




СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"Фінансовий облік"  

 

1.Опис дисципліни "Фінансовий облік"  

Дисципліна –  

Фінансовий облік 

Галузь знань,  

спеціальність,  ступінь вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість       кредитів 

ЕСТS – 5 

Галузь знань:         
07 – Управління та 

адміністрування 

Статус дисципліни 

дисципліна професійної 

підготовки  

Мова дисципліни 

Українська 

Кількість    залікових 

модулів - 4 
 

Спеціальність:  

071 – облік і оподаткування  

 

Рік підготовки: 

Денна – 3 

Заочна – 3  

Семестр: 

Денна – 5 

Заочна – 7, 8  

Кількість змістових 

модулів – 1 

Ступінь вищої освіти – бакалавр Лекції: 

Денна –  28 год 

Заочна –  8 год 

Практичні заняття:  

Денна – 28 год 

Заочна –  4 год 

Загальна кількість 

 годин – 150 

 

 Самостійна робота: 

Денна – 86  год 

Заочна –  144 год 

Тренінг – 4 год 

Індивідуальна робота  –  

4  год 

Тижневих годин: 

 Денна форма навчання: 5 

семестр – 10 год.,  з них 

аудиторних – 4 год. 

 Вид підсумкового  

контролю – екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 
Курс фінансового обліку є логічним продовженням курсу бухгалтерського обліку та 

оподаткування. Він дає можливість засвоїти методологію та методику обліку в розрізі 

окремих його об’єктів та  господарської діяльності в цілому. 

Мета курсу - використовуючи набуті студентами знання з інших предметів фахового 

спрямування, розкрити концепцію побудови системи бухгалтерського обліку на вітчизняних 

підприємствах відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку. 

Вагоме місце належить також ознайомленню з тенденціями в розвитку обліку, його 

передовою практикою, поглядами вчених на проблеми, що виникають на окремих стадіях 

обліку фактів господарської діяльності. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Головним завданням курсу "Фінансовий облік" є формування теоретичних знань та 

набуття практичних навичок з побудови інформаційної системи бухгалтерського обліку, що 

характеризує наявність та зміни активів, капіталу, зобов'язань підприємства, фінансові 

результати діяльності та рух грошових коштів за видами діяльності. 

До технічних завдань належать: 

 освоєння студентами основних принципів обліку, облікових категорій, закономірностей, 

їх взаємозв'язків; 

 вивчення аналітичного та синтетичного обліку окремих об'єктів, складання розробних 

таблиць, відомостей, журналів, вивчення способів обробки інформації з допомогою 

комп’ютерної техніки; 

 набуття навиків із здійснення підготовчих робіт до формування та заповнення основних 

форм фінансової звітності. 

 

Завдання лекційних занять 
Завдання проведення лекцій полягає у: 

 формуванні орієнтаційної основи для подальшого засвоєння студентами матеріалу 

передбаченого робочими програмою та планом вивчення дисципліни «Фінансовий облік»; 

 ознайомленні студентів із сучасним станом дисципліни, її предмету і змісту, принципів і 

закономірностей, основних ідей та категорій, узагальнених нею фактів, явищ, подій; 

 порівнянні та аналізі наукових напрямів, теорій та ідей, висновків, що спонукатиме 

студентів до самостійної роботи з вивчення дисципліни. 

 

 

Завдання проведення практичних занять 
Завдання практичних занять полягає у: 

 поглибленні, розширенні та деталізації теоретичних знань з бухгалтерського обліку, його 

інструментарію; 

 використанні отриманих знань щодо методів оцінки окремих об’єктів обліку при 

розв’язанні практичних завдань; 

 засвоєнні методики кодування окремих фактів господарської діяльності за допомогою 

рахунків бухгалтерського обліку; 

 набутті навиків щодо заповнення регістрів обліку та перенесення згрупованих 

показників у форми фінансової звітності; 

 вмінні організувати облік з використанням сучасних засобів 

обчислювальної техніки. 



 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни «Фінансовий облік»: 

- здатність до відображення відомостей про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, 

узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб 

осіб, що приймають рішення. 

- здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних 

систем і комп’ютерних технологій; 

- здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків; 

- демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни: 

передумовою вивчення є засвоєння дисциплін, «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 

«Бухгалтерський облік і оподаткування», «Податкова система», «Економіка підприємства». 

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін професійної підготовки. 

