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ВСТУП 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік в небанківських фінансових 

установах» розроблені відповідно до Положення про порядок оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти в ДВНЗ «КНЕУ ім.. В. Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету 

27.05.2021р. (протокол №10) та введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021р. №305, 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 та Рекомендацій щодо підготовки та оформлення Методичних матеріалів з вивчення навчальної 

дисципліни, затверджених Науково-методичною радою 27.05.2021р. (протокол №6), введених в дію 

наказом ректора від 27.05.2021р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни. Упродовж останніх п’яти років в Україні відбувалось 

стрімке зростання попиту на ринку небанківських фінансових послуг, що зумовлене суттєвим 

зменшенням кількості банків та ускладненням процедур перевірки позичальників на предмет 

платоспроможності. Відповідно, суб’єкти господарювання та фізичні особи, що мають потребу 

в залученні фінансових ресурсів, звертаються до небанківських фінансових установ: кредитних 

спілок, лізингових компаній, інститутів спільного інвестування та ломбардів. Іншим напрямком 

діяльності небанківських фінансових установ є надання послуг населенню із страхування та 

недержавного пенсійного забезпечення. Змістове наповнення дисципліни «Облік в 

небанківських фінансових установах» включає нормативно-правові та організаційно-методичні 

засади бухгалтерського обліку у небанківських фінансових установах, які враховують 

особливості діяльності зазначених установ у порівнянні із підприємствами виробничого 

сектору. У результаті опанування дисципліни здобувачі вищої освіти знатимуть правила 

реєстрації небанківських фінансових установ, вимоги до фінансового стану установ, склад та 

структуру договорів про надання фінансових послуг, опанують процедури організації обліку 

надання фінансових послуг на етапах формування первинної документації, відображення на 

рахунках бухгалтерського обліку і складання фінансової та статистичної звітності.  

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Облік у небанківських фінансових 

установах» базується на теоретичних засадах та методичному інструментарії низки дисциплін 

бакалаврського рівня, зокрема «Фінанси», «Право», «Міжнародна економіка», «Бухгалтерський 

облік», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Аудит», «Фінансове право». 

Мета навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів вищої освіти знання і навички 

щодо організації бухгалтерського обліку та методики відображення господарських операції з 

надання фінансових послуг ломбардами, страховими компаніями, лізинговими компаніями, 

кредитними спілками, інститутами спільного інвестування та недержавними пенсійними 

фондами. 

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни: за результатами вивчення 

дисципліни здобувач вищої освіти засвоїть нормативно-правові вимоги, організаційні засади та 

методичний інструментарій бухгалтерського обліку у ломбардах, страхових компаніях, 

лізингових компаніях, кредитних спілках, інститутах спільного інвестування та недержавних 

пенсійних фондах. 

Предмет навчальної дисципліни: нормативно-правові та організаційно-методичні 

засади бухгалтерського обліку у небанківських фінансових установах. 
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1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
 

ТЕМА 1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в небанківських 

фінансових установах 

 

Ринок фінансових послуг: суть, суб’єкти та об’єкти ринку. Законодавство про 

регулювання діяльності з надання фінансових послуг. Принципи захисту прав споживачів 

фінансових послуг. Фінансові послуги: суть та класифікація. Фінансові установи: суть та види. 

Право на здійснення операцій з надання фінансових послуг. Структура договору про надання 

фінансових послуг. Умови створення та діяльності фінансових установ. Мінімальний розмір 

капіталу фінансових установ. Розкриття інформації про діяльність фінансових установ. Облік та 

звітність небанківських фінансових установ. Порядок проведення внутрішнього та зовнішнього 

аудиту. Небанківські фінансові установи як суб’єкти первинного фінансового моніторингу. 

Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Державне 

регулювання ринків фінансових послуг. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг. Ліцензування діяльності фінансових установ. Штрафні санкції, що 

застосовуються за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг. 

 

ТЕМА 2. Організація та методика обліку у ломбардах 

 

Суть ломбарду як фінансової установи. Вимоги до ломбарду для надання фінансових 

послуг. Фінансові послуги ломбарду. Супутні послуги ломбарду. Договір про надання 

фінансового кредиту ломбардом. Вимоги до облікової та реєструючої систем ломбарду. 

Застава: поняття, підстави виникнення, види застави, предмет застави. Страхування предмета 

застави. Звернення стягнення на предмет застави. Реалізація предмета застави. Припинення 

права застави. Облік основних та супутніх послуг ломбарду. Облік надання фінансового 

кредиту. Облік звернення стягнення на предмет застави. Облік реалізації предмета застави. 

 

ТЕМА 3. Організація та методика обліку у страхових компаніях 

 

Страхування: суть, страховики, страхувальники. Класифікація форм та видів 

страхування. Види добровільного страхування. Види обов’язкового страхування. Страхова 

сума, страхова виплата, страхове відшкодування і франшиза. Перестрахування. Посередницька 

діяльність у сфері страхування. Умови забезпечення платоспроможності страховиків. Страхові 

резерви страхових компаній. Договір страхування. Особливості побудови плану рахунків 

бухгалтерського обліку страхових компаній. Субрахунки плану рахунків, що відображають 

специфіку діяльності страховиків. Облік страхових премій. Облік операцій перестрахування. 

Облік капіталу страховика. Облік формування та розміщення страхових резервів. Облік доходів 

та витрат страхових компаній. 

 

 

ТЕМА 4. Організація та методика обліку у лізингових компаніях 

 

Фінансовий лізинг: суть, предмет та суб’єкти. Ознаки фінансового лізингу. Сублізинг. 

Договір лізингу. Право власності на предмет лізингу. Порядок розрахунків у разі переходу 

права власності до лізингоодержувача. Ризик випадкового знищення або випадкового 

пошкодження предмета лізингу та його страхування. Утримання предмета лізингу. Правові 

наслідки поліпшення лізингоодержувачем предмета лізингу. Лізингові платежі. Визначення 

теперішньої вартості мінімальних орендних платежів. Амортизаційні відрахування на предмет 

лізингу. Облік оренди в орендодавця (лізингової компанії). Методика обліку фінансового 

лізингу спеціально придбаного майна. Методика обліку фінансового лізингу власних основних 

засобів. 
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ТЕМА 5. Організація та методика обліку у кредитних спілках 

 

Суть та юридичний статус кредитної спілки. Створення кредитної спілки. Статут 

кредитної спілки. Набуття кредитною спілкою статусу фінансової установи. Членство у 

кредитній спілці. Загальні збори членів кредитної спілки. Спостережна рада кредитної спілки. 

