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но діючий науковий семінар, на якому викладачі почергово готують тематичні доповіді і проводять
їх обговорення з різних проблемних питань наук, які викладаються на кафедрі.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що незважаючи на зростання ролі самостійної під-
готовки студентів, удосконалення аудиторної роботи, і особливо лекційних занять, залишається
важливим елементом навчального процесу,який потребує створення відповідних умов їх прове-
дення і постійного підвищення кваліфікаційного рівня викладача.

Ходзицька В.В., доцент
кафедри обліку підприємницької діяльності

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА ВИКЛАДАННЯ НАУКИ
«ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ»

Минуле десятиліття було спрямовано переважно на реформування системи вітчизняного об-
ліку, основною складовою якого стала розробка стандартів (положень) бухгалтерського обліку,
які б не суперечили міжнародним стандартам фінансової звітності. Процес стандартизації базу-
вався виключно на облікових процедурах і складанні форм фінансової звітності. Розвиток ринко-
вих відносин вимагає вдосконалення системи бухгалтерського обліку з точки зору розширення
інформаційної бази та задоволення потреб внутрішніх користувачів.

Глобалізація світової економіки і фінансових ринків призвела до застосування міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності в різних країнах світу. Міжнародна
практика показує, що одним із факторів економічного розвитку є складання фінансової звітності
за МСФЗ, що забезпечує інвесторів якісного інформацією, дає можливість спів ставляти фінан-
сові звіти різних компаній світу, дозволяє вихід українських підприємств на зарубіжні ринки ка-
піталу, зменшує витрати на складання звітності.

Безперечно, застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності сприяє притоку іноземних інвестицій і інтеграції економіки України в світову економіку,
стабільності міжнародних фінансових ринків, розвитку міжнародного та національного права,
співставленню статистичної інформації.

Програма реформування системи бухгалтерського обліку в Україні із застосуванням міжнаро-
дних стандартів виступила складовою частиною заходів,орієнтованих на ведення економічних
відносин ринкового спрямування. На протязі останніх років в Україні активно реалізуються за-
ходи щодо реформування системи бухгалтерського обліку відповідно до сучасної міжнародної
практики обліку і звітності. Окремим напрямком розвитку є підвищення кваліфікації фахівців,
що зайняті веденням бухгалтерського обліку. Для реалізації цього напрямку відбувається пошук
шляхів співробітництва вищої освіти, професійних бухгалтерських організацій і державних орга-
нів. Підтвердження рівня кваліфікації облікового персоналу є ознакою професійного бухгалтера.
Професійним бухгалтером є не тільки фахівець з вищою бухгалтерською освітою і відповідними
практичними навичками, але й той, що підтвердив свою кваліфікацію одним із загальновідомих у
світі сертифікатів (АССА, АССА/DIPER, САР/СІРА). Введення обов’язкової сертифікації не по-
винна вважатися негативним кроком, який принижує значимість вищих навчальних закладів.
Сертифікація професійних бухгалтерів передбачає врахування теоретичних і практичних нави-
чок і підтверджує рівень знань шляхом здачі міжнародних кваліфікаційних іспитів. Такий крок
сприяє підвищенню якості надання бухгалтерських послуг і наближає рівень бухгалтерського
обліку в Україні до міжнародних вимог.

У сучасних умовах розвитку України формування нової генерації фахівців-бухгалтерів потре-
бує подальшого підвищення рівня і якості освіти її громадян. Найкращий економічний універси-
тет України імені Вадима Гетьмана найважнішою справою вважає удосконалення якості освіти
його випускників.

Наука «Облік та звітність за міжнародними стандартами» є однією з профілюючих і найваж-
ливіших для студентів-магістрів спеціальності «Облік і аудит». Вивчаючи цю науку студенти на-
бувають достойні теоретичні та практичні навички, які потім використовують при вивчанні ін-
ших фахових дисциплін, а також при проходженні виробничої практики, написанні
магістерського дослідження та у реальній бухгалтерії.

Отже, якісна організація практичних індивідуальних занять, правильна спрямованість само-
стійної роботи має важливе значення для набуття та закріплення знань з дисципліни. Звичайно,
кількість аудиторних годин є мінімальною, тому викладацький склад повинен максимізувати зу-
силля для якісного вивчення та використання цієї дисципліни.
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Практичні заняття необхідно будувати на базі віртуального підприємства з відображенням
обліку всіх ділянок. Це має відбуватися не тільки за допомогою навчально-методичних посібни-
ків і робочих зошитів, але з використанням фахових бухгалтерських програм, налаштованих для
складання звітності за МСФЗ.

Індивідуальна робота студентів полягає в самостійному опрацюванні навчально-методичного
матеріалу шляхом не тільки вивчення інформації в підручниках, навчальних і навчально-
методичних посібниках, законодавчих актів, нормативно-правових документів, але й
обов’язкової обробки завдань та отримання фінансових звітів у комп’ютерному вигляді за допо-
могою бухгалтерських програм.

Зростаюча глобальна інформаційна конкуренція прискорює технологічний розвиток, унаслі-
док чого зростає частка висококваліфікованих працівників, які володіють останніми інформацій-
ними технологіями. Тому підсумковий тренінг, який проводиться для закріплення набутих знань,
повинен також проводитися в малих групах при використанні Wев-технологій у навчальному
процесі та віртуальної ділової гри в он лайн-режимі. Така організація практичного , індивідуаль-
ного та підсумкового вивчення науки «Облік та звітність за міжнародними стандартами» дає мо-
жливість студентам отримати достатній якісний рівень теоретичних знань і практичних інформа-
ційних навичок, які будуть відповідати найвищим освітянським стандартам.