 

2.5. Програмні результати навчання: 

 визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; 

 формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень; 

 володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств; 

 розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових 

форм господарювання та видів економічної діяльності; 

 Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування; 

 аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на 

національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх 

запровадження на підприємстві; 

 розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК" 
 

Змістовий модуль 1. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. 

 

Тема 1. Організаційні та методичні аспекти фінансового обліку. 
Сутність бухгалтерського обліку, сфера застосування, мета і завдання. Структура курсу 

«Фінансовий облік» та її обґрунтування. 

Фінансова звітність як продукт інформаційної системи «Фінансовий облік». Склад, 

зміст фінансової звітності, призначення окремих звітних форм. Використання показників 

фінансової звітності для аналізу фінансово-майнового стану підприємства внутрішніми та 

зовнішніми користувачами. 

Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Загальна 



характеристика НП(С)БО, їх види, структура. Система оподаткування та її вплив на 

побудову бухгалтерського обліку. Поняття облікової політики підприємства як внутрішнього 

нормативного документу. 

Принципи побудови бухгалтерського обліку. Їх суть, приклади застосування.  

Загальна схема ведення бухгалтерського обліку на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Тема 2. Облік грошових коштів. 
Поняття грошових коштів. Облік готівкових грошових коштів. Ліміт каси і порядок 

його розрахунку. Аналітичний та синтетичний облік касових операцій. Основні принципи 

дотримання касової дисципліни. 

Облік операцій на поточних рахунках в банках в національній валюті. Перевірка і 

опрацювання виписки банку. Синтетичний облік операцій на поточному та інших рахунках в 

банках. Облік розрахунків банківськими корпоративними спеціальними платіжними 

засобами. Спеціальні рахунки в національній та іноземній валюті. 

Облік іноземної валюти. Курсові різниці, їх розрахунок та облік. Облік придбання та 

реалізації іноземної валюти. Облік безготівкових розрахунків в іноземній валюті. 

Облік інших грошових коштів: грошових коштів в дорозі, грошових документів та 

електронних грошей, номінованих в національній валюті. 

 

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості. 

Поняття та види дебіторської заборгованості. Оцінка поточної та довгострокової 

дебіторської заборгованості, порядок її відображення у фінансовій звітності. 

Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи й послуги.  Порядок розрахунку та 

облік сумнівних боргів. Облік дебіторської заборгованості, забезпеченої векселем. Облік 

розрахунків з іншими дебіторами. Облік підзвітних сум та розрахунків з підзвітними 

особами. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.  

Довгострокова дебіторська заборгованість та її відображення в обліку. 

 

Тема 4. Облік необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів. 
Поняття та види необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів. Оцінка 

основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів. Об’єкти 

обліку основних засобів. Порядок формування первісної вартості основних засобів залежно 

від джерел їх надходження. 

Облік надходження основних засобів у результаті будівництва, придбання у 

постачальників, безоплатного одержання, обміну, внеску до статутного капіталу. 

Методи нарахування амортизації і облік зносу основних засобів. Переваги й недоліки 

методів нарахування амортизації. 

Облік витрат на проведення ремонтів та інших поліпшень основних засобів. Облік 

оренди основних засобів. 

Облік вибуття та ліквідації основних засобів. Облік результатів від ліквідації основних 

засобів. Облік реалізації та іншого вибуття основних засобів. 

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів.  

Інвентаризація та переоцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів. 

Облік надходження нематеріальних активів, проведення їх інвентаризації та 

переоцінки, нарахування амортизації та відображення в обліку вибуття. Облік гудвілу, 

відстрочених податкових активів та інших необоротних матеріальних активів. 

 

Тема 5. Облік фінансових інвестицій. 
Поняття та види фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій при надходженні 

і на дату балансу. 

Види і облік короткострокових фінансових інвестицій: придбання, погашення, 



реалізації. Облік довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю. Облік 

довгострокових фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю, розрахунок 

ефективної ставки відсотка, амортизації премії і дисконту. Облік довгострокових фінансових 

інвестицій за методом участі в капіталі. 

Тема 6. Облік виробничих запасів. 
Поняття та види виробничих запасів. Оцінка виробничих запасів при надходженні, 

вибутті, на дату балансу. Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат. 

Аналітичний облік надходження і витрачання виробничих запасів. синтетичних облік 

руху виробничих запасів. Облік розрахунків з постачальниками.  

Інвентаризація виробничих запасів і відображення її результатів в обліку. Облік 

переоцінки запасів. 

Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.  

