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ВСТУП 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти 

фінансової звітності» розроблені відповідно до Положення «Про порядок оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти в ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», 

затвердженого Вченою радою університету 27.05.2021 (протокол № 10) та введеного в 

дію наказом ректора від 27.05.2021 р. № 305; Додатку 2 до «Положення про робочу 

програму навчальної дисципліни в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та Рекомендацій щодо 

підготовки та оформлення методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни, 

затверджених Науково-методичною радою 27.05.2021 (протокол № 6),  що введені в дію 

наказом ректора від 27.05.2021 р. №306. 
Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Міжнародні стандарти 

фінансової звітності» – це сукупність принципів, методів, форм, прийомів ведення обліку 
та складання фінансової звітності, які виникають при реалізації завдань фінансового 
обліку. МСФЗ розробляє і приймає Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Мета вивчення навчальної дисципліни –  набуття здобувачами необхідних 

теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів 

фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо 

застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів 

транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів. 

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни полягає у формуванні в 

здобувачів  цілісної системи знань щодо методології обліку та складання звітності у 

відповідності з міжнародними стандартами. У результаті вивчення дисципліни здобувачі 

повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й 

технології ведення обліку та складання фінансової звітності, навчитися проводити авторські 

дослідження, зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, 

вибору методики та методів проведення  аналізу фінансової звітності з метою прийняття 

подальших фінансових та інвестиційних рішень. 

Предметом дисципліни виступають призначення, структура та основні вимоги 

Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо визнання, оцінки, подання та 

розкриття елементів фінансових звітів. 
 

  

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні 

процедури їх впровадження 

Мета, завдання та функції Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ) 

та Комітету з інтерпретацій (КІМСФЗ). Статус МСФЗ та процедура їх впровадження, 

Тлумачення МСБО та Інтерпретації МСФЗ. Концептуальна основа складання та подання 

фінансових звітів. Склад, елементи фінансових звітів та їх оцінка. Концепції збереження 

капіталу. 

 

Тема 2. Склад і структура фінансових звітів транснаціональних компаній та 

учасників ринку цінних паперів та основні вимоги до їх подання 

Сутність облікової політики підприємства та основні процедури її формування (МСБО 1). 

Структура та класифікація складових Звіту про фінансовий стан. Мінімальний обсяг 

інформації, який необхідно подавати у Звіті про фінансовий стан (МСБО 1). Методика 

складання Звіту про сукупні прибутки та збитки (МСБО 1). Призначення та основні 

елементи Звіту про зміни у власному капіталі (МСБО 1). Зміст та сутність Звіту про рух 

грошових коштів (МСБО 1, МСБО 7). Методика складання Звіту про рух грошових коштів 

прямим та непрямим методами. Суть, значення та загальні вимоги до подання інформації 

в Примітках до фінансових звітів (МСБО 1). Процедури, необхідні при першому 
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застосуванні МСФЗ (МСФЗ 1). 

 

Тема 3. Додаткові розкриття інформації у фінансовій звітності 

Вплив змін облікової політики, облікових оцінок та помилок на фінансові звіти (МСБО 8). 

Події, які відбулися після закінчення звітного періоду, та коригування елементів 

фінансових звітів (МСБО 10). Визначення операційного сегменту підприємства. Критерії 

визнання звітних сегментів. Вимоги та принципи розкриття інформації про сегменти у 

фінансових звітах (МСФЗ 8). 

 

Тема 4. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у 

фінансовій звітності 

Особливості відображення у Звіті про фінансовий стан запасів (МСБО 2), біологічних 

активів, основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційної нерухомості (МСБО 16, 

МСБО 38, ПКТ-32). Облікові підходи до відображення необоротних активів, які 

утримуються для продажу (МСФЗ 5). Облік операцій з оренди активів (МСБО 17, ПКТ-15, 

ПКТ-27, КІМСФЗ-4). Поняття інвестиційної нерухомості, моделі її обліку (МСБО 40). 

Умови зменшення корисності активів та його вплив на оцінку елементів фінансової 

звітності (МСБО 36). Критерії визначення складової частини підприємства як припиненої 

діяльності та розкриття інформації про неї у фінансових звітах (МСФЗ 5). 