Правління кредитної спілки.  Кредитний комітет кредитної спілки. Ревізійна комісія кредитної 

спілки. Капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки. Господарська діяльність кредитної 

спілки. Облік і звітність кредитної спілки. Особливості побудови плану рахунків 

бухгалтерського обліку кредитних спілок. Облік розрахунків за внесками членів  кредитної  

спілки, внесеними до капіталу. Облік розрахунків за зобов'язаннями. Облік розрахунків за 

кредитами. Облік інвестиційної діяльності. Облік доходів та витрат кредитної спілки. 

 

ТЕМА 6. Організація та методика обліку в інститутах спільного інвестування 

 

Інститути спільного інвестування: суть, види, учасники. Реєстрація інституту спільного 

інвестування. Класифікація інституту спільного інвестування. Правовий статус корпоративного 

фонду. Порядок провадження діяльності корпоративного фонду. Правовий статус пайового 

фонду. Функціонування пайового фонду. Склад і структура активів інституту спільного 

інвестування. Суб’єкти, які обслуговують діяльність інституту спільного інвестування. 

Компанія з управління активами. Зберігач активів інституту спільного інвестування. Оцінювач 

майна інституту спільного інвестування. Аудиторська перевірка інституту спільного 

інвестування. Облік випуску та первинного розміщення цінних паперів. Облік викупу акцій або 

інвестиційних сертифікатів. Вторинне розміщення раніше викуплених акцій (інвестиційних 

сертифікатів). Облік інвестицій інституту спільного інвестування. Облік доходів, витрат та 

фінансового результату.  

 

 

 

ТЕМА 7. Організація та методика обліку в недержавних пенсійних фондах 

 

Недержавні пенсійні фонди: суть та види. Учасники та вкладники недержавних 

пенсійних фондів. Інвестиційна декларація пенсійного фонду. Адміністратор недержавних 

пенсійних фондів. Управління активами недержавних пенсійних фондів. Зберігач пенсійного 

фонду. Склад активів пенсійного фонду. Пенсійні внески. Облік пенсійних коштів учасників 

пенсійного фонду. Пенсійний контракт та пенсійна схема. Пенсійні виплати недержавного 

пенсійного забезпечення. Облік інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів. Облік 

пенсійних внесків. Облік зобов’язань. Облік доходів, витрат та фінансового результату.  

 

 

 

2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. Карта навчальної роботи здобувача очної (денної) форми навчання 

Структурою навчальної дисципліни передбачено 1 змістовний модуль, що складається 

із 7 тем та присвячений організації та методиці ведення обліку в небанківських фінансових 

установах, а саме: правилам реєстрації небанківських фінансових установ, вимогам до 

фінансового стану установ, процедурам організації обліку надання фінансових послуг на етапах 

формування первинної документації, відображення на рахунках бухгалтерського обліку та 

складання фінансової та статистичної звітності. Підсумкова оцінка складається у формі заліку 

як суми балів, отриманих здобувачем упродовж усього навчального семестру. 
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Для опанування навчальним матеріалом дисципліни «Облік в небанківських фінансових 

установах», в процесі проведення занять застосовуються як словесні (лекція, бесіда, дискусія, 

диспут, дебати), так і практичні (вирішення задач, кейс, мозковий штурм) методи навчання.   

Поточний контроль з дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» 

проводиться впродовж семестру з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу та 

вміння використовувати здобуті практичні навички організації та методики бухгалтерського 

обліку господарських операцій небанківських фінансових установ.  

Поточний контроль результатів навчання здобувачів полягає у виконанні ними 

таких завдань: 

− розв’язання задач під час навчальних занять; 

− виконання тестових завдань; 

− написання самостійних робіт; 

− усне опитування; 

− написання контрольної (модульної) роботи; 

− виконання та захист індивідуальних завдань для самостійної роботи. 

Навчальні заняття проводяться у вигляді лекцій та практичних (семінарських) занять.  

Контрольна (модульна) робота виконується 1 раз на семестр у письмовій формі/ на базі 

платформи Moodle та оцінюється від 0 до 10 балів.  

Самостійна робота здобувачів денної форм навчання передбачає виконання та захист 

двох індивідуальних завдань, що оцінюються від 0 до 5 балів кожне. 

Підсумкова контрольна робота виконується на останньому / передостанньому 

навчальному занятті та оцінюється у 50 балів. 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем 

у формі заліку визначається як сума балів, отриманих здобувачем упродовж усього навчального 

семестру: 

− роботи на семінарських заняттях, контрольних (модульних) робіт та завдань для 

самостійного опрацювання здобувачів (до 50 балів); 

− підсумкової контрольної роботи (до 50 балів), яка виконується здобувачами на 

останньому / передостанньому навчальному занятті. 

Карта навчальної роботи здобувача денної форми навчання розробляється згідно з 

Положенням про організацію освітнього процесу в 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». 

Перелік, номер та назва семінарського (практичного) заняття та максимальна кількість 

балів, яку можна отримати, наведені у Карті навчальної роботи здобувача: 

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни  

«Облік в небанківських фінансових установах» (вибіркова) 

Очна (денна) форма навчання 

Вид та тема навчального заняття 

Максимальна 

кількість 

балів 

Змістовий модуль №1 

Семінарське заняття 1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського 

обліку в небанківських фінансових установах. 
2 бали х 1 = 2 

Семінарське заняття 2. Організація та методика обліку у ломбардах. - 

Семінарське заняття 3. Організація та методика обліку у ломбардах. 2 бали х 2 = 4 

Семінарське заняття 4. Організація та методика обліку у страхових - 
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компаніях. 

