
 
 
Детальніше про роль Доповідача на Турнірі та кілька практичних 

порад, які допоможуть командам проявити себе якнайкраще. 
 
Організація змагань 
Для розподілу на групи безпосередньо перед початком чвертьфінальних / півфінальних 
виступів у присутності команд ми проведемо жеребкування. За результатами 
жеребкування команди буде розподілено на групи та визначено порядковий номер 
команди у групі. Від порядкового номера залежить послідовність ролей, в яких кожна 
команда буде виступати надалі. 
 
Оцінювання 
Кожен виступ Доповідача (як і Опонента та Спостерігача) оцінюватиметься кожним 
членом журі за шкалою від 1 до 10. До середнього балу журі буде застосовуватись 
коефіцієнт, який для Доповідача є найвищим – 3 (Опонент – 2, Спостерігач – 1). Тобто, 
саме роль Доповідача може бути вирішальною у підсумку всіх балів, що отримає команда. 
Таким чином, ставитись до підготовки та презентації доповідей потрібно дуже 
відповідально. 
 
Вибір завдання для доповіді 
Першою дією кожного раунду є виклик Опонентом Доповідача на завдання. Це значить, 
що саме Опонент запропонує Доповідачу одне із завдань для представлення розв'язку. 
Опонент не може запропонувати те завдання, яке: 

● було вилучене журі з будь-яких причин; 
● уже доповідалось у даній Групі/Півфіналі; 
● було оголошене Доповідачем в даному або попередніх етапах як відмова; 
● уже пропонувалося Опонентом для доповіді, або яке вже розкривалося 

Доповідачем на етапі чвертьфіналу (для півфіналу додатково). 
 
Відмова від завдання 
Протягом розіграшу чвертьфіналів та півфіналів кожна команда має право 1 раз 
відмовитись від доповіді завдання без застосування штрафних санкцій. Кожна наступна 
відмова призводить до зменшення коефіцієнта Доповідача на 0.5. Тому залишати 
нерозв'язаними більше одного з наявних завдань не рекомендовано. 
 
Підготовка до виступу 
Після прийняття виклику у команди Доповідача є 2 хвилини на підготовку до виступу. 
За цей час необхідно визначитись, хто саме від команди (один або два гравці) 
виступатиме. Нагадуємо, що учасник(и), який виступає від команди, не може 
користуватись допоміжними друкованими матеріалами безпосередньо під час виступу. 



 
Час на підготовку до виступу він може використати на повторення головних ідей та тез 
виступу. В той же час, інші члени його команди можуть налаштувати ілюстративні 
матеріали для виступу (таблиці, графічні зображень, комп'ютерні презентації), якщо 
команда планує їх використовувати. 
 
Доповідь 
Доповідати від кожної команди може один або два представники. 
Зверніть увагу, співдоповідь вважається виступом, і обидва учасники, у випадку 
співдоповіді, не зможуть виступити в ролі Доповідача або Опонента у даному змаганні 
(чвертьфіналі або півфіналі) повторно, доки не виступлять всі інші члени їх команди. 
На кожну дію під час раунду відведена певна кількість часу (зверніть увагу на регламент, 
визначений у Правилах Турніру). На доповідь дається 7 хвилин. Ведучий змагань буде 
слідкувати за тим, щоб команди не перевищували ліміт часу. 
 
Зміст доповіді 
Турнірні завдання - різного рівня складності. Відповіді на деякі з них можна порівняно 
легко знайти в МСФЗ, інші пов'язані з досить специфічними вимогами стандартів. Для 
окремих завдань готової відповіді в МСФЗ взагалі не існує, тут ви можете запропонувати 
власний варіант обліку/презентації у звітності, який на вашу думку якнайкраще відповідає 
загальним принципам МСФЗ. 
Для абсолютної більшості завдань варіантів рішення, які за тих чи інших обставин мають 
право на існування, є декілька. 
Нагадуємо, що, при наявності альтернативних варіантів рішення, команда повинна 
презентувати один з них, а саме той, який на її думку є найоптимальнішим з точки зору 
відповідності принципам МСФЗ, практичності та порівнянності застосування і т.д. 
Найважливіший момент виступу – рішення, що презентує команда. 
Відповідність рішення стандартам та загальним принципам МСФЗ також значно 
впливатиме на оцінку, але найбільша увага журі буде приділятись якості та послідовності 
аргументації. 
Також, якісна аргументація під час доповіді значно ускладнить завдання Опоненту на 
наступному етапі. 
Важливою також буде і повнота відповіді: крім впливу на баланс і звіт про фінансові 
результати, у багатьох випадках може бути доречним згадати про облік у наступних 
періодах, відображення у примітках, і т.д. 
 
Ілюстративні матеріали 
Використання або невикористання Доповідачем ілюстративних матеріалів (комп'ютерні 
презентації; зображення, тези, графіки на паперових носіях) не буде мати 
безпосереднього впливу на оцінки журі. Все ж, вони можуть полегшити глядачам та журі 
сприйняття розв'язку, а Доповідачу – структурувати свій виступ. 
Нагадуємо, що учасник, який доповідає, не може користуватись підручними матеріалами 



 
(посібники, словники, роздруківки тощо) безпосередньо під час виступу. 
Радимо уникати зачитування Доповідачем розв'язку з ілюстративних матеріалів, це буде 
негативно впливати на загальне враження від виступу та може вплинути на оцінку журі. 
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