 

Тема 5. Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про зобов’язання 

підприємства 

Особливості відображення у Звіті про фінансовий стан виплат працівникам, програм 

пенсійного забезпечення (МСБО 19, МСБО 26, ПКТ–10, КІМСФЗ-1, КІМСФЗ - 6), а також 

державних грантів (МСБО 20). Оцінка та облік забезпечень, непередбачених зобов’язань 

та непередбачених активів (МСБО 37). Облік податків на прибуток, методика розрахунку 

та відображення у фінансових звітах відстрочених податкових активів та зобов’язань 

(МСБО 12, ПКТ-21, ПКТ-25).  

 

 

Тема 6. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації  про доходи і 

витрати підприємства 

Особливості відображення в Звіті про сукупні прибутки та збитки доходів від продажу 

продукції (надання послуг) (МСБО 18). Порядок обліку та відображення у звітності 

доходів у вигляді відсотків та витрат на позики (МСБО 18, МСБО 23). Підходи до 

визнання та оцінки доходів та витрат за будівельними контрактами (МСБО 11). Методика 

розрахунку та подання у фінансових звітах прибутку на акцію (МСБО 33, КІМСФЗ 8). 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 7. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності фінансових 

інструментів 

Застосування концепції “вартості грошей в часі” для обліку фінансових інструментів. 

Загальна класифікація фінансових інструментів. Види, оцінка та подання у Звіті про 

фінансовий стан інформації про фінансові активи, фінансові зобов’язання та інструменти 

власного капіталу. Облік за датою операції та датою розрахунків. Облік переоцінки 

фінансових інструментів на дату балансу. Класифікація інвестицій в боргові цінні папери. 

Облік інвестицій, які утримуються до погашення. Сутність та класифікація похідних 

фінансових інструментів. Облік хеджування справедливої вартості, грошових потоків та 

інвестицій в закордонне підприємство (МСБО 32, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 9).  
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Тема 8. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора 

інвестицій в спільні та асоційовані підприємства 

Визначення рівня впливу інвестора на об’єкт інвестування. Поняття асоційованих 

компаній, спільних та дочірніх підприємств. Облік інвестицій за методом участі в капіталі 

(МСБО 28). Відображенні інвестицій у спільно контрольовані підприємства за методом 

участі в капіталі (МСФЗ 11). Операції між зв’язаними сторонами (МСБО 24). Розкриття 

інформації про інвестиції в спільні та асоційовані підприємства (МСФЗ 12). 

 

Тема 9. Особливості обліку об’єднання бізнесу та методика формування 

консолідованих фінансових звітів 

Сутність та види об’єднання компаній. Об’єднання підприємств: умови здійснення, 

наслідки та відображення в обліку. Сутність методу придбання та його процедури. 

Визнання та відображення в обліку та фінансовій звітності гудвілу (прибутку від вигідної 

покупки) та його подальше знецінення, а також визнання та подальше коригування  

частки неконтролюючих акціонерів. Основні процедури консолідації фінансових звітів. 

Особливості складання консолідованих фінансових звітів на наступну після об’єднання 

звітну дату (МСБО 27, МСФЗ 3, МСФЗ 10, МСФЗ 12). 

 

Тема 10. Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних 

курсів та цінових змін 

Первісне визнання операцій в іноземній валюті, визначення та порядок розрахунку 

курсових різниць. Відображення курсових різниць за монетарними та немонетарними 

статтями. Процедури переведення фінансової звітності закордонних господарських 

одиниць у валюту подання (МСБО 21). Особливості складання фінансових звітів в умовах 

гіперінфляції (МСБО 29, КІМСФЗ 7). 

 

Тема 11. Загальні засади фінансового аналізу та тлумачення фінансової звітності 

Основні показники, що характеризують фінансовий стан підприємства та їх інтерпретація. 

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства та інтерпретація отриманих 

результатів. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  НАВЧАННЯ  

ЗДОБУВАЧА  ОЧНОЇ (ДЕННОЇ ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» (вибіркова) 

Очна (денна) форма навчання 

№ заняття Тема заняття Види навчальних занять 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 2 3 4 

Робота на навчальних заняттях 

Змістовий модуль  № 1 

1 

Тема 1. Сутність Міжнародних стандартів 

фінансової звітності та основні процедури їх 

впровадження. 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

2 

Тема 2. Склад і структура фінансових звітів 

транснаціональних компаній та учасників 

ринку цінних паперів та основні вимоги до їх 

подання. 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

2 

3 
Тема 3. Додаткові розкриття інформації у 

фінансовій звітності. 