Семінарське заняття 5. Організація та методика обліку у страхових 

компаніях. 
2 бали х 2 = 4 

Семінарське заняття 6. Організація та методика обліку у страхових 

компаніях. 
2 бали х 2 = 4 

Семінарське заняття 7. Організація та методика обліку у лізингових 

компаніях. 
- 

Семінарське заняття 8. Організація та методика обліку у лізингових 

компаніях. 
2 бали х 2 = 4 

Семінарське заняття 9. Організація та методика обліку у кредитних 

спілках. 
- 

Семінарське заняття 10. Організація та методика обліку у кредитних 

спілках. 
2 бали х 2 = 4 

Семінарське заняття 11. Організація та методика обліку в інститутах 

спільного інвестування. 
- 

Семінарське заняття 12. Організація та методика обліку в інститутах 

спільного інвестування. 
2 бали х 2 = 4 

Семінарське заняття 14. Організація та методика обліку в недержавних 

пенсійних фондах 
2 бали х 2 = 4 

Усього балів за роботу на семінарських заняттях: 30 

Контрольна (модульна) робота   (семінарське заняття 13) 10 

Індивідуальні завдання самостійної роботи ( дві за вибором здобувача): 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

тематикою 
5 

2. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною 

тематикою 
5 

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 5 

4. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою 5 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри 

(факультету) 
5 

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою 
5 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань: 10 

Додаткові (заохочувальні) бали:  

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. 

до 10 

Підсумкова контрольна робота (семінарське заняття 15) 50 

УСЬОГО БАЛІВ:  100 

У разі пропуску навчальних занять (семінарських) з поважних причин (у тому числі тимчасової 

непрацездатності у зв’язку із хворобою) здобувач зобов’язаний своєчасно (не пізніше як упродовж 

п’ятьох робочих днів після повернення до занять): 

– звернутися до декана факультету з відповідною заявою щодо отримання дозволу на 

відпрацювання пропущених навчальних занять; 

– сформувати та узгодити з НПП індивідуальний графік відпрацювання пропущених 

занять із зазначенням форм робіт. 

Підсумкова контрольна робота виконується здобувачами на останньому 

семінарському занятті. НПП завчасно попереджає здобувачів про особливості проведення 

(терміни, форма, тощо) підсумкової контрольної роботи. 

Здобувача НЕ допускають до виконання підсумкової контрольної роботи за таких 
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умов: 

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

– здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, лабораторних, 

контактних) занять, не відпрацювавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи. 

Якщо здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно), то він вважається таким, що не 

виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Він 

отримує право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі 

понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми на засадах факультативного 

вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх 

послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Якщо здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських) занять з 

навчальної дисципліни, незалежно від причини та незважаючи на кількість набраних балів 

за результатами поточного контролю, виконання контрольних (модульних) робіт та 

індивідуальних завдань, він не допускається до виконання підсумкової контрольної роботи з 

навчальної дисципліни. Відповідне рішення приймає декан факультету за поданням НПП, які 

проводять практичні (семінарські, лабораторні, контактні) заняття, про що фахівець деканату 

факультету інформує здобувача до початку виконання підсумкової контрольної роботи. 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

здобувачем очної (денної) форми навчання 

  

 В процесі роботи на семінарських (практичних) заняттях здобувачі можуть 

отримати бали за усні відповіді на теоретичні питання, вирішення практичних завдань, 

виконання тестових завдань, написання самостійних робіт. Кожне із завдань оцінюється в 2 

бали. Критерії оцінювання роботи здобувача на семінарських (практичних) заняттях 

представлені у табл. 1.  Максимальна кількість балів, які здобувач має право отримати на 

одному семінарському (практичному) занятті, становить 4 бали. Семінарські (практичні) 

заняття, на яких здобувач може отримати бали за поточну роботу, вказані в карті навчальної 

роботи здобувача. За результатами роботи на семінарських (практичних) заняттях здобувач 

може отримати максимально 30 балів.  

Таблиця 1 

Критерії оцінювання роботи на семінарських (практичних) заняттях 

№ Вид роботи 2 БАЛИ 1 БАЛ 0 БАЛІВ 

1. Усні відповіді на 

теоретичні 

питання 

Правильні, повні та 

обґрунтовані 

відповіді на 

поставлені питання 

Правильні, повні та 

обґрунтовані 

відповіді на 

поставлені питання 

із незначними 

помилками та 

неточностями 

Немає відповіді або 

відповідь неправильна   

2. Вирішення 

практичних 

завдань 

Правильне 

розв’язання від 75% 

до 100% всіх завдань 

Правильне 

розв’язання від 25% 

до 75% всіх завдань 

Правильне 

розв’язання менше 

25% завдань, 

невиконання завдань  

3. Виконання 

тестових завдань 

Правильне 

виконання від 75% 

до 100% всіх 

тестових завдань 

Правильне 

виконання від 25% 

до 75% всіх тестових 

завдань 

Правильне виконання 

менше 25% тестових 

завдань, невиконання 

завдань  

4. Написання 

самостійних 

Правильне 

розв’язання від 75% 

Правильне 

розв’язання від 25% 

Правильне 

розв’язання менше 
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робіт до 100% всіх завдань до 75% всіх завдань 25% завдань, 

невиконання завдань  

 

Контрольна (модульна) робота – це частина робочої програми навчальної дисципліни, 

завдання для проведення якої включають відповіді на теоретичні питання, виконання задач та 

вирішення тестових питань. Робочою програмою дисципліни «Облік в небанківських 

фінансових установах» передбачено написання 1 контрольної (модульної) роботи, за написання 

якої здобувач може отримати максимально 10 балів. Контрольна (модульна) робота складається 

із 5 завдань, кожне з яких оцінюється у 2 бали максимально. Критерії оцінювання завдань 

контрольної (модульної) роботи представлені у табл. 2. 

Таблиця 2 

Критерії оцінювання завдань контрольної (модульної) роботи здобувача з дисципліни 

«Облік в небанківських фінансових установах» 

Бали 

Типи завдань 

Теоретичне питання Тестове завдання 
Практичне 

завдання/задача 

2 БАЛИ Надана повністю правильна та 

обґрунтована  відповідь на 

теоретичне питання 

Правильне розв’язання 

від 75% до 100% всіх 

завдань 

Практичне завдання 

розв’язане повністю 

правильно 

1 БАЛ Часткові помилки в розкритті 

змісту теоретичних питань  

Правильне розв’язання 

від 25% до 75% всіх 

завдань 

Несуттєві помилки, 

допущені при 

розв'язанні практичного 

завдання 

0 БАЛІВ Надані неправильні відповіді на 

теоретичні питання 

Правильне розв’язання 

менше 25% завдань, 

невиконання завдань 

Суттєві помилки при 

розв’язанні практичного 

завдання 

 

 Зразок питань (тестів/завдань)  контрольної (модульної) роботи: 

1. Повноваження Національного банку України як державного регулятора на ринку 

небанківських фінансових послуг. 

