проведеного дослідження. Обов’язково
студент повинен висвітлити проблемні питання з обраної теми, критично
проаналізувати сучасну нормативну базу в історичному аспекті й
перспективному, вказати на матеріали практичної роботи експертів.
Виконання цього розділу є найвідповідальнішим, оскільки тут
визначається рівень вирішення проблеми, яка досліджується, на сучасному
етапі та на перспективу.
Розділ «Висновки» є завершальною частиною Реферату. Вони містять
стислий огляд актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час
аналізу, пропозицій автора. Обсяг висновків – 1-2 сторінки.
Список використаних літературних джерел подається відповідно до
чинних бібліографічних стандартів в алфавітному або хронологічному порядку.
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У додатки можуть бути включені: ілюстрації та таблиці допоміжного
характеру; проміжні матеріали, які через великий обсяг або форму подання не
можна включати до основної.
Робота повинна виконуватися самостійно, без копіювання тексту
підручника, посібника, наукових статей, інструкцій та інших нормативних
документів.
При цитуванні будь-якого нормативного документу, наукової статті
необхідно обов’язково робити посилання на літературне джерело у загальному
порядку цитування наукових праць.
Оформлення реферату повинно відповідати Державному стандарті
України «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення» (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки.
Структура і правила оформлення»).
Оформлення списку використаних джерел повинно здійснюватись на
основі стандартів бібліографічного опису ДСТУ 7.1-2006 «Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання» та ДСТУ
7.80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання».
Захист реферату відбувається на практичному занятті і передбачає:
доповідь студента за написаними рефератом (5 - максимум 7хв.) та відповіді на
питання (максимум 5 хв.)
У формуванні підсумкової оцінки реферату враховуються: наявність
критичного огляду фундаментальних та найбільш актуальних джерел з
досліджуваного питання, наявність його авторського бачення, новизна та
актуальність дослідження, логічна послідовність та структурованість викладу
матеріалу, наявність ілюстрацій табличного та графічного характеру,
дотримання чинних норм оформлення, обґрунтованість отриманих висновків.
Крім того, в ході проведення презентації реферату на практичному
занятті враховується рівень володіння матеріалом реферату студентом, якість
презентаційного матеріалу, вміння студента відповідати на поставлені питання
та аргументувати свою позицію.
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Додаток А
Зразок оформлення титульної сторінки реферату
Державний вищий навчальний заклад
«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

РЕФЕРАТ
з дисципліни
«Облік та звітність за міжнародними стандартами»
Перспективні Міжнародні стандарти фінансової звітності та особливості
переходу на їх застосування
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Додаток Б
Теми рефератів
з дисципліни «Облік та звітність за міжнародними стандартами»
1.
Перспективні Міжнародні стандарти фінансової звітності та
особливості переходу на їх застосування.
2.
Облікові оцінки та порядок їх відображення в обліку.
3. Концепція справедливої вартості у міжнародній обліковій практиці.
4.
Елементи собівартості основних засобів. Модель собівартості та
переоцінки.
5.
Сутність та необхідність тестування на зменшення корисності
активів.
6.
Одиниці, що генерують грошові кошти та порядок їх обліку і
зменшення корисності.
7.
Методи визначення собівартості запасів. Чиста вартість реалізації.
8.
Методи калькулювання собівартості та обліку витрат на
виробництво продукції у міжнародній практиці.
9.
Методи і моделі визначення вартості окремих видів фінансових
інструментів.
10. Особливості відображення в обліку і звітності операцій з
хеджування ризиків компанії.
11. Концепція теперішньої вартості та відображення в обліку за
міжнародними стандартами.
12.
Застосування норм МСБО 12 «Податки на прибуток» та П(С)БО 17
з метою оптимізації оподаткування компанії.
13. Особливості розрахунку та відображення в обліку виплат по
закінченню трудової діяльності.
14. Програми заохочення та участі у прибутку персоналу компанії:
класифікація, оцінка, розкриття інформації.
15. Платежі на основі акцій у політиці стимулювання працівників:
облік та відображення у звітності.
16. Особливості розрахунку прибутку на акцію та важливість цього
показника для фінансового аналізу компанії.
17. Застосування актуарних розрахунків у професійних стандартах
бухгалтерського обліку. Актуарні прибутки і збитки.
18. Реструктуризація компанії: відображення в обліку і звітності.
19. Злиття і поглинання компаній в національних та міжнародних
професійних стандартах.
20. Особливості складання і подання фінансової звітності загального
призначення в різних облікових системах.
21. Визнання та оцінка на початку діяльності. Перше застосування
МСФЗ
22. Особливості обліку гудвілу при придбанні бізнесу.
23. Процедура консолідації фінансової звітності та консолідаційні
коригування (на прикладі звіту про фінансовий стан).
24. Процедура консолідації фінансової звітності та консолідаційні
коригування (на прикладі звіту про сукупний дохід).
25. Інтегрована звітність українських компаній: досвід складання і
подання.