Семінар-дискусія 2 
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4 

Тема 4. Визнання, оцінка та розкриття 

інформації про активи підприємства у 

фінансовій звітності 

Семінар – «мозговий 

штурм» 

3 

5 

Тема 5. Особливості визнання, оцінки та 

розкриття інформації про зобов’язання 

підприємства 

Дискусія з елементами 

аналізу 

2 

6 

Тема 6. Вимоги щодо визнання, оцінки та 

розкриття інформації про доходи і витрати 

підприємства 

Семінар-дискусія, тест-

контроль 

2 

7 
Контрольна (модульна) робота № 1 Проведення модульного 

контролю № 1 

- 

Змістовий модуль  № 2 

8 
Тема 7. Порядок обліку та відображення в 

фінансовій звітності, фінансових інструментів 

Міні-кейс, тест-контроль 2 

9 

Тема 7. Порядок обліку та відображення в 

фінансовій звітності  фінансових інструментів 

 

Семінар – «мозговий 

штурм» 

3 

10 

Тема 8. Визнання, оцінка та відображення в 

фінансовій звітності інвестора інвестицій в 

спільні та асоційовані підприємства. 

Семінар-дискусія, тест-

контроль 

2 

11 

Тема 8. Визнання, оцінка та відображення в 

фінансовій звітності інвестора інвестицій в 

спільні та асоційовані підприємства. 

 

Семінар – «мозговий 

штурм» 

3 

12 

Тема 9. Особливості обліку об’єднання 

бізнесу та методика формування 

консолідованих фінансових звітів. 

Семінар-дискусія 2 

13 

Тема 10. Методика відображення у фінансовій 

звітності впливу зміни валютних курсів та 

цінових змін. 

 

Семінар – «мозговий 

штурм» 

3 

14 
Контрольна (модульна) робота № 2 Проведення модульного 

контролю № 1 

- 

15 
Тема 11. Загальні засади фінансового аналізу 

та тлумачення фінансової звітності. 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

2 

Усього  балів за роботу на навчальних заняттях: 30 

Виконання контрольних (модульних) робіт 

Контрольна 

(модульна) 

робота №1 

(Заняття 

№7) 

Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 1 5 

Контрольна 

(модульна) 

робота №2 

(Заняття 

№14) 

Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 2 5 

Усього  балів за результати виконання контрольної ( модульної)  роботи: 10 

Індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача) 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 10 

2. Написання реферату (есе) 10 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою 10 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 10 

5. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10 
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7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 10 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи: 10 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-

дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

до 10 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 50 

УСЬОГО БАЛІВ 100 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-6, а у ЗМ2 – теми 7-11. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (практичних) занять. Завершується дисципліна – 

заліком. 

Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті 

уміння й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час навчальних занять: 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль. 

Роботи та виконання завдань на практичних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 до 30 

балів. 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

Передбачено виконання 2 контрольних (модульних) робіт, які оцінюються в 10 балів 

(кожна по 5 балів). 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи; 

Виконання індивідуального завдання (за вибором) здобувача оцінюється в 10 балів. 

г) підсумкова контрольна робота. 

Підсумкова контрольна робота здобувача оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх 

форм навчання); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських), не відпрацювавши 

їх до виконання підсумкової контрольної роботи.  

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем 

у формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для самостійного 

опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання здобувачем 

підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: 

один раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках 

загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується 

результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осію 

встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 
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має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» (вибіркова) 

Заочна форма навчання 

№ 

заняття 

 

Теми занять Види занять 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

Робота на контактних заняттях 

1. 

 

Тема 1. Сутність Міжнародних 

стандартів фінансової звітності та 

основні процедури їх впровадження. 

Тема 2. Склад і структура фінансових 

звітів транснаціональних компаній та 

учасників ринку цінних паперів та 

основні вимоги до їх подання. 

Тема 3. Додаткові розкриття інформації 

у фінансовій звітності. 

Тема 4. Визнання, оцінка та розкриття 

інформації про активи підприємства у 

фінансовій звітності. 

Установча міні-лекція  - 

Міні семінар вирішення ситуаційних 

вправ 

1 

Виконання практичних завдань 2 

Тест-контроль 1 

2.  

Тема 5. Особливості визнання, оцінки та 

розкриття інформації про зобов’язання 

підприємства. 

Тема 6. Вимоги щодо визнання, оцінки 

та розкриття інформації про доходи і 

витрати підприємства. 

Міні-лекція  - 

Міні-кейс 1 

Виконання практичних завдань 2 

Тест-контроль 1 

3. 