2. Схематично представити методику бухгалтерського обліку статутного капіталу 

корпоративного інвестиційного фонду.  

3. Вирішити тестові завдання (одна правильна відповідь): 

3.1. Які із зазначених послуг не є фінансовими послугами відповідно до законодавства 

України? 

А) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах; 

Б) факторинг; 

В) надання гарантій; 

Г) торгівля валютними цінностями. 

3.2. Який державний орган є регулятором діяльності в системі добровільного пенсійного 

забезпечення? 

А) НБУ; 

Б) НКЦПФР; 

В) Держкомфінпослуг. 

 

4.  01.02.2020  член кредитної спілки отримав кредит в розмірі 250 000 грн. на 9 місяців. 

Ставка – 26% річних. Проценти нараховуються та сплачуються щомісяця за методом 30/360. 

Застава – автомобіль, справедлива вартість застави – 390 000 грн. Наприкінці 1 місяця відбулася 

збиткова подія– прострочено сплату процентів. Покриття заборгованості за процентами 

відбулося через 2 місяці після договірної дати погашення. Розрахувати розмір резерву 
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забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (РЗПВ) на кожну дату формування 

резерву та відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

5. Будівельна компанія уклала договір №1 зі страховою компанією 

щодо страхування будівельного крану. Термін договору – 1 рік. Вартість страхового поліса – 14 

тис. грн. Страхова сума – 300 тис. грн. Страхова компанія здійснила перестрахування договору 

№1, уклавши договір №2 із перестраховиком. За умовами договору №2 квота перестраховика – 

70%, ліміт відповідальності перестраховика – 200 тис. грн. Через 5 міс. стався 

страховий  випадок: прямий збиток страхувальника – 320 тис. грн. Відобразити в обліку 

операції придбання страхового полісу, перестрахування, нарахування та сплати страхового 

відшкодування. Визначити фінансовий результат страхової компанії за договором №1. 

 

Під час виконання контрольної (модульної) роботи здобувач може користуватися лише 

переліком матеріалів, дозволених НПП, що веде заняття з навчальної дисципліни. 

Використання інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, 

інтернет, мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на 

комп’ютері (у разі комп’ютерного тестування) тощо) є порушенням Етичного кодексу й дає 

підстави відсторонити цього здобувача від виконання контрольної (модульної) роботи та 

оцінити результати її виконання в нуль балів.  

 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. Карта навчальної роботи здобувача заочної форми навчання 

Структурою навчальної дисципліни передбачено 1 змістовний модуль, що складається 

із 7 тем та присвячений організації та методиці ведення обліку в небанківських фінансових 

установах, а саме: правилам реєстрації небанківських фінансових установ, вимогам до 

фінансового стану установ, процедурам організації обліку надання фінансових послуг на етапах 

формування первинної документації, відображення на рахунках бухгалтерського обліку та 

складання фінансової та статистичної звітності. Підсумкова оцінка складається у формі заліку 

як суми балів, отриманих здобувачем упродовж усього навчального семестру. 

Для опанування навчальним матеріалом дисципліни «Облік в небанківських фінансових 

установах», в процесі проведення контактних занять застосовуються як словесні (лекція, бесіда, 

дискусія, диспут, дебати), так і практичні (вирішення задач, кейс, мозковий штурм) методи 

навчання.   

Поточний контроль з дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» 

проводиться впродовж семестру з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу та 

вміння використовувати здобуті практичні навички організації та методики бухгалтерського 

обліку господарських операцій небанківських фінансових установ.  

Поточний контроль результатів навчання здобувачів заочної форми навчання 

полягає у виконанні ними таких завдань: 

− розв’язання задач; 

− виконання тестових завдань; 

− написання самостійних робіт; 

− усне опитування під час контактних занять; 

− написання контрольної (модульної) роботи; 

− виконання та захист індивідуальних завдань для самостійної роботи. 

Навчальні заняття проводяться у вигляді контактних занять. За роботу на контактних 

заняттях здобувачі можуть отримати 20 балів. 

Контрольна (модульна) робота виконується 1 раз на семестр у письмовій формі/ на базі 

платформи Moodle та оцінюється від 0 до 10 балів.  

Самостійна робота здобувачів заочної форм навчання передбачає виконання та захист 

двох індивідуальних завдань, що оцінюються від 0 до 10 балів кожне. 

http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27950&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27955&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=28000&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=28000&displayformat=dictionary
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Підсумкова контрольна робота виконується на останньому контактному занятті та 

оцінюється у 50 балів. 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем 

у формі заліку визначається як сума балів, отриманих здобувачем упродовж усього навчального 

семестру: 

− роботи на контактних заняттях, контрольних (модульних) робіт та завдань для 

самостійного опрацювання здобувачів (до 50 балів); 

− підсумкової контрольної роботи (до 50 балів), яка виконується здобувачами на 

останньому контактному занятті. 

Карта навчальної роботи здобувача заочної форми навчання розробляється згідно з 

Положенням про організацію освітнього процесу в 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». 

Перелік, номер та назва контактного заняття та максимальна кількість балів, яку можна 

отримати, наведені у Карті навчальної роботи здобувача: 

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни  

«Облік в небанківських фінансових установах» (вибіркова) 

Заочна форма навчання 

Вид та тема навчального заняття 

Максимальна 

кількість 

балів 

Змістовий модуль №1 

Контактне заняття 1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського 

обліку в небанківських фінансових установах. Організація та методика 

обліку у ломбардах. 

