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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Облік та звітність за міжнародними стандартами» є однією із складових 

комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування». 

Анотація навчальної дисципліни: 
Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами (Accounting and financial reporting 

according to international standards) – 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.  

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: Облік та звітність за 

міжнародними стандартами як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та 

прийомів з дисциплін таких, як: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік 1», 

«Фінансовий облік 2», «Облік в зарубіжних країнах», «Аналіз господарської діяльності», 

«Фінансовий аналіз». 

Мета вивчення дисципліни –  набуття студентами 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) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань 

щодо методології обліку та складання звітності у відповідності з міжнародними стандартами. У результаті 

вивчення дисципліни студенти 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати 

навчання: 

1. Знання: 
спеціалізованих концепцій обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами, набутих 

у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; 

критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних 

галузей у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей. 

2. Уміння: 

розв'язувати складні завдання і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в 

умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження дослідницької 

та/або інноваційної діяльності. 

3.Комунікація: 
здатність працювати у міжнародному та вітчизняному  просторі, застосовувати управлінські 

навички у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансів, банківської справи та 

страхування, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що 

їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

4. Автономність та відповідальність:  

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення 

у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування, за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку 

команди; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним. 
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Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програм 

«Облік і аудит», «Податковий менеджмент» (табл. 1а, 1б). 

Таблиця 1а 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними 

стандартами» відповідно до освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК01 Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 
ПР01 Вміти розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи 

та знання щодо комплексного бачення 

сучасних проблем економіки та 

управління. 

ЗК07 Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 
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. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК02 Здатність організовувати 

обліковий процес та 

регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з 7 

вимогами менеджменту 

підприємства. 

ПР10 Збирати, оцінювати та аналізувати 

фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях 

прийняття управлінських рішень 

СК04 Здатність формувати фінансову 

звітність за міжнародними 

стандартами, коректно 

інтерпретувати, оприлюднювати 

й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття 

ефективних управлінських 

рішень.  

ПР18 

 

Дотримуватися норм професійної та 

академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами 

колективу (команди), споживачами, 

контрагентами, контактними аудиторіями.  

 

СК09 Здатність здійснювати діяльність 

з консультування власників, 

менеджменту підприємства та 

інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

ПР19 Вміти проектувати, планувати і проводити 

пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення. 
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Таблиця 1б 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються 

під час вивчення навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними 

стандартами» відповідно до освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент» 

 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК01 Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 
ПР01 Вміти розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи 

та знання щодо комплексного бачення 

сучасних проблем економіки та 

управління. 

ЗК07 Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 
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.. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК02 Здатність організовувати 

обліковий процес та 

регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з 7 

вимогами менеджменту 

підприємства. 

ПР10 Збирати, оцінювати та аналізувати 

фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях 

прийняття управлінських рішень 

СК04 Здатність формувати фінансову 

звітність за міжнародними 

стандартами, коректно 

інтерпретувати, оприлюднювати 

й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття 

ефективних управлінських 

рішень.  

ПР18 

 

Дотримуватися норм професійної та 

академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами 

колективу (команди), споживачами, 

контрагентами, контактними аудиторіями.  

 

СК09 Здатність здійснювати діяльність 

з консультування власників, 

менеджменту підприємства та 

інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

ПР19 Вміти проектувати, планувати і проводити 

пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення. 

 

 

Матриці відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Облік та 

фінансова звітність за міжнародними стандартами»  представлені в табл. 2а, 2б. 
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Таблиця 2а 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання  

за дисципліною «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» відповідно 

до освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК01  Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 
Зн1 Ум1  АВ3 

ЗК07 Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 
  К1 АВ2, АВ3 

СК02 Здатність організовувати 

обліковий процес та 

регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з 7 

вимогами менеджменту 

підприємства. 

  К1 АВ2 

СК04 Здатність формувати фінансову 

звітність за міжнародними 

стандартами, коректно 

інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну 

інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень.  

Зн1, 

Зн2 
 К1 АВ1, АВ2 

СК09 Здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, 

менеджменту підприємства та 

інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

  К1 АВ2, АВ3 

 

Таблиця 2б 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання 

за дисципліною «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» відповідно 

до освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК01 Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 
Зн1 Ум1  АВ3 

ЗК07 Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 
  К1 АВ2, АВ3 

СК02 Здатність організовувати 

обліковий процес та 

регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з 7 

вимогами менеджменту 

підприємства. 

  К1 АВ2 

СК04 Здатність формувати фінансову 

звітність за міжнародними 

стандартами, коректно 

інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну 

Зн1, 

Зн2 
 К1 АВ1, АВ2 
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інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень.  

СК09 Здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, 

менеджменту підприємства та 

інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

  К1 АВ2, АВ3 

 

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для 

здійснення практичної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування. 

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка 

її викладання, структура і зміст. 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  150 годин (5 кредитів ЄКТС) 

Назва теми 

Кількість годин за формами навчання 

Денна  ф.н. Заочна ф.н. 

 
СРС 

 
СРС 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 Л П ІР ПК КЗ  ІР ПК 

Тема 1. Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедури їх впровадження 1 1 

2 

- 

5 
1 

3 

- 

5 

Тема 2. Склад і структура фінансових звітів транснаціональних компаній та учасників ринку цінних 

паперів та основні вимоги до їх подання 

1 3 
3 

- 
5 1 3 

- 
6 

Тема 3. Додаткові розкриття інформації у фінансовій звітності 2 2 
3 

- 
4 1 3 

- 
6 

Тема 4. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у фінансовій звітності 2 4 
3 

- 
6 3 3 

- 
8 

Тема 5. Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про зобов’язання підприємства 2 2 
3 

- 
4 2 3 

- 
6 

Тема 6. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації про доходи і витрати підприємства 2 4 
3 

- 
5  2 3 

- 
6 

ЗМІСТОВАНИЙ МОДУЛЬ 2   
 

 
   

 
 

Тема 7. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності  фінансових інструментів 2 4 

3 

- 

5 
2 

4 

- 

6 

Тема 8. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора інвестицій в спільні та 

асоційовані підприємства 

2 2 
3 

- 
5 2 2 

- 
5 

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

звітів 

1 2 3 - 5 
2 

4 - 7 

Тема 10. Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та цінових змін  0,5 2 
2 

- 
5 2 2 

- 
5 

Тема 11. Загальні засади фінансового аналізу та тлумачення фінансової звітності 0,5 - 2 - 5 - - - 4 

Виконання вибіркового завдання СРС - - - - 9 - - - 15 

Контрольна (модульна) робота - 4 - - - 2 - - - 

Підготовка до екзамену - - - - 7 - - - 17 

Усього: 16 30 30 4 70 20 30 4 96 

Підсумковий контроль (екзамен) 

Разом:     годин 150 150 

                 кредитів 5 5 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

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 

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 
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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). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ,ЇЇ 

ТЛУМАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ 

 

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).  

 

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 
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3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

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 (контактних) занять. Завершується дисципліна – екзаменом. 

Організація оцінювання:  
Поточний контроль є одним із заключних етапів навчального процесу з вивчення дисципліни 

та дозволяє оцінити рівень отриманих студентом знань, ступінь засвоєння програмного матеріалу та 

оволодіння навичками практичної роботи. Крім того, поточний контроль дозволяє викладачу 

стимулювати студентів за добросовісне опрацювання теоретичного матеріалу та ретельне і самостійне 

виконання практичних завдань та їх захист або презентацію у встановлений термін. 

Всі об’єкти поточного контролю поділяються на обов’язкові та вибіркові. 

До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов’язково під час 

опанування даної дисципліни, зокрема: 

- відповіді (виступи), виконання практичних завдань на практичних заняттях; 

- виконання домашніх індивідуальних розрахункових завдань; 

- виконання контрольних (модульних) робіт.  

Якість виконання завдань та відповіді на практичних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 до 

30 балів. Відповідно, враховуючи кількість занять, передбачених  Робочим планом, максимальна 

кількість балів, яку студент може отримати за одне заняття (крім першого та восьмого), складає 2 або 

3 бали. 

Програма дисципліні “Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами” складається 

з двох контрольних (модульних) робіт. Оцінка правильності виконання одного контрольного 

(модульного) завдання здійснюється від 0 до 5 балів. 

Таким чином всі обов’язкові об’єкти поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 40 

балів. 

До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати одне 

завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів: 

Види завдань СРС 

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

2. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою 
10 

Разом балів за  виконання і захист завдань СРС 10 

 

Результат поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 50 

балів (включно). 

10 додаткових (заохочувальних) балів нараховуються студенту за «науково-дослідну діяльність (чи 

роботу)». Науково-дослідною діяльністю студентів є участь студентів у роботі наукових конференцій, 

студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських 

олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо. 

Результати  поточного контролю знань студентів  вносяться до відомості обліку поточної і 

підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування дисципліни. 

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), 

вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої 

індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за 

власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені 

навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної 

роботи згідно з діючими в Університеті положеннями.   

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні 

контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та 
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набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента 

до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань .  

         Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає 

опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається 

до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Контроль знань студентів заочної форми навчання з дисципліни «Облік і фінансова звітність 

за міжнародними стандартами» передбачає такі види перевірки: поточний контроль та контроль у 

формі іспиту. 

Об’єкти поточного контролю знань студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові. 

Обов’язкові об’єкти поточного контролю знань студентів заочної форми та їх оцінювання: 

1) за відповіді (виступи) на контактних заняттях – від 0 до 20 балів; 

2) з метою перевірки засвоєння студентами матеріалу по важливіших розділах дисципліни, а 

також для надання студентам можливості набути практичних навичок письмового викладу 

навчального матеріалу з точки зору його повноти, правильності, логічної послідовності та 

оформлення, передбачено обов'язкове виконання контрольної (модульної) роботи, яка оцінюється в 

діапазоні від 0 до 5 балів; 

3) результати виконання і захисту завдань самостійної роботи з дисципліни - від 0 до 25 балів.  