 

Тема 7. Порядок обліку та відображення 

в фінансовій звітності фінансових 

інструментів. 

Тема 8. Визнання, оцінка та 

відображення в фінансовій звітності 

інвестора інвестицій в спільні та 

асоційовані підприємства. 

Міні-лекція  - 

Міні семінар «мозковий штурм» 1 

Виконання практичних завдань 2 

Тест-контроль 1 

  

4  

Тема 9. Особливості обліку об’єднання 

бізнесу та методика формування 

консолідованих фінансових звітів. 

 

Міні-лекція  - 

Міні семінар - вирішення ситуаційних 

вправ 

1 

Виконання практичних завдань 2 

Тест-контроль 1 

5. 

Тема 10. Методика відображення у 

фінансовій звітності впливу зміни 

валютних курсів та цінових змін. 

Тема 11. Загальні засади фінансового 

аналізу та тлумачення фінансової 

звітності. 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань 2 

Міні дискусія з елементами аналізу 1 

Тест-контроль 1 

6. Контрольна (модульна) робота Виконання контрольної (модульної - 
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роботи) 

Усього білів за роботу на контактних заняттях:    20 

За виконання контрольних (модульних) робіт  

Заняття 

№6 
контрольна (модульна) робота 

Контрольна ( модульна)  

робота 

10 

Усього балів за контрольні (модульні роботи: 10 

Індивідуальні завдання самостійної роботи (за вибором здобувача)  

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 10 

2. Написання реферату (есе) 10 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою 10 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 10 

5. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10 

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 10 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи: 20 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних 

проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

до 10 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА    50 

УСЬОГО БАЛІВ:   100 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Курс складається з одного змістовного модулю: теми 1-11. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, контактних занять. Завершується дисципліна – заліком. 

Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті 

уміння й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час контактних занять: 

 експрес-опитування; 

 виконання практичних ситуаційних завдань; 

 тестовий контроль знань. 

Роботи та виконання завдань на контактних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 до 20 

балів. 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

Передбачено  виконання 1 контрольну (модульну) робіту, яка оцінюються в 10 балів.  

в) індивідуальні завдання самостійної роботи; 

Виконання індивідуального завдання (за вибором) здобувача оцінюється в 20 балів. 

г) підсумкова контрольна робота. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому  оцінюються в діапазоні від 0 

до 50 балів (включно).  

Підсумкова контрольна робота здобувача оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у випадку коли за результатами 

поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм навчання). 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем 

у формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для самостійного 

опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання здобувачем 

підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  
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Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: 

один раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках 

загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується 

результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осію 

встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 

має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

4.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» (вибіркова) 

Дистаційна форма навчання 

№  

занятт

я 

 

Тема заняття 

 
Форма занять і контролю 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

Робота на заняттях у дистанційному режимі 

1 

Тема 1. Сутність Міжнародних стандартів 

фінансової звітності та основні процедури 

їх впровадження. 

Установча міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

2 

Тема 2. Склад і структура фінансових звітів 

транснаціональних компаній та учасників 

ринку цінних паперів та основні вимоги до 

їх подання. 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

3 

Тема 3. Додаткові розкриття інформації у 

фінансовій звітності. 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

4 

 

Тема 4. Визнання, оцінка та розкриття 

інформації про активи підприємства у 

фінансовій звітності 

Міні-лекція - - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

5 

 

Тема 5. Особливості визнання, оцінки та 

розкриття інформації про зобов’язання 

підприємства 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

6 

 

Тема 6. Вимоги щодо визнання, оцінки та 

розкриття інформації про доходи і витрати 

підприємства 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 
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Тест-контроль 1 

7 

 

Тема 7. Порядок обліку та відображення в 

фінансовій звітності фінансових 

інструментів 

 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

8 

 

Тема 7. Порядок обліку та відображення в 

фінансовій звітності фінансових 

інструментів 

 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

9 

 

Тема 8. Визнання, оцінка та відображення в 

фінансовій звітності інвестора інвестицій в 

спільні та асоційовані підприємства. 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

10 

Тема 8. Визнання, оцінка та відображення в 

фінансовій звітності інвестора інвестицій в 

спільні та асоційовані підприємства. 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

11 

Тема 9. Особливості обліку об’єднання 

бізнесу та методика формування 

консолідованих фінансових звітів. 