2 бали х 1 = 2 

Контактне заняття 2. Організація та методика обліку у страхових 

компаніях. 
- 

Контактне заняття 3. Організація та методика обліку у страхових 

компаніях. 
2 бали х 2 = 4 

Контактне заняття 4. Організація та методика обліку у лізингових 

компаніях. 
2 бали х 2 = 4 

Контактне заняття 5. Організація та методика обліку у кредитних спілках. 2 бали х 2 = 4 

Контактне заняття 6. Організація та методика обліку в інститутах 

спільного інвестування. 
2 бали х 2 = 4 

Контактне заняття 7. Організація та методика обліку в недержавних 

пенсійних фондах 
2 бали х 1 = 2 

Усього балів за роботу на контактних заняттях: 20 

Контрольна (модульна) робота (контактне заняття 7) 10 

Індивідуальні завдання самостійної роботи ( дві за вибором здобувача): 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

тематикою 
10 

2. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною 

тематикою 
10 

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 10 

4. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою 10 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри 

(факультету) 
10 
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6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою 
10 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань: 20 

Додаткові (заохочувальні) бали:  

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. 

до 10 

Підсумкова контрольна робота (контактне заняття 8) 50 

УСЬОГО БАЛІВ:  100 

 

 

У разі пропуску контактних занять з поважних причин (у тому числі тимчасової 

непрацездатності у зв’язку із хворобою) здобувач зобов’язаний своєчасно (не пізніше як упродовж 

п’ятьох робочих днів після повернення до занять): 

– звернутися до декана факультету з відповідною заявою щодо отримання дозволу на 

відпрацювання пропущених навчальних занять; 

– сформувати та узгодити з НПП індивідуальний графік відпрацювання пропущених 

занять із зазначенням форм робіт. 

Підсумкова контрольна робота виконується здобувачами на останньому контактному 

занятті. НПП завчасно попереджає здобувачів про особливості проведення (терміни, форма, 

тощо) підсумкової контрольної роботи. 

Здобувача НЕ допускають до виконання підсумкової контрольної роботи за таких 

умов: 

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

– здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, лабораторних, 

контактних) занять, не відпрацювавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи. 

Якщо здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно), то він вважається таким, що не 

виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Він 

отримує право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі 

понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми на засадах факультативного 

вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх 

послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Якщо здобувач пропустив більш як 50% контактних занять з навчальної 

дисципліни, незалежно від причини та незважаючи на кількість набраних балів за 

результатами поточного контролю, виконання контрольних (модульних) робіт та 

індивідуальних завдань, він не допускається до виконання підсумкової контрольної роботи з 

навчальної дисципліни. Відповідне рішення приймає декан факультету за поданням НПП, які 

проводять практичні (семінарські, лабораторні, контактні) заняття, про що фахівець деканату 

факультету інформує здобувача до початку виконання підсумкової контрольної роботи. 

 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

здобувачем заочної форми навчання 

  

 В процесі роботи на контактних заняттях здобувачі можуть отримати бали за усні 

відповіді на теоретичні питання, вирішення практичних завдань, виконання тестових завдань, 

написання самостійних робіт. Кожне із завдань оцінюється в 2 бали. Критерії оцінювання 

роботи здобувача на контактних заняттях представлені у табл. 3.  Максимальна кількість балів, 

які здобувач має право отримати на одному контактному занятті, становить 4 бали. Контактні 
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заняття, на яких здобувач може отримати бали за поточну роботу, вказані в карті навчальної 

роботи здобувача. За результатами роботи на контактних заняттях здобувач може отримати 

максимально 20 балів.  

Таблиця 3 

Критерії оцінювання роботи на контактних заняттях 

№ Вид роботи 2 БАЛИ 1 БАЛ 0 БАЛІВ 

1. Усні відповіді на 

теоретичні 

питання 

Правильні, повні та 

обґрунтовані 

відповіді на 

поставлені питання 

Правильні, повні та 

обґрунтовані 

відповіді на 

поставлені питання 

із незначними 

помилками та 

неточностями 

Немає відповіді або 

відповідь неправильна   

2. Вирішення 

практичних 

завдань 

Правильне 

розв’язання від 75% 

до 100% всіх завдань 

Правильне 

розв’язання від 25% 

до 75% всіх завдань 

Правильне 

розв’язання менше 

25% завдань, 

невиконання завдань  

3. Виконання 

тестових завдань 

Правильне 

виконання від 75% 

до 100% всіх 

тестових завдань 

Правильне 

виконання від 25% 

до 75% всіх тестових 

завдань 

Правильне виконання 

менше 25% тестових 

завдань, невиконання 

завдань  

4. Написання 

самостійних 

робіт 

Правильне 

розв’язання від 75% 

до 100% всіх завдань 

Правильне 

розв’язання від 25% 

до 75% всіх завдань 

Правильне 

розв’язання менше 

25% завдань, 

невиконання завдань  

 

Контрольна (модульна) робота – це частина робочої програми навчальної дисципліни, 

завдання для проведення якої включають відповіді на теоретичні питання, виконання задач та 

вирішення тестових питань. Робочою програмою дисципліни «Облік в небанківських 

фінансових установах» передбачено написання 1 контрольної (модульної) роботи, за написання 

якої здобувач може отримати максимально 10 балів. Контрольна (модульна) робота складається 

із 5 завдань, кожне з яких оцінюється у 2 бали максимально. Критерії оцінювання завдань 

контрольної (модульної) роботи представлені у табл. 4. 

Таблиця 4  

Критерії оцінювання завдань контрольної (модульної) роботи здобувача з дисципліни 

«Облік в небанківських фінансових установах» 

Бали 

Типи завдань 

Теоретичне питання Тестове завдання 
Практичне 

завдання/задача 

2 БАЛИ Надана повністю правильна та 

обґрунтована  відповідь на 

теоретичне питання 

Правильне розв’язання 

від 75% до 100% всіх 

завдань 

Практичне завдання 

розв’язане повністю 

правильно 

1 БАЛ Часткові помилки в розкритті 

змісту теоретичних питань  

Правильне розв’язання 

від 25% до 75% всіх 

завдань 

Несуттєві помилки, 

допущені при 

розв'язанні практичного 

завдання 

0 БАЛІВ Надані неправильні відповіді на 

теоретичні питання 

Правильне розв’язання 

менше 25% завдань, 

невиконання завдань 

Суттєві помилки при 

розв’язанні практичного 

завдання 
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 Зразок питань (тестів/завдань)  контрольної (модульної) роботи: 

1. Повноваження Національного банку України як державного регулятора на ринку 

небанківських фінансових послуг. 