4. Структура залікового кредиту дисципліни "Фінансовий облік" 

денна форма навчання 

 

 

Кількість годин 

Лекційні 

заняття 

Практичні 

заняття 
СРС ІРС Тренінг 

Змістовий модуль 1. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. 

 

Тема 1. Організаційні та методичні аспекти 

бухгалтерського обліку. 

 

2 

 

2 

 

12 
  

Тема 2. Облік грошових коштів.  5 5 15 0,5  

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості. 6 6 15 1  

Тема 4. Облік основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів та 

нематеріальних активів. 

6 6 16 1 4 

Тема 5. Облік фінансових інвестицій 4 4 13 0,5  

Тема 6. Облік виробничих запасів 5 5 15 1  

Разом 28 28 86 4 4 

заочна форма навчання 

 

 
Кількість годин 

Лекційні 

заняття 

Практичні 

заняття 

СРС 

Тема 1. Організаційні та методичні аспекти 

бухгалтерського обліку. 
2 

2 

 

20 

Тема 2. Облік грошових коштів.  24 

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості. 2 24 

Тема 4. Облік основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів та нематеріальних активів. 
 

 

2 2 

 

 

25 

Тема 5. Облік фінансових інвестицій 
2 

20 

Тема 6. Облік виробничих запасів 25 

Разом 8 4 138 



5. Тематика практичних занять. 

 

Практичне заняття 1-2 год. 

Тема 1. Організаційні та методичні аспекти фінансового обліку.  

Мета: поглибити, розширити та деталізувати теоретичні знання з питань формування 

системи фінансового обліку, його нормативно-правового регулювання. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність фінансового обліку, його мета, завдання. 

2. Фінансова звітність: склад, призначення, основні показники, які використовуються для 

прийняття управлінських рішень. 

3. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні. 

4. Принципи побудови бухгалтерського обліку. Система оподаткування та її вплив на 

побудову бухгалтерського обліку. 

5. Облікова політика підприємства. Характеристика основних її складових. 

6. Загальна схема бухгалтерського обліку у системі рахунків. 

 

Практичне заняття 2, 3, 4 -  6  год. 

Тема 2. Облік грошових коштів. 

Мета: засвоїти методику документування та кодування господарських операцій, 

пов’язаних з рухом грошових коштів на підприємстві в національній та іноземній валюті за 

допомогою рахунків бухгалтерського обліку. 

Питання для обговорення: 

1. Нормативно-правове забезпечення обліку касових операцій. 

2. Основні принципи дотримання касової дисципліни. 

3. Порядок розрахунку ліміту каси. 

4. Документування, аналітичний та синтетичний облік касових операцій в національній 

валюті. 

5. Документування, аналітичний облік операцій на поточних рахунках в банку. 

6. Синтетичний облік операцій на поточному рахунку в банку в національній валюті. 

7. Облік іноземної готівкової валюти.  

8. Облік безготівкових розрахунків в іноземній валюті. 

9. Курсові різниці, їх розрахунок та облік.  

10. Облік інших грошових коштів: грошових документів, грошових коштів в дорозі та 

електронних грошей. 

 

Практичне заняття  5, 6, 7 - 6 год. 

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості. 

Мета: використати отримані знання щодо методів оцінки поточної та довгострокової 

дебіторської заборгованості; засвоїти методику документування та кодування 

господарських операцій, пов’язаних з відображенням дебіторської заборгованості за 

допомогою рахунків бухгалтерського обліку. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття поточної та довгострокової дебіторської заборгованості, їх оцінка. 

2. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи й послуги.   

3. Порядок розрахунку та облік сумнівних боргів.  

4. Облік дебіторської заборгованості, забезпеченої векселем.  

5. Облік розрахунків з іншими дебіторами.  

6. Облік підзвітних сум та розрахунків з підзвітними особами.  

7. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.  

8. Довгострокова дебіторська заборгованість та її відображення в обліку. 

 



Практичне заняття 8, 9, 10 - 6  год. 

Тема 4. Облік необоротних матеріальних та нематеріальних активів. 

Мета: використати отримані знання щодо методів оцінки необоротних матеріальних та 

нематеріальних активів; засвоїти методику документування та кодування господарських 

операцій, пов’язаних з рухом необоротних матеріальних та нематеріальних активів за 

допомогою рахунків бухгалтерського обліку. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та види основних засобів. Оцінка основних засобів. 

2. Облік надходження основних засобів. 

3. Облік реалізації та ліквідації основних засобів. 