Міні-лекція - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

12 

 

Тема 9. Особливості обліку об’єднання 

бізнесу та методика формування 

консолідованих фінансових звітів. 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

13 

 

Тема 10. Методика відображення у 

фінансовій звітності впливу зміни 

валютних курсів та цінових змін. 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

14 

Тема 10. Методика відображення у 

фінансовій звітності впливу зміни 

валютних курсів та цінових змін. 

 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

15 

Тема 11. Загальні засади фінансового 

аналізу та тлумачення фінансової звітності. 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

Усього балів за роботу на заняттях у дистанційному режимі: 40 

Виконання контрольної (модульної) роботи  

16 
Контрольна (модульна) робота Виконання контрольної 

(модульної) роботи 

10 

Усього балів за контрольну (модульну) роботу: 10 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних 

проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

10 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 50 

УСЬОГО БАЛІВ: 100 

 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Курс складається з одного змістовного модулю: теми 1-11. 

 Заняття проводяться у вигляді лекцій, занять у дистанційному режимі. Завершується 

дисципліна – заліком. 

Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті 
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уміння й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час занять у дистанційному режимі: 

 експрес-опитування; 

 виконання практичних ситуаційних завдань; 

 тестовий контроль знань. 

Роботи та виконання завдань на заняттях у дистанційному режимі оцінюється в 

діапазоні від 0 до 40 балів. 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

Передбачено  виконання 1 контрольну (модульну) робіту, яка оцінюються в 10 балів.  

г) підсумкова контрольна робота. 

Підсумкова контрольна робота здобувача оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у випадку коли за результатами 

поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм навчання). 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем 

у формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

заняттях у дистанційному режимі, контрольних (модульних) робіт) (50 балів) та підсумкового 

контрою (виконання здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: 

один раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках 

загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується 

результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осію 

встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 

має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА 

5.1. Зміст самостійної роботи здобувача 

Метою виконання самостійної роботи здобувача є засвоєння в повному обсязі навчального 

матеріалу, передбаченого програмою, та послідовне формування у здобувачів  самостійності як 

риси характеру, що відіграє важливу роль у підготовці сучасного фахівця вищої кваліфікації. 

Враховуючи зміст, цілі та завдання, що вирішуються в процесі опанування навчального 

матеріалу з дисципліни, можна виділити такі види самостійної роботи здобувачів: 

1) теоретична підготовка до практичних занять – опрацювання лекційного матеріалу, 

навчально-методичної літератури; ознайомлення та конспектування основних норм 

нормативно-правової бази; 

2) практична підготовка до аудиторних занять – виконання практичних ситуаційних 

завдань; 
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 3) виконання індивідуальних завдань – за вивченим матеріалом відповідної теми здобувач 

в поза аудиторний час виконує практичні (ситуаційні) завдання. 

4) пошуково-аналітична робота – пошук (підбір) та огляд літературних джерел за обраною 

студентом проблематикою; написання реферату (ессе, доповіді) за обраною темою; аналітичне 

дослідження та розгляд наукових статей; 

5) науков-дослідна робота – підготовка наукової роботи за обраною темою дослідження; 

представлення результатів проведеної роботи на науковому студентському гурткові у вигляді 

доповіді та презентації; написання наукових статей, тез доповідей з подальшим їх 

опублікуванням; виконання завдань в рамках науково-дослідних проектів кафедри. 

Контроль і оцінювання результатів самостійної роботи здобувачів здійснює НПП на 

навчальних заняттях та консультаціях. 

 

5.2. Порядок оцінювання індивідуальних завдань самостійної роботи ( за вибором 

здобувача) з навчальної дисципліни 

5.2.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань 

  Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи  є засвоєння 

здобувачами основ методології та методики економічних наукових досліджень з 

бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання здобувач  повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні 

посібники, лекційний матеріал. 

Якщо виконана індивідуальна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не 

приймається до рецензування. У випадку утруднень при виконанні індивідуальної роботи 

необхідно звертатися на кафедру бухгалтерського обліку та консалтингу  згідно з графіком 

надання консультацій та проведення індивідуальних занять. 

 

5.2.2. Рекомендації та тематика  для виконання різних варіантів індивідуального завдання 

 Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи  є засвоєння студентами 

основ методології та методики економічних наукових досліджень зі стратегії розвитку 

господарюючих суб”єктів. 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні 

посібники, лекційний матеріал. 

Здобувачами  можуть бути виконані наступні види вибіркових індивідуальних завдань 

СРС за вибором (1-го завдання): 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою.  

2. Написаня реферату. 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою. 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою. 