2. Схематично представити методику бухгалтерського обліку статутного капіталу 

корпоративного інвестиційного фонду.  

3. Вирішити тестові завдання (одна правильна відповідь): 

3.1. Які із зазначених послуг не є фінансовими послугами відповідно до законодавства 

України? 

А) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах; 

Б) факторинг; 

В) надання гарантій; 

Г) торгівля валютними цінностями. 

3.2. Який державний орган є регулятором діяльності в системі добровільного пенсійного 

забезпечення? 

А) НБУ; 

Б) НКЦПФР; 

В) Держкомфінпослуг. 

4.  01.02.2020  член кредитної спілки отримав кредит в розмірі 250 000 грн. на 9 місяців. 

Ставка – 26% річних. Проценти нараховуються та сплачуються щомісяця за методом 30/360. 

Застава – автомобіль, справедлива вартість застави – 390 000 грн. Наприкінці 1 місяця відбулася 

збиткова подія– прострочено сплату процентів. Покриття заборгованості за процентами 

відбулося через 2 місяці після договірної дати погашення. Розрахувати розмір резерву 

забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (РЗПВ) на кожну дату формування 

резерву та відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

5. Будівельна компанія уклала договір №1 зі страховою компанією 

щодо страхування будівельного крану. Термін договору – 1 рік. Вартість страхового поліса – 14 

тис. грн. Страхова сума – 300 тис. грн. Страхова компанія здійснила перестрахування договору 

№1, уклавши договір №2 із перестраховиком. За умовами договору №2 квота перестраховика – 

70%, ліміт відповідальності перестраховика – 200 тис. грн. Через 5 міс. стався 

страховий  випадок: прямий збиток страхувальника – 320 тис. грн. Відобразити в обліку 

операції придбання страхового полісу, перестрахування, нарахування та сплати страхового 

відшкодування. Визначити фінансовий результат страхової компанії за договором №1. 

 

Під час виконання контрольної (модульної) роботи здобувач може користуватися лише 

переліком матеріалів, дозволених НПП, що веде заняття з навчальної дисципліни. 

Використання інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, 

інтернет, мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на 

комп’ютері (у разі комп’ютерного тестування) тощо) є порушенням Етичного кодексу й дає 

підстави відсторонити цього здобувача від виконання контрольної (модульної) роботи та 

оцінити результати її виконання в нуль балів.  

 

 

 

4. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

4.1. Карта навчальної роботи здобувача дистанційної форми навчання 

Структурою навчальної дисципліни передбачено 1 змістовний модуль, що складається 

із 7 тем та присвячений організації та методиці ведення обліку в небанківських фінансових 

установах, а саме: правилам реєстрації небанківських фінансових установ, вимогам до 

фінансового стану установ, процедурам організації обліку надання фінансових послуг на етапах 

формування первинної документації, відображення на рахунках бухгалтерського обліку та 

складання фінансової та статистичної звітності. Підсумкова оцінка складається у формі заліку 

http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27950&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27955&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=28000&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=28000&displayformat=dictionary


16 

 

   

як суми балів, отриманих здобувачем упродовж усього навчального семестру. 

Поточний контроль з дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» 

проводиться впродовж семестру з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу та 

вміння використовувати здобуті практичні навички організації та методики бухгалтерського 

обліку господарських операцій небанківських фінансових установ.  

Поточний контроль результатів навчання здобувачів дистанційної форми навчання 

полягає у виконанні ними таких завдань: 

− роботи під час занять в дистанційному режимі (розв’язання задач, виконання 

тестових завдань, написання самостійних робіт); 

− написання контрольної (модульної) роботи. 

Навчальні заняття проводяться у вигляді занять в дистанційному режимі на базі 

платформи Moodle. За роботу на контактних заняттях здобувачі можуть отримати 40 балів. 

Контрольна (модульна) робота виконується 1 раз на семестр у формі тестових завдань 

на базі платформи Moodle та оцінюється від 0 до 10 балів.  

Підсумкова контрольна робота виконується на останньому занятті в дистанційному 

режимі  на базі платформи Moodle та оцінюється у 50 балів. 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем 

у формі заліку визначається як сума балів, отриманих здобувачем упродовж усього навчального 

семестру: 

− роботи на заняттях в дистанційному режимі та контрольних (модульних) робіт (до 50 

балів); 

− підсумкової контрольної роботи (до 50 балів), яка виконується здобувачами на 

останньому занятті в дистанційному режимі. 

Карта навчальної роботи здобувача дистанційної форми навчання розробляється згідно з 

Положенням про організацію освітнього процесу в 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». 

Перелік, номер та назва заняття в дистанційному режимі та максимальна кількість балів, 

яку можна отримати, наведені у Карті навчальної роботи здобувача: 

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни (вибіркової)  

«Облік в небанківських фінансових установах» 

Дистанційна форма навчання 

Тема заняття в дистанційному режимі 
Термін  

виконання 

Максимальна 

кількість балів 

Змістовий модуль №1 

Нормативно-правове регулювання бухгалтерського 

обліку в небанківських фінансових установах.  

Заняття у 

дистанційному 

режимі №1 

4 бали х 1 = 4 

Організація та методика обліку у ломбардах. 

Заняття у 

дистанційному 

режимі №2 

4 бали х 1 = 4 

Організація та методика обліку у страхових 

компаніях. 

Заняття у 

дистанційному 

режимі №3 

 

Організація та методика обліку у страхових 

компаніях. 
Заняття у 

дистанційному 

режимі №4 

4 бали х 1 = 4 
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Організація та методика обліку у страхових 

компаніях. 
Заняття у 

дистанційному 

режимі №5 
 

Організація та методика обліку у страхових 

компаніях. 
Заняття у 

дистанційному 

режимі №6 
4 бали х 2 = 8 

Організація та методика обліку у лізингових 

компаніях. 
Заняття у 

дистанційному 

режимі №7 
 

Організація та методика обліку у лізингових 

компаніях. 
Заняття у 

дистанційному 

режимі №8 
4 бали х 1 = 4 

Організація та методика обліку у кредитних спілках. Заняття у 

дистанційному 

режимі №9 
 

Організація та методика обліку у кредитних спілках. Заняття у 

дистанційному 

режимі №10 
4 бали х 1 = 4 

Організація та методика обліку у кредитних спілках. Заняття у 

дистанційному 

режимі №11 
4 бали х 1 = 4 

Організація та методика обліку в інститутах 

спільного інвестування. 

Заняття у 

дистанційному 

режимі №12 
 

Організація та методика обліку в інститутах 

спільного інвестування. 

Заняття у 

дистанційному 

режимі №13 
4 бали х 1 = 4 

Організація та методика обліку в недержавних 

пенсійних фондах 

Заняття у 

дистанційному 

режимі №14 
4 бали х 1 = 4 

Усього балів за роботу на заняттях в дистанційному режимі 40 

Контрольна (модульна) робота  
Заняття у 

дистанційному 

режимі №15 
10 

Додаткові (заохочувальні) бали:  

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. 

протягом 

семестру 
до 10 

Підсумкова контрольна робота  
Заняття у 

дистанційному 

режимі №16 
50 

УСЬОГО БАЛІВ:  100 

 

 

Підсумкова контрольна робота виконується здобувачами на останньому тижні занять в 

дистанційному режимі на базі платформи Moodle. НПП завчасно попереджає здобувачів про 

особливості проведення (терміни, форма, тощо) підсумкової контрольної роботи. 

Здобувача НЕ допускають до виконання підсумкової контрольної роботи за умов, 

якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно). 

Якщо здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно), то він вважається таким, що не 

виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Він 
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отримує право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі 

понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми на засадах факультативного 

вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх 

послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

здобувачем дистанційної форми навчання 

  

 В процесі роботи на заняттях в дистанційному режимі здобувачі можуть отримати 

бали за вирішення практичних завдань, виконання тестових завдань, написання самостійних 

робіт. Кожне із завдань оцінюється в 4 бали. Критерії оцінювання роботи здобувача на 

контактних заняттях представлені у табл. 5.  Максимальна кількість балів за кожною темою, які 

здобувач може отримати під час занять в дистанційному режимі, вказана в карті навчальної 

роботи здобувача. За результатами роботи на заняттях в дистанційному режимі здобувач може 

отримати максимально 40 балів.  

Таблиця 5 

Критерії оцінювання роботи на заняттях в дистанційному режимі 

№ Вид роботи 4 БАЛИ 2 БАЛ 0 БАЛІВ 

1. Вирішення 

практичних 

завдань 

Правильне 

розв’язання від 75% 

до 100% всіх завдань 

Правильне 

розв’язання від 25% 

до 75% всіх завдань 

Правильне 

розв’язання менше 

25% завдань, 

невиконання завдань  

2. Виконання 

тестових завдань 

Правильне 

виконання від 75% 

до 100% всіх 

тестових завдань 

Правильне 

виконання від 25% 

до 75% всіх тестових 

завдань 

Правильне виконання 

менше 25% тестових 

завдань, невиконання 

завдань  

3. Написання 

самостійних 

робіт 

Правильне 

розв’язання від 75% 

до 100% всіх завдань 

Правильне 

розв’язання від 25% 

до 75% всіх завдань 

Правильне 

розв’язання менше 

25% завдань, 

невиконання завдань  

 

Контрольна (модульна) робота – це частина робочої програми навчальної дисципліни, 

завдання для проведення якої включають вирішення тестових питань. Робочою програмою 

дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» передбачено написання 1 

контрольної (модульної) роботи, за написання якої здобувач може отримати максимально 10 

балів. Контрольна (модульна) робота складається із 20 тестових питань, кожне з яких 

оцінюється у 0,5 бали.  

 

 Зразок тестів контрольної (модульної) роботи: 

Вирішити тестові завдання (одна правильна відповідь): 

1. Які із зазначених послуг не є фінансовими послугами відповідно до законодавства 

України? 

А) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах; 

Б) факторинг; 

В) надання гарантій; 

Г) торгівля валютними цінностями. 

2. Який державний орган є регулятором діяльності в системі добровільного пенсійного 

забезпечення? 

А) НБУ; 

Б) НКЦПФР; 
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В) Держкомфінпослуг. 

3. Визначте кореспонденцію рахунків господарської операції «Передано на реалізацію 

заставлене майно»: 

Виберіть одну відповідь:  

А) Дт 301 Кт 702/1;  

Б) Дт 06.1 Кт –;  

В) Дт – Кт 025 ;  

Г) Дт 025 Кт –;  

Д) Дт – Кт 06.1. 

4. Визначте зміст господарської операції «Дт 732 Кт 792»: 

Виберіть одну відповідь: 

А) нараховано фінансовий дохід у сумі відсотків за користування обладнанням. 

Б) фінансовий дохід віднесено на фінансовий результат; 

В) переведено до складу поточної заборгованості частину довгострокової заборгованості 

за фінансовою орендою; 

Г) перераховано передоплату продавцеві обладнання. 

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА 

5 .1. Зміст самостійної роботи здобувача 

Самостійна робота здобувача спрямована на поглиблене засвоєння змісту навчальної 

дисципліни, формування вмінь та навичок самостійної навчальної діяльності.  

Самостійна робота теоретичного спрямування дозволяє поглибити засвоєння 

теоретичного матеріалу, підготуватися до навчальних занять. Включає виконання низки 

завдань, спрямованих на засвоєння навчального матеріалу на рівнях «відтворення» та 

«розуміння». Залежно від інформаційного джерела для самостійного опрацювання навчального 

матеріалу використовують такі методи: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, 

конспектування, реферування, цитування, анотування, підготовка повідомлень та доповідей, 

написання творів-есе та наукових статей, надання відповідей на запитання та самостійне 

формулювання запитань, підготовка ілюстративного матеріалу, формулювання висновків, а 

також складання інтелект-карт, блок-схем, таблиць. 

