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ВСТУП
Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 

програми дисципліни «Бухгалтерський облік» та «Методичних вказівок до розроблення 
та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 
розпорядженням від 16.06.15 №37/роз,

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів 
аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь 
шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та 
семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в 
оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТ8.

РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 
контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової 
семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№
пор. Назва теми

Обсяг навчальних занять 
(год.)

Усього Лекції Практич
ні СРС

1 2 3 4 5 6
6 семестр "-і .

Модуль №1 «Теоретичні основи бухгалтерського обліку»
1.1 Загальна характеристика бухгалтерського обліку, 

його предмет і метод 
Бухгалтерський баланс

11 2

2

2 5

1.2 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 11 2
2

2 5

1.3 Оцінювання і калькуляція 
Документація і інвентаризація

11 2
2

2 5

1.4 Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку 9 2 2 5
1.5 Модульна контрольна робота №1 4 2 - 2

Усього за модулем №1 46 16 8 22
Модуль №2 «Облік активів, пасивів та зобов’язань на підприємствах»

2.1 Облік необоротних активів 9 2 2 5
2.2 Облік запасів

Облік грошових коштів і дебіторської 
заборгованості

12 2
2

2 6

2.3 Облік фінансових інвестицій 
Облік власного капіталу

12 2
2

2 6

2.4 Облік зобов’язань 
Облік праці та її оплати

11 2
2

2 5

2.5 Облік витрат діяльності підприємства 
Облік доходів і фінансових результатів

12 2
2

2 6

2.6 Фінансова звітність 7 2 1 4
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2.7 Домашнє завдання 8 8
2.8 Модульна контрольна робота №2 3 2 1

Усього за модулем №2 74 22 11 41
Усього за б семестр 120 38 19 63

Усього за навчальною  дисципліною 120 38 19 63

2.2. Домашнє завдання
В шостому семестрі студенти виконують домашнє завдання (ДЗ), відповідно 

до затверджених в установленому порядку методичних вказівок, з метою 
закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих у 
процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни.

Конкретна мета ДЗ міститься у впроваджені студентом знань, щодо 
розрахунку наскрізних ситуаційних задач згідно до заданого у варіанті завдання..

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в 
індивідуальному порядку відповідно до методичних вказівок. Час, потрібний для 
виконання ДЗ, - до 8 годин самостійної роботи.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Список рекомендованих джерел
Основні рекомендовані джерела

3.1.1 Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 
16.07.1999 р. № 996-ХІУ (зі змінами та доповненнями).

3.1.2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства 
фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями).

3.1.3. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена 
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами та 
доповненнями).

Додаткові рекомендовані джерела
3.1.4. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та 

порядок їх заповнення : навч. посібник для внз / Ю. Г. Кім ; М-во освіти і науки 
України. - К . : Центр учб. літ., 2014. - 600 с.

3.1.5. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз /  Н. В. Гудзь, П. Н. 
Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : 
Центр учб. літ., 2016. - 424 с.

3.1.6. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / 1. Б. Садовська. -  К. : 
ЦУЛ, 2013 .-688  с.

3.1.7. Бачинський В. 1. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посібник / В. 
І. Бачинський, П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч. -  Львів: Магнолія -  2006, 2010. 
-3 1 9 с .

3.1.8. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник/В.Г. Швець.-4-те 
вид., переробл. і доповн.- К.: Знання, 2015.-572 с.
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3.1.9. Серпенінова Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. / Ю. 
С. Серпенінова, С. М. Гольцова, І. О. Макаренко; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. -  
Суми : Університетська книга, 2015. -  336 с.

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 
методичних матеріалів до ТЗН

№
пор. Назва Шифр тем за 

тематичним планом Кількість

1. Роздатковий матеріал 1.1-1.4
2.1-2.6

15 прим.

2. Методичні рекомендації з 1.1-1.4 3 прим.
виконання практичних робіт 2.1-2.6 та електронна версія

3 Методичні рекомендації до 
виконання домашнього завдання

2.7 1 прим, 
та електронна версія

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1
Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

6 семестр

Модуль №1 Модуль №2 Мах
кількість

балівВид
навчальної роботи

Мах
кількість

балів
Вид

навчальної роботи

Мах
кількість

балів
Відповіді на 
практичних заняттях 
(3 бали * 3)

9
(сумарна)

Відповіді на 
практичних заняттях 
(3 бали * 2)

6
(сумарна)

Виконання експрес- 
контрольних робіт та 
тестових завдань (5 
бали * 3)

15
(сумарна)

Виконання експрес- 
контрольних робіт та 
тестових завдань (5 
бали * 3)

15
(сумарна)

Виконання та захист 
домашнього завдання

13

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №1 студент 

має набрати не менше 15 балів

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 20 балів
Виконання модульної 
контрольної роботи 
№1

15 Виконання модульної 
контрольної роботи 
№2

15

Усього за модулем №1 39 Усього за модулем №2 49
Семестровий екзамен 12

Усього за 6 семестр 100
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4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав 
за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2).

Таблиця 4.2
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 

в балах оцінкам за національною шкалою

Рейтингова оцінка в балах
Оцінка 

за національною 
шкалою

Відповідь на 
практичних 

заняттях 
(семінарах)

Виконання експрес- 
контрольних робіт та 

тестових завдань

Виконання та 
захист 

домашнього 
завдання

Виконання
модульної

контрольної
роботи

3 5 12-13 14-15 Відмінно
2,5 4 10-11 12-13 Добре
2 3 8-9 9-11 Задовільно

менше 2 менше 3 менше 8 менше 9 Незадовільно

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 
навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 
відомості модульного контролю.

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить 
підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3), яка в балах та за національною 
шкалою заноситься до відомості модульного контролю.

Таблиця 4.3
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок 

в балах оцінкам за національною шкалою

Модуль №1 Модуль №2 Оцінка за 
національною шкалою

35-39 44-49 Відмінно
29-34 37-43 Добре
24-28 30-36 Задовільно

менше 24 менше ЗО Незадовільно

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить 
підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за 
національною шкалою (табл. 4.4).

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових 
оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка 
перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТ8 (табл. 4.6).

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою 
та за шкалою ЕСТ8 заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки 
та залікової книжки студента.
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Таблиця 4.4 Таблиця 4.5
Відповідність підсумкової семестрової Відповідність екзаменаційної
модульної рейтингової оцінки в балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінці за національною шкалою _____ за національною шкалою______

Оцінка 
в балах

Оцінка 
за національною 

шкалою

Оцінка 
в балах

Оцінка
за

національною
шкалою

79-88 Відмінно 11-12 Відмінно
66-78 Добре 9-10 Добре
53-65 Задовільно 7-8 Задовільно

менше 53 Незадовільно менше 7 Незадовільно
4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 

навчальної картки студента, наприклад, так: 92/ВідмУА, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 
68/Задов.Ю, 65/ЗадовУЕ тощо.

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом 
одного семестру, дорівнює підсумковій семестровій рейтинговій оцінці.

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 
диплома.

Таблиця 4.6
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки 

в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТ8____________

Оцінка 
в балах

Оцінка 
за національною 

шкалою

Оцінка 
за шкалою ЕСТЗ

Оцінка Пояснення
90-100 Відмінно А Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)

8 2 -8 9 Добре В Дуже добре 
(вище середнього рівня з кількома 

помилками)
7 5 -8 1 С Добре

(в загальному вірне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок)

6 7 -7 4 Задовільно О Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків)
6 0 -6 6 Е Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним 
критеріям)

3 5 -5 9 Незадовільно РХ Незадовільно
(з можливістю повторного складання)

1 - 3 4 Р Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)