5. Підготовка презентації за заданою тематикою. 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету). 

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою. 

 

5.2.3.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань 

Кожен здобувач очної (денної) форми навчання  для одержання необхідної кількості 

балів поточного контролю може вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи 

за загальною кількістю оцінювання не вище 10 балів, а здобувачам заочної форми - не вище 20 

балів. 

Вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи та їх оцінювання: 

Форми вибіркових індивідуальних завдань  

Денна 

(очна) 

форма 

Заочна 

форма 

навча
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навчання ння 

1. Виконання індивідуальних розрахунково-ситуаційних завдань 0-10 балів 0-20 балів 

2. Аналітична розробка певної проблеми 0-10 балів 0-20 балів 

3. Підготовка презентації за заданою тематикою 0-10 балів 0-20 балів 

4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

тематикою 
0-10 балів 0-20 балів 

За рішенням кафедри, здобувачі, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю 

(0-10 балів).   

Кожен здобувач для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

 За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності 

— в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять здобувач має право їх 

відпрацювати за графіком консультацій. 

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, 

виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні 

обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, 

повістка, тощо. 

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає НПП. 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи. 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» 

( форма підсумкового контролю- залік) 

6.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час 

підсумкового контролю у формі заліку 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем 

у формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для самостійного 

опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання здобувачем 

підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: 

один раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках 

загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується 

результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осію 

встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 

має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 
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отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

 

 

 

6.2. Структура підсумкової контрольної роботи 

 

Теоретична частина: 

1. 5 відкритих теоретичних питань. 

 

Практична частина: 

1. 5 відкритих розрахункових тестових питань. 

2. 5 закритих розрахункових тестових питань. 

 

 

6.3. Приклад підсумкової контрольної роботи 

 

1.Опишіть та обґрунтуйте доцільність використання методу ідентифікованої вартості згідно з 

МСФЗ 2. 

2. Поясніть особливість розрахунку амортизації методом суми років за МСФЗ 16. 

3. Опишіть склад річної фінансової звітності за МСФЗ 1. 

4. Опишіть формулу розрахунку собівартості реалізованої продукції за МСФЗ 2. 

5. Опишіть проведення для придбання від постачальника матеріалів за МСФЗ. 

6. Розрахувати суму відсотків для сплати за 2018 рік (використовується метод простого 

відсотку) 

    Підприємство для реконструкції цеху одержало на поточний рахунок 2 січня 2018 р. кредит в 

сумі 300000 у.о.. терміном на 2 роки під 20% річних. Згідно кредитному договору сплата 

відсотків здійснюється щорічно останнього робочого дня грудня. Повернення основної суми 

боргу за кредитом передбачено на останній робочий день грудня 2019 р.   

А. 60000 у.о. 

Б. 120000 у.о. 

В. 30000 у.о. 

Г. 15000 у.о. 

7. Навести проведення для відображення нарахованих відсотків в завданні 6. 

А. Д. Витрати на відсотки К Відсотки до сплати 

Б. Д. Витрати на відсотки  К Грошові кошти 

В. Д. Фінансові результати  К Відсотки до сплати 

Г. Д. Витрати на відсотки  К Дохід від відсотків 

8. Розрахувати суму відсотків за 2019 рік за умовою завдання 6 (використовується метод 

простого відсотку). 

А. 60000 у.о. 

Б. 15000 у.о. 

В. 30000 у.о. 

Г. 120000 у.о. 

9. Визначити проведення, яким буде відображено сплату відсотків за умовою завдання 6. 

А. Д Відсотки до сплати К Грошові кошти 

Б. Д Фінансові результати К Грошові кошти 

В. Д Відсотки до одержання  К Грошові кошти 

Г. Д Відсотки до нарахування К Грошові кошти 

10.Розрахувати основну суму боргу, що буде повернуто в грудні 2019 року. 

А. 300 000 у.о. 



18 

 

Б. 360 000 у.о. 

В. 420 000 у.о. 

Г. 315 000 у.о. 

11. До поточних зобов’язань не включають: 

   А. Відстрочені податкові зобов’язання. 

   Б. Короткострокові векселі видані. 

   В. Кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги. 

   Г. Короткострокові кредити банків. 

12. Прибуток - це: 

А. Збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (окрім зростання капіталу за 

рахунок внесків власників). 

Б. Сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ним витрати. 

В. Частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язань.  

Г. Зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які 

призводять до зменшення власного капіталу. 