Самостійна робота практичного спрямування має на меті формування і розвиток 

практичних умінь та навичок, підготовку до навчальних занять та засвоєння навчального 

матеріалу на рівнях «застосування» та «створення». Залежно від типу навчального завдання 

використовують такі методи: вирішення конкретних задач та ситуацій фахового спрямування, 

розрахунково-аналітична робота, розв’язок модельованого завдання, проведення наукового 

дослідження, виконання індивідуального чи групового проєкту, дискусії тощо. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів завдань: обов’язкові та 

вибіркові, індивідуальні та групові, у вигляді окремих завдань до кожної теми або комплексних 

самостійних робіт з кількох тем. 

 

5.2. Порядок оцінювання індивідуальних завдань для самостійної роботи (за вибором 

здобувача) з навчальної дисципліни 

5.2.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

Складовою самостійної роботи здобувача денної (очної) та заочної форм навчання з 

дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» є виконання індивідуальних завдань 

самостійної роботи.  

Картою навчальної роботи здобувача денної (очної) та заочної форм навчання з 

дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» передбачено виконання 2 

індивідуальних завдань із 6 можливих: 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою. 

2. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою. 
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3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою. 

4. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою. 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету). 

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою. 

Тематику індивідуальних завдань здобувач погоджує з викладачем. Здобувач може 

обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою кваліфікаційної 

бакалаврської роботи, якщо нею передбачено розкриття організаційних аспектів обліку в 

небанківських фінансових установах. 

Індивідуальні завдання можна виконувати за наведеним нижче переліком тем:   

1. Фінансові послуги: суть та класифікація. 

2. Фінансові установи: нормативно-правове регулювання, суть та види. 

3. Державне регулювання ринків фінансових послуг. 

4. Державний реєстр фінансових установ: особливості внесення інформації про фінансові 

компанії та кредитні установи. 

5. Державний реєстр фінансових установ: особливості внесення інформації про ломбарди 

та недержавні пенсійні фонди. 

6. Облік основних та супутніх послуг ломбарду. 

7. Страхування: нормативно-правове регулювання, суть, страховики, страхувальники. 

8. Класифікація форм та видів страхування. 

9. Страхові резерви страхових компаній. 

10. Особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку страхових компаній. 

11. Облік страхових премій у страхових компаніях. 

12. Облік операцій перестрахування у страхових компаніях. 

13. Облік формування та розміщення страхових резервів страхових компаній. 

14. Облік доходів та витрат страхових компаній. 

15. Фінансовий лізинг: суть, предмет, суб’єкти та ознаки фінансового лізингу. 

16. Методика визначення теперішньої вартості мінімальних орендних платежів. 

17. Методика обліку фінансового лізингу спеціально придбаного майна у лізинговій 

компанії. 

18. Методика обліку фінансового лізингу власних основних засобів у лізинговій 

компанії. 

19. Суть та юридичний статус кредитної спілки. 

20. Органи управління кредитної спілки 

21. Господарська діяльність кредитної спілки. 

22. Облік і звітність кредитної спілки. 

23. Особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку кредитних спілок. 

24. Облік розрахунків за внесками членів  кредитної  спілки, внесеними до капіталу. 

25. Інститути спільного інвестування: суть, види, учасники. 

26. Реєстрація інституту спільного інвестування. 

27. Правовий статус та порядок провадження діяльності корпоративного фонду. 

28. Правовий статус та порядок провадження діяльності пайового фонду. 

29. Склад і структура активів інституту спільного інвестування. 

30. Суб’єкти, які обслуговують діяльність інституту спільного інвестування. 

31. Аудиторська перевірка інституту спільного інвестування. 

32. Облік випуску та первинного розміщення цінних паперів інститутів спільного 

інвестування. 

33. Облік викупу акцій або інвестиційних сертифікатів інститутів спільного 

інвестування. 

34. Недержавні пенсійні фонди: суть, види, учасники та вкладники. 

35. Управління активами недержавних пенсійних фондів. 

36. Склад активів недержавного пенсійного фонду. 

37. Облік пенсійних коштів учасників недержавного пенсійного фонду. 

http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27939&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=28012&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=28012&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27950&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27952&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27950&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=28000&displayformat=dictionary
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38. Пенсійний контракт та пенсійна схема недержавного пенсійного фонду. 

39. Пенсійні виплати недержавного пенсійного забезпечення. 

40. Облік інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів. 

41. Облік пенсійних внесків у недержавних пенсійних фондах. 

Здобувач може самостійно обрати тему індивідуальної роботи в межах тематики 

курсу, попередньо погодивши її із викладачем. 

Індивідуальні завдання виконуються здобувачами самостійно під керівництвом 

викладача. Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним здобувачем. У тих випадках, 

коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька 

здобувачів. 

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 

виконується на аркушах паперу формату А4. Робота може бути написана від руки або 

надрукована на комп’ютері через 1,5 інтервали шрифт TimesNewRoman. 

Обсяг огляду: 10-12 сторінок. Сторінки мають бути пронумеровані. Текст розміщується 

на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч , знизу і зверху – 20 мм, праворуч – 10 

мм. Розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5. Обсяг аналітичного огляду має становити не менше 5-

ти сторінок. 

Титул і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. На титульній сторінці 

потрібно вказати назву університету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та 

ініціали здобувача. 

Аналітичний огляд має включати стисле викладення змісту та ключових аспектів не 

менше ніж п’яти наукових публікацій, що висвітлюють питання, які розглядаються в обраній 

для дослідження темі, висвітлити проблемні аспекти, що потребують вдосконалення, зробити 

висновки та запропонувати власне вирішення проблемного питання. За результатами 

критичного вивчення публікацій здобувач у письмовому вигляді готує їх аналітичний огляд. 

Структура аналітичного огляду: 

 оцінка актуальності тем публікацій; 

 аналітична оцінка повноти змісту та рівня висвітлення досліджуваної у публікаціях 

проблеми. Зазначення переваг і недоліків запропонованих авторами шляхів вирішення 

проблемних питань, що досліджуються у публікаціях; 

 визначення обґрунтованості авторських висновків; 

 висвітлення проблемних аспектів, що потребують вдосконалення; 

 загальний висновок здобувача за результатами критичної оцінки публікацій (з 

пропозиціями щодо власного вирішення проблемного питання). 

Копії рецензованих публікацій додаються. 

Аналітичний огляд здобувач підписує і проставляє дату виконання. 

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються. 

У такому випадку здобувач зобов’язаний зробити новий аