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ВСТУП 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними 

стандартами» розроблена відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни в 

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»,  затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол 

№ 10) та введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. № 306. 

Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» є однією із 

складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Міжнародні 

стандарти  – це сукупність принципів, методів, форм, прийомів ведення обліку та складання фінансової 

звітності, які застосовуються комерційними підприємствами та групами (об’єднаннями ) підприємств, що 

працюють на міжнародних ринках. Ці документи регулюють питання відображення  у фінансовій 

(консолідованій) звітності інформації про фінансовий стан, результати діяльності, грошові потоки 

та зміни у фінансовому стані суб’єкта, що звітується, за звітний та порівняльний періоди з метою 

надання корисної інформації зовнішнім  користувачам для  прийняття ними відповідних 

економічних рішень. Отримані в результаті вивчення цієї навчальної дисципліни знання та 

навички дозволять здобувачам побудувати ефективну систему формування фінансової звітності 

для задоволення  інформаційних потреб інвесторів та кредиторів в сучасних умовах 

господарювання.   

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Облік та фінансова звітність за 

міжнародними стандартами» як інтегрована навчальна дисципліна використовує базові поняття 

та прийоми з таких навчальних дисциплін як: ««Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік 

пасивів», «Облікова політика підприємства», «Звітність підприємств»  «Облік в зарубіжних 

країнах», «Фінансовий аналіз». 

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 у здобувачів 

цілісної системи знань щодо методології обліку та складання фінансової (консолідованої) 

звітності відповідно до міжнародних стандартів (МСФЗ). У результаті вивчення дисципліни 

студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації та методики 

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 навчальної дисципліни виступають призначення, структура та основні 

вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо визнання, оцінки, подання та 

розкриття елементів фінансових звітів. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійних програм 

«Облік і аудит» ьа «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  

компете-

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 
Програмні результати навчання 
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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 

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 стандар-

тами, коректно інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для 

прийняття ефективних управлін-

ських 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, менедж-

менту 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. 

 

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 

ПР10 Збирати, оцінювати та аналізувати 

фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях 

прийняття управлінських рішень 
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вимогами менеджменту 

підприємства. 

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. 

 

Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам навчання 

за навчальною дисципліною, наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною  

дисципліною «Облік та фінансова звітність за міжнародними 

стандартами» 
Результат навчання за навчальною дисципліною 

Методи навчання Засоби діагностики Код Методи навчання 

1. Знання: 

1.1 сутності та призначення Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, їхніх функцій, базових принципів і 

Концептуальної основи фінансової звітності; особливості 

застосування міжнародних стандартів в Україні 

Лекція, семінарське 

заняття, дискусія, 

дискурс 

Презентація і захист 

результатів 

діяльності, тест, 

бліцопитування, 

перевірка 

виконання 

аналітично- 

розрахункових 

робіт, виконання 

індивідуальних та 

командних завдань, 

Case-study, 

контрольна 

(модульна) робота, 

дискурс, екзамен 

1.2 основних процедур впровадження МСФЗ; додаткові 

розкриття інформації у фінансовій звітності 

Лекція, семінарське 

заняття, аналітична 

робота 

1.3 складу і структури фінансових звітів транснаціональних 

компаній та учасників ринку цінних паперів та основні 

вимоги до їх подання 

Лекція, семінарське 

заняття, вирішення 

конкретних задач та   

ситуацій 1.4 принципів визнання, оцінки та розкриття інформації про 

активи підприємства у фінансовій звітності 

1.5 особливості визнання, оцінки та розкриття інформації 

про зобов’язання підприємства 

1.6 вимог щодо визнання, оцінки та розкриття інформації 

про доходи і витрати підприємства 

2. Уміння/навички 

2.1 Оцінювати та відображення в фінансовій звітності 

інвестора інвестицій в спільні та асоційовані 

підприємства  

Семінарське заняття, 
аналітична 

доповідь, дискурс 

Презентація, дискурс, 

перевірка виконання 

індивідуальної 

(командної) роботи, 

бліц опитування, 

перевірка виконання 

аналітично- 

розрахункових робіт, 

Case study, 

контрольна 

(модульна) робота, 

екзамен 

2.2 застосовувати методику відображення у фінансовій 

звітності впливу зміни валютних курсів та цінових змін 

Семінарське заняття, 

розв’язок практичних  
завдання, дискурс 

2.3 використовувати методологічні засади фінансового 

аналізу для тлумачення показників фінансової звітності 

Семінарське заняття, 

вирішення  конкретних 

задач та ситуацій, 

дискурс, Case study 
2.4 визначати особливості обліку об’єднання бізнесу та 

методика формування консолідованих фінансових звітів; 

2.5 аналізувати, оцінювати та обґрунтовувати вибір 

оптимальної облікової політики; 

2.6 визначати майбутню та теперішню вартість міжнародних 

операцій; 

Семінарське заняття, 

розв’язок 

інтегрованого 

завдання 
2.7 здійснювати оцінку фінансової звітності з використанням 

різних методичних підходів. 
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3. Комунікація 

 вироблення у здобувачів практичних навиків командної 

роботи, у т.ч. для роботи у міжнародному середовищі,  

спрямованих на: 

3.1) складання фінансової звітності, забезпечення 

відповідного зворотного зв’язку з: 

– інвесторами (банками, приватними та інституційними 

інвесторами, фінансовими аналітиками, рейтинговими 

агенціями, фондовими біржами тощо); 

– державними органами та іншими групами інтересів, які 

мають відношення суб’єктів господарювання, що 

використовують Міжнародні стандарти  фінансової звітності 

3.2) вирішення актуальних проблем трансформації та 

складання фінансової звітності за допомогою  сучасних 

технічних засобів та проведення фінансового аналізу звітності, 

що складена за МСФЗ 

 

 

Семінарське 

заняття, аналітична 

доповідь, дискусія, 

вирішення 

конкретних задач та 

ситуацій 

 

 

 

 

Перевірка 

виконання 

аналітично- 

розрахункових 

робіт, виконання 

вирішених 

конкретних задач 

та ситуацій, 

презентація, 

дискурс, екзамен 

4. Відповідальність і автономія: 

 продемонструвати розуміння особистої відповідальності за 

достовірність складання фінансової звітності за МСФЗ, яка 

може впливати на діяльність міжнародних компаній в цілому 

чи окремі її складові, зокрема при: 

4.1) обґрунтуванні облікової політики ; 

4.2) аналізі та виборі елементів облікової політики; 

4.3) розробці практичних рекомендацій щодо поліпшення 

фінансового стану та  оптимізації фінансового результату 

суб’єкта господарювання 

 

 

Семінарське заняття, 

аналітична доповідь, 

дискусія, вирішення 

конкретних задач та 

ситуацій 

 

Перевірка 

виконання 

вирішених 

конкретних задач та 

ситуацій, 

презентація, 

екзамен 

 

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 навчальної дисципліни «Облік 

та фінансова звітність за  міжнародними стандартами» підпорядкована логіка її викладання, 

структура і зміст. Загальний бюджет навчального часу для вивчення навчальної дисципліни 

встановлюється відповідно до тематичного лану і складає 150 год. (5 кредитів). 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва теми 

Кількість годин за формами навчання 

Очна (денна) форма Заочна форма 

Л
е
к

ц
ії
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к
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и

ч
н
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Змістовний модуль 1 

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 8 2 3 6 

Тема 4. Методика відображення у фінансовій 

звітності впливу зміни валютних курсів та цінових 

змін  

1 2 4 4 2 2 5 

Змістовний модуль 2 

Тема 5. Визнання, оцінка та розкриття інформації 

про активи підприємства у фінансовій звітності 

2 4 3 6 4 3 12 

Тема 6. Особливості визнання, оцінки та розкриття 

інформації про зобов’язання підприємства 

2 2 3 4 2 3 6 

Тема 7. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття 

інформації про доходи і витрати підприємства 

2 4 3 5 2 3 6 

Тема 8. Порядок обліку та відображення в 

фінансовій звітності  фінансових інструментів 

2 4 3 5 2 4 6 

Тема 9. Визнання, оцінка та відображення в 

фінансовій звітності інвестора інвестицій в спільні та 

асоційовані підприємства 

2 2 3 4 2 2 5 

Тема 10. Особливості обліку об’єднання бізнесу та 

методика формування консолідованих фінансових 

звітів 

1 2 3 5 2 4 7 

Виконання індивідуального вибіркового завдання 

самостійної роботи здобувача 
- - - 9 - - 15 

Контрольна (модульна) робота  - 4 - - 4   

Підготовка до екзамену - - - 10   17 

Усього: 16 30 30 70 24 30 96 

Підсумковий контроль:  

екзамен (год) 
4 4 

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. 

Застосування концепції “вартості грошей в часі” у фінансовій звітності. 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). 

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

 

Тема 4. 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). 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  ОЦІНКА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ 

ЗВІТНОСТІ ЇЇ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  
 

Тема 5. 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 
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звітах (МСФЗ 5). 
 

Тема 6. 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 7. 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) (МСФЗ 15). Порядок обліку та відображення у звітності доходів у 

вигляді відсотків та витрат на позики (МСБО 23).  

 

Тема 8. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності 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 

(МСБО 32, МСФЗ 7, МСФЗ 9).  

 

Тема 9. 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 10. 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). 

 

3.  ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 
 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання здобувача з навчальної 

дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними  стандартами» 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-4, а у ЗМ2 – теми 6-10. 

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

складанням екзамену. 

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: 
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а) виконання завдань під час навчальних занять; 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль; 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи. 

Поточний контроль для очної (денної) та заочної форм навчання може здійснюватися в 

синхронному режимі (як аудиторний тестовий контроль), а також в асинхронному режимі на базі 

платформи Moodle та інших хмарних сервісів синхронного відеозв’язку (BigBlueButton, Zoom, 

Google Meet, Teams тощо). Поточний контроль для дистанційної форми навчання здійснюється 

виключно на базі платформи Moodle. 

Контрольні (модульні) роботи проводяться двічі за семестр в синхронному режимі або в 

асинхроному режимі (засобами платформи Moodle) за темами відповідних змістовних модулів. 

Кожна контрольна (модульна) робота оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів індивідуальних 

(командних) завдань (за вибором здобувача) у вигляді аналізу публікацій у періодичних видання 

з проблемних питань навчальної дисципліни або вирішення кейсів з подальшою презентацією 

отриманих результатів.     

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому оцінюється в діапазоні від 0 до 50 

балів (включно).  

Підсумковий контроль проводиться для оцінювання результатів навчання здобувачів 

наприкінці навчального семестру з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу та 

набуття компетентностей відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми та 

робочої програми навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними  

стандартами» 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно); 

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

відпрацювавши їх до початку залікового тижня (для очної (денної) форми навчання).  

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі екзамену складається із суми результатів поточного (50 балів) та підсумкового  (50 балів) 

та фіксується в екзаменаційній відомості навчальної дисципліни протягом трьох робочих днів 

після проведення екзамену. (для дистанційної форми — протягом трьох робочих днів після 

завершення екзаменаційної сесії).  

Якщо здобувач був відсутній на екзамені без причини, підтвердженої довідкою 

встановленого зразка про тимчасову непрацездатність, то він втрачає право на одне складання 

екзамену, за ним залишається можливість двох перескладань. 

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

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

право перескласти екзамен. 

Перескладання екзамену з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: 

перший раз – науково-педагогічному (педагогічному) працівнику, який проводив екзамен; другий 

– комісії з двох науково-педагогічних (педагогічних) працівників відповідної кафедри. В обох 

випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховують 

результат їх поточного контролю. 

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

дисципліни набрав від 21 до 59 балів (включно), 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 
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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. 

Порядок формування підсумкової оцінки з дисципліни «Облік та фінансова звітність за 

міжнародними стандартами» наведено в табл.3. 

Таблиця 3  

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни «Облік та 

фінансова звітність за міжнародними стандартами» (форма підсумкового контролю – екзамен) 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів за формами навчання 

Очна (денна) Заочна Дистанційна 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, 

практичних, лабораторних, контактних 

заняттях, заняттях у дистанційному режимі) 

30 балів 20 балів 40 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
2МК × 5 =  

10 балів 

1МК × 10 =  

10 балів 

1МК × 10 =  

10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань 

самостійної роботи (за вибором здобувача) 

5 × 2= 

10 балів 

10 × 2= 

20 балів 
- 

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 

Додаткові (заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами 

поточного контролю 
50 балів 50 балів 50 балів 

Екзамен  50 балів 50 балів 50 балів 

Підсумкова кількість балів 

з навчальної дисципліни 
100 балів 100 балів 100 балів 

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання у 4-бальну шкалу та шкалу за системою ECTS 

здійснюється в порядку, що наведений в табл. 4. 

Таблиця 4 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – екзамен) 
Шкала КНЕУ, 

балів 
Оцінка за 4-бальною шкалою 

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 перескладання FX 

 0 – 20 
незадовільно - з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 
F 

          

3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Облік 

та фінансова звітність за міжнародними стандартами» 

 Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Облік та 

фінансова звітність за міжнародними стандартами» або її окремого компонента можливе в таких 

випадках: 

− участь здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших Університетах 

України або інших країн) відповідно до Положення про включене навчання і навчання за 
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програмами Європейського Союзу студентів ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» у закордонних вищих 

навчальних закладах, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у 

Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; 

− участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти відповідно до 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих 

здобувачами у неформальній та інформальній освіті». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній та 

інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семінари, 

конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-школи, тренінги, 

майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у студентських наукових 

гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної дисципліни 

тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10 % від загального обсягу кредитів, передбачених 

освітньою програмою: у межах навчального року на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти − не більше 5 кредитів. 

Перезарахування та визнання результатів навчання відбувається за умови підтвердження 

здобувачем отриманої оцінки з подібної навчальної дисципліни або індивідуальних завдань з 

карти навчальної роботи здобувача (назва навчальної дисципліни, вид індивідуальної роботи, 

кількість годин, отримана оцінка тощо) випискою з навчального плану іншого ЗВО.   
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