13. Кредитове сальдо рахунку "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" показується у Звіті про 

фінансовий стан за МСБО 1 у складі: 

А. Фінансових інвестицій.  

Б. Оборотних активів.  

В. Доходів майбутніх періодів.  

Г. Власного капіталу. 

14. Необхідною умовою визнання доходів є: 

А. Зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства; 

Б. Достовірна оцінка доходів. 

В. Отримання грошових коштів на рахунок підприємства в оплату відвантаженої  

    продукції. 

Г. Збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення капталу. 

15. Власний капітал – це 

А. Ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, 

як очікується, приведе до надходження економічних вигод в майбутньому.  

Б. Зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або мають 

бути погашення протягом 12 місяців починаючи з дати Балансу. 

В. Сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ним витрати.  

Г. Частина в активах підприємства, що залишається після використання його зобов’язань. 

 

 

6.4. Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи здобувача 

Кожне завдання у білеті оцінюється наступним чином: 

-з 1 по 5 номери- максимально до 4 балів; 

-з 6 по 10 номери- максимально до 3 балів; 

-з 11 по 15 номери- максимально до 3 балів. 

 

Критерії оцінювання теоретичної частини підсумкової контрольної 

роботи 

4 бали Здобувач дає обгрунтовані,  глибокі та 

теоретично правильні відповіді на 

питання 

3 бали Здобувач володіє знанням матеріалу 

на достатньому рівні, але відповідає 

частково 

2 бали Здобувач  не володіє знанням 



19 

 

матеріалу на достатньому рівні, 

відповідає частково 

1 бал Здобувач допускає грубі помилки при 

відповіді на питання 

0 балів Здобувач зовсім не відповідає на 

питання 

Критерії оцінювання практичної частини підсумкової контрольної 

роботи 

3 бали Здобувач дає обгрунтовані,  глибокі та 

теоретично правильні відповіді на 

питання 

2 бали Здобувач володіє знанням матеріалу на 

достатньому рівні, але відповідає 

частково 

1 бал Здобувач  не володіє знанням 

матеріалу на достатньому рівні, 

відповідає частково, допускає грубі 

помилки при відповіді на питання 

0 балів Здобувач зовсім не відповідає на 

питання 

 

 

6.5.  Дострокове складання заліку 

Як виняток, здобувачам надається можливість дострокового складання заліків, 

екзаменів, дистанційних екзаменів у випадках: 

− невідкладного лікування на період проведення сесії; 

− вагітності і пологів; 

− офіційного запрошення на навчання за профілем спеціальності; 

− наявності інших важливих підстав, що не порушують

 законодавство, нормативні документи Університету та мають 

документальне підтвердження. 

Дозвіл на дострокове складання екзаменів деканом факультету за умови, що 

на момент подання заяви здобувач отримав не менше 50% від максимально 

можливої кількості балів за результатами поточного контролю з навчальної 

дисципліни. 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна шкала 

Оцінка при підсумковому 

контролі 
Шкала 

ECTS 
у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано з можливістю 

перескладання  
FX 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

F 
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7. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА 

Перезарахування (трансфер кредитів) – визнання кредитів та результатів навчання 

здобувача вищої освіти Університету, отриманих у приймаючому закладі вищої освіти. 

Приймаючим закладом вищої освіти є заклад вищої освіти, який надав запрошення 

на навчання здобувачу Університету. 

Перезарахування здійснюється або з використанням ECTS, або з 

використанням системи оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у 

приймаючому закладі вищої освіти. 

Кредити, присвоєні здобувачам вищої освіти в межах однієї освітньої програми 

певного закладу вищої освіти, можуть бути переведені для накопичування на іншій 

освітній програмі Університету, якщо результати навчання задовольняють деякі або всі 

вимоги конкретної освітньої програми. 

Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін (освітніх 

компонент) проводять за заявою здобувача, яка подається декану факультету. 

Перезарахування результатів навчання, раніше складених здобувачем обов’язкових 

навчальних дисциплін, згідно з індивідуальним навчальним планом студента, 

здійснюється за рішенням декана факультету шляхом їх порівняння (відповідність 

змістового наповнення навчальної дисципліни, загальний обсяг у годинах та кредитах 

ECTS, форми підсумкового контролю) або на підставі висновку предметної комісії. 

Рішення про перезарахування навчальних дисциплін має бути прийнято до початку 

наступної екзаменаційної сесії. У випадку коли перезарахування результатів навчання 

неможливе, то здобувачу вищої освіти надається можливість скласти підсумковий 

контроль у формі заліку за підсумковою контрольною роботою (100 балів). 