4. Поняття про амортизацію та знос основних засобів. 

5. Методи нарахування амортизації основних засобів: 

а) прямолінійний; 

б) зменшувального залишку; 

в) зменшувального залишку при подвійній нормі амортизації; 

г) кумулятивний; 

д) виробничий. 

6. Облік витрат на проведення ремонтів та інших поліпшень основних засобів. 

7. Облік оренди основних засобів. 

8. Облік переоцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.  

9. Особливості проведення інвентаризації основних засобів та інших матеріальних 

необоротних активів. 

10. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів 

11. Облік інтелектуального капіталу: 

а) права на об'єкти промислової власності; 

б) права на знаки товарів і послуг; 

в) права користування майном; 

г) права на об'єкти авторських і суміжних прав, на використання природних ресурсів. 

12. Особливості обліку надходження нематеріальних активів, проведення їх інвентаризації та 

переоцінки. 

13. Порядок   нарахування   амортизації   нематеріальних   активів   та її відображення в 

обліку. 

14. Обліку вибуття нематеріальних активів. 

15. Облік гудвілу, відстрочених податкових активів, інвестиційної нерухомості. 

 

Практичне заняття 11, 12 - 4 год. 

Тема 5. Облік фінансових інвестицій. 
Мета: використати отримані знання щодо методів оцінки короткострокових та 

довгострокових фінансових інвестицій; засвоїти методику кодування господарських 

операцій, пов’язаних з придбанням, утриманням та реалізацією фінансових інвестицій за 

допомогою рахунків бухгалтерського обліку. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та види фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій. 

2. Види і облік короткострокових фінансових інвестицій.  

3. Облік довгострокових фінансових інвестицій. 

3.1. Облік інвестицій за справедливою вартістю. 

3.2. Облік інвестицій за амортизованою собівартістю. 

3.3. Облік інвестицій за методом участі в капіталі. 

 

Практичне заняття 13, 14, 15 - 6 год. 

Тема 6. Облік виробничих запасів.  

Мета: використати отримані знання щодо методів оцінки виробничих запасів при 



надходженні, 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. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття про запаси та їх склад. 

2. Оцінка виробничих запасів: 

2.1. Оцінка запасів при надходженні. 

2.2. Оцінка запасів при вибутті. 

2.3. Оцінка запасів на дату балансу. 

3. Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат. 

4. Облік надходження матеріальних цінностей. 

5. Облік розрахунків з постачальниками. 

6. Облік вибуття виробничих запасів. 

7. Облік руху виробничих запасів. 

8. Інвентаризація виробничих запасів і відображення її результатів в обліку. 

9. Облік переоцінки запасів. 

10. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання - 4 год. 

Індивідуальна робота є однією з форм поглибленого засвоєння програми курсу. КПІЗ 

здійснюється в таких формах: збір і опрацювання практичного матеріалу, виконання 

індивідуальних завдань. 

Комплексне практичне індивідуальне завдання передбачає розв’язування наскрізної 

задачі з курсу «Фінансовий облік», яка включає взаємопов’язані задачі з таких тем: Облік 

виробничих запасів. Облік фінансових інвестицій. Облік праці та її оплати. Завдання по 

кожній темі передбачає складення первинних документів, регістрів аналітичного та 

синтетичного обліку. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни 

«Фінансовий облік» за десятьма варіантами виконується за допомогою розроблених Завдань 

та методичних вказівок для виконання комплексного індивідуального практичного завдання 

з дисципліни «Фінансовий облік» / Укладачі: Денчук П. Н., Починок Н. В. 

 

7. Самостійна робота 

№ 

п/п 
Тематика ДФН ЗФН 

1.  Економічний зміст, форми, види та системи оплати праці 4 6 

2.   Склад фонду оплати праці 4 6 

3.  Особливості нарахування доплат, надбавок та премій 

працівникам 
4 6 

4.  Документальне оформлення та облік розрахунків з оплати праці 4 6 

5.  Види та облік утримань із заробітної плати 4 6 

6.   Порядок нарахування та облік відпускних 4 6 

7.  Порядок нарахування, облік та особливості оподаткування й 

виплати допомоги з тимчасової непрацездатності 
4 6 

8.  Бухгалтерський (фінансовий) облік розрахунків за соціальним 

страхуванням 
4 6 

9.  Характеристика рахунків, призначених для обліку розрахунків за 

виплатами працівникам 
4 6 

10.  Економічна сутність та класифікація виробничих запасів 4 6 

11.  Нормативно-правове регулювання обліку виробничих запасів: 