Виконання цього завдання є складовою частиною навчального процесу, активною формою 

самостійної роботи студентів. виконання і захист завдань самостійної роботи передбачає закріплення 

та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення курсу, вироблення 

навичок самостійно працювати зі спеціальною літературою, даними обліку та фінансової звітності. 

Самостійно виконані завдання самостійної роботи перевіряються викладачем та підлягають 

захисту у ході співбесіди зі студентом. Результати захисту оцінюються від 0 до 10 балів залежно від 

правильності виконання завдань (вправ), глибини викладення теоретичних питань, кількості 

опрацьованих літературних джерел і наявності конкретних прикладів із практики базового 

підприємства.  

Обов’язковою умовою є своєчасність подання самостійної роботи. Завдання, які подані у 

встановлений термін, але не відповідає встановленим вимогам, повертається на доопрацювання. 

Завдання ж, які подані на кафедру після встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються. 

Контрольна робота може бути оцінена від 0 до 10 балів (0;2;4;6;8;10) залежно від правильності 

виконання. 

4) Самостійне завдання за дистанційним курсом оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів, 5 з яких 

можуть бути отримані тільки при спілкуванні викладачем в онлайн- режиме. 

Вибіркові об’єкти поточного контролю та їх оцінювання: 

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

2. Підготовка презентації за заданою тематикою. 

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою. 

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

Студент за власним бажанням може вибрати один із вибіркових об’єктів поточного контролю, 

кожний з яких оцінюється 5 балів.  

 Результати поточного контролю знань студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів і 

вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні 

підсумкового балу за опанування дисципліни. Результати оцінювання всіх складових поточного 

контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи. 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів, що виноситься до 

екзаменаційної відомості за поточну роботу, не може перевищувати 50 балів. 

Екзаменаційний білет містить 5-ть завдань. Кожне екзаменаційне завдання оцінюється за 

наведеною шкалою: 

 

 



 

 

14 

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань 
Кількість балів за  

10 баловою шкалою 

Рівень повноти й  

коректності відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 не достатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

 

При оцінці теоретичних питань оцінка 10 балів виставляється при всебічному та повному 

висвітлені теоретичного матеріалу за наявності критичної оцінки стану вирішення певних проблем або 

власного бачення шляхів вирішення цих проблем; оцінка 8 балів виставляється при повному висвітлені 

теоретичного матеріалу без критичної оцінки або власного бачення шляхів вирішення проблемних 

питань; оцінка 6 балів виставляється при не повному висвітленні теоретичного матеріалу без критичної 

оцінки (без власного бачення шляхів вирішення питання); оцінка 4 балів виставляється при не 

достатньому висвітленні теоретичного матеріалу без критичної оцінки ( без власного бачення шляхів 

вирішення питання); оцінка 2 балів виставляється при мінімальному висвітленні теоретичного 

матеріалу без критичної оцінки ( без власного бачення шляхів вирішення питання) оцінка 0 балів 

виставляється у разі, якщо відповідь на поставлені питання неповне або неточна.  

Тестові питання оцінюються від 0 до 10 балів залежно від кількості правильних відповідей: один 

тест - 4 балів, два тести – 8 балів, три тести – 10 балів,  жодної правильної відповіді – 0 балів.  

При оцінці виконання задач оцінка 10 балів виставляється при правильному та безпомилковому 

проведені необхідних розрахунків (за умови наявності пояснень до цих розрахунків, застосованих 

формул (методик) і правильних коментарів до отриманих результатів. Оцінка 8 балів виставляється 

при правильному і безпомилковому вирішенні задачі, але без пояснень до розрахунків, без посилань 

на певні формули чи методики і відсутності або помилкових коментарів до отриманих результатів. 

Оцінка 6 виставляється при  обмеженому вирішенні задачі, без пояснень та посилань на певні формули 

чи методики. Оцінка 4 виставляється при  частковому вирішенні задачі, без пояснень та посилань на 

певні формули чи методики. Оцінка 2 виставляється при  мінімальному вирішенні задачі, без пояснень 

та посилань на певні формули чи методики. Оцінка 0 балів виставляється у випадку, якщо задача не 

виконана взагалі, або при виконання допущені помилки, які свідчать про недостатні знання формул 

або методик вирішення відповідних задач. 

Таким чином результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).  

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі екзамену 

складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю і становить 100 балів - фіксується 

в екзаменаційній відомості.  

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня 

засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною 

робочою навчальною програмою. 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену 

набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти 

екзамен (розповсюджується тільки на студентів денної форми навчання) 

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 

5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих 

студентів Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої 

навчальної програми та виконання вимог Карти навчальної роботи студентів. 

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та 

екзамену. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS 

здійснюється в такому порядку: 
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Шкала КНЕУ, 

балів 
Оцінка за 4-бальноюшкалою 

Шкала 

EСTS 

90 – 100 відмінно A 

80 – 89 
добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного  

складання екзамену (заліку) 
FX 

 0 – 20 

незадовільно з можливістю вивчення 

дисципліни за індивідуальним графіком у 

формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи 

F 
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