 

 

8. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

 

Феномен академічної нечесності (недоброчесності, недобросовісності є багатогранним та 

може набувати різних проявів. В його основі лежитьумисне порушення загальноприйнятих в 

академічному середовищіморальних і правових норм, зазвичай з метою отримання певних 

переваг. У будь-якому разі поширеність таких проявів завдає нищівного удару по якості освіти 

та якості наукових досліджень, перетворюючи їх на протилежніфеномени – дипломовану 

псевдоосвіту та небезпечну псевдонауку. Прояви академічної недоброчесності можна розділити 

на дві групи: недоброчесність в освітній діяльності та недоброчесність в науковійдіяльності. 

Проте такий поділ є доволі умовним, адже в сучасних умовахосвітня діяльність нерозривно 

пов’язана з науковою. Нижче спробуємонавести основні форми проявів академічної 

недоброчесності. Найпоширенішим проявом академічної недоброчесності безперечно є плагіат, 

тобто навмисне чи усвідомлене оприлюднення (опублікування),повністю або частково, чужого 

твору (тексту або ідей) під іменем особи, якане є автором цього твору, без належного 

оформлення посилань. Плагіат можемати місце як при виконанні начальних завдань, так і в 

науковій діяльності.Іноді трапляється й таке явище як самоплагіат (англ. – self-

plagiarism,«recycling fraud»), який передбачає використання власних попередніх працьавтора в 

іншому контексті, без посилань на те, що такий текст вже бувраніше використаний або 

опублікований. Списування відповідей у іншої особи при складанні будь-якого 

видупідсумкового або поточного контролю (іспиту, тесту тощо) є проявомнедоброчесності, 
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який має стосунок здебільшого до освітнього процесу. Придбання в інших осіб чи організацій з 

наступним поданням яквласних результатів навчальної та наукової діяльності (звітів, 

рефератів,контрольних, розрахункових тощо) є напевно сьогодніодним з найпоширеніших 

проявів недоброчесності поряд з плагіатом. Цілу групу проявів академічної недоброчесності 

можна назватиакадемічним шахрайством (англ. - cheating), яке може набувати таких форм: 

Підтасовування, фальсифікація пунктів бібліографії зазвичай виявляється у формі посилання на 

джерела, які не використовувалися в роботі. Підтасовування, фальсифікація самих результатів 

науковихдосліджень, тобто представлення емпіричних даних, які відрізняються віддійсно 

отриманих з метою підтвердження власних теоретичних побудов. 

Симуляція погіршення стану здоров’я, хвороби, з метою уникнення контрольних заходів 

є проявом недоброчесності, який часто підкріплюється фіктивними лікарськими довідками, 

отриманими незаконним способом. З розвитком інформаційних технологій, мінітюаризацією 

електронних пристроїв такий поширений до цього часу прояв недоброчесності як використання 

під час контрольних заходів (тесту, контрольної роботи тощо) заборонених допоміжних 

матеріалів (шпаргалок, конспектів тощо) поступово змінюється на використання під час 

контрольних заходів заборонених технічних засобів (мікронавушників, телефонів, 

смартфонів,планшетів тощо). 

До шахрайства також належить підробка підписів в офіційних документах (залікових 

книжках, актах, звітах, угодах тощо). Існує ще декілька способів академічного шахрайства, які 

поширені серед осіб, що здобувають освіту, а саме: проходження процедур контролю знань 

підставними особами; здавання або репрезентація різними особами робіт з однаковим змістом 

як результату навчальної чи наукової діяльності;написання не своїх варіантів завдань на 

контрольних заходах; використаннясистеми прихованих сигналів (звукових, жестових та ін.) 

при виконанні групових контрольних заходів, тестів, тощо з однаковими варіантами;отримання 

несанкціонованої допомоги при виконанні тих завдань, які передбачають самостійне 

виконання. Фабрикація даних або результатів, тобто отримання абооприлюднення результатів 

досліджень, без проведення самого дослідження(експерименту, вимірювань тощо), найчастіше 

характерна при здійсненні наукової (псевдонаукової) діяльності. Наявність окремих норм та 

вимог щодо обов’язковості оцінювання наукових доробків з боку представників наукової 

спільноти викликає дожиття таку форму недоброчесності як надання відгуків або рецензій на 

наукові або навчальні роботи без належного проведення їх експертизи. 
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