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Опис дисципліни 

 
Дисципліна «Фінансовий облік І» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та набуття 
практичних навичок щодо відображення інформації в рамках чинного нормативно-правового 
забезпечення, в тому числі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, про 
господарські операції суб’єктів господарювання, пов’язані з рухом (зміною) активів (господарських 
засобів) в інформаційній системі фінансового обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та 
інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 
 

Структура курсу 

 
          

Години Тема  Результати навчання   Завдання 

(лек. / сем.)          
    

    

2/2 1. Організаційні та Поглибити,  розширити та деталізувати  теоретичні тести 
 методичні аспекти знання з питань формування системи фінансового  

 фінансового обліку. обліку, його нормативно-правового регулювання.   

    
    

5/5 2. Облік грошових коштів. Засвоїти  методику  документування  та  кодування Задачі, 
  господарських   операцій,   пов’язаних   з   рухом кейси, 
  грошових коштів на підприємстві в національній та тести 
  іноземній валюті за допомогою рахунків  

  бухгалтерського обліку.      
    

    

6/6 3. Облік дебіторської Знати  облікову  термінологію,  вміти  використати Задачі, 
 заборгованості. отримані знання щодо методів оцінки поточної та кейси, 
  довгострокової дебіторської заборгованості; тести 
  засвоїти  методику  документування  та  кодування  

  господарських операцій,  пов’язаних з  
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  відображенням дебіторської   заборгованості   за  
  допомогою рахунків бухгалтерського обліку.  
    

6/6 4. Облік необоротних Вміти використати отримані знання  щодо методів Задачі, 
 матеріальних та оцінки необоротних матеріальних та нематеріальних тести 
 нематеріальних активів. активів;   засвоїти   методику   документування   та  

  кодування  господарських  операцій,  пов’язаних  з  

  рухом необоротних матеріальних та нематеріальних  

  активів  за  допомогою  рахунків  бухгалтерського  

  обліку.   
    

4/4 5. Облік фінансових Знати облікову термінологію, вміти використовувати Задачі, 
 Інвестицій методи оцінки короткострокових та довгострокових кейси, 
  фінансових інвестицій; засвоїти методику кодування тести 
  господарських операцій, пов’язаних з придбанням,  

  утриманням та реалізацією фінансових інвестицій за  

  допомогою рахунків бухгалтерського обліку  
    

5/5 6. Облік виробничих Знати облікову термінологію, вміти використовувати Задачі, 
 запасів. методи оцінки виробничих запасів при надходженні, тести 
  вибутті,   на  дату   балансу; засвоїти   методику  

  документування  та кодування  господарських  

  операцій, пов’язаних з придбанням, використанням  

  та  реалізацією  виробничих  запасів  за  допомогою  

  рахунків бухгалтерського обліку  
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Політика оцінювання 

 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

модульного контролю без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (не більше 70 балів, а для 
ректорської контрольної роботи – не більше 60 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке  
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нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
 

 

Оцінювання 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  
    

  Види оцінювання % від остаточної оцінки 
    

 Модуль 1 (тема 1-3) – обговорення кейсів, розв’язки задач 20 
    

 Модуль 2 - РКР (теми 4-6) – ректорська контрольна робота 20 
    

 Модуль 3 - КПІЗ (теми 1-6) – комплексне практичне індивідуальне 20 

 завдання, враховуючи поточне опитування  
   

 Екзамен (теми 1-6) – тести, завдання, задачі 40 
    

 

Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 
   

A 90-100 відмінно 
   

B 85-89 добре 
   

C 75-84 добре 
   

D 65-74 задовільно 
   

E 60-64 достатньо 
   

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 
   

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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