вітчизняний та зарубіжний досвід 
4 6 

12.  Документальне оформлення надходження виробничих запасів 4 6 



13.  Документальне оформлення витрачання виробничих запасів 4 6 

14.  Аналітичний облік виробничих запасів 4 6 

15.  Синтетичний облік виробничих запасів 4 6 

16.  Облік інвестицій в асоційовані підприємства 4 6 

17.  Облік інвестицій у дочірні підприємства 4 6 

18.  Облік інвестицій у спільну діяльність 4 7 

19.  Облік довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в 

капіталі. 
3 7 

20.  Оцінка інвестицій на дату балансу. 4 7 

21.  Облік руху виробничих запасів. 2 5 

22.  Облік переоцінки запасів. 2 5 

23.  Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів. 3 5 

Разом 86 138 

 

Організація і проведення тренінгу – 4 год 

Тематика: Облік оборотних матеріальних активів 

Порядок проведення: 

1. Скласти первинні документи з обліку руху виробничих запасів, зокрема, відобразити 

операції з придбання, а також зі списання визначених запасів. 

2. Скласти регістри аналітичного обліку наявності виробничих запасів за кожним 

об’єктом і місцем використання, а також регістри аналітичного та синтетичного обліку 

їх руху. 

 

8. Методи навчання. 
Для засвоєння матеріалу курсу у навчальному процесі застосовують:  

 лекційні заняття, в тому числі з використанням мультимедійних засобів та інших ТЗН; 

 практичні заняття, в тому числі у комп'ютерному класі;  

 групова робота, комунікативні техніки, реферування, а також методи опитування, 

тестування, ділові ігри тощо. 

 проведення індивідуальних консультацій;  

 виконання розрахункових завдань під керівництвом викладача та самостійно;  

 роботу в мережі Інтернет;  

 виконання комплексного практичного індивідуального завдання. 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни “Фінансовий облік” використовуються наступні засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

 стандартизовані тести, в т.ч. в системі дистанційного навчання ЗУНУ 

MOODLE; 

 поточне опитування; 

 залікове модульне тестування та опитування; 

 оцінювання результатів КПІЗ; 

 розрахункові роботи; 

 ректорська контрольна робота; 

 екзамен; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю. 
У процесі вивчення дисципліни "Фінансовий облік" використовують такі методи 

оцінювання навчальної роботи студента за 100-бальною шкалою: 

- поточне тестування та опитування; 



- підсумкове тестування за змістовим модулем; 

- ректорська контрольна робота; 

- оцінювання виконання КПІЗ; 

- підсумковий письмовий екзамен. 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни "Фінансовий облік" 

визначають як середньозважену величину залежно від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 

 

Заліковий 

модуль 1 

 

Заліковий  

модуль 2 

(ректорська  

контрольна  

робота) 

Заліковий  

модуль 3 

(підсумкова оцінка за 

КПІЗ) 

Заліковий  

модуль 4 

 (письмовий  

екзамен) 

 

20% 20% 20% 40% 

1.Усне опитування 

під час заняття (3 

теми по 20 

балів=60 балів. 

2.Письмова 

робота=40 балів 

1.Усне опитування під 

час заняття (3 теми по 10 

балів=30 балів. 

2.Письмова робота=70 

балів 

1.Написання та захист 

КПІЗ=80 балів. 

2.Виконання завдань під 

час тренінгу=20 балів 

1. Завдання 1=40 

балів. 

2. Завдання 2=30 

балів. 

3. Завдання 3=30 

балів. 

  

 

Шкала оцінювання 

За шкалою 

Університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою ЕСТS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FХ (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом) 

 

 

11. Перелік наочних матеріалів та методичних вказівок 

№ Найменування Номер 

теми 

К-ть  

прим. 

1. Завдання та методичні вказівки для проведення практичних занять 

з дисципліни «Фінансовий облік» та «Фінансовий облік» для 

студентів галузі знань  «Управління та адміністрування» спеціальності 

071  «Облік і оподаткування»/ Укладачі: Денчук П. Н., Починок Н. 

В. – Тернопіль: Тайп, 2022. – 65 с. 

1-6 50 



2. Завдання та методичні рекомендації для виконання комплексного 

індивідуального практичного завдання з дисипліни «Фінансовий 

облік» / Укладачі: Денчук П. Н., Починок Н. В. – Тернопіль: Тайп, 

2022. - 150с. 

1-6 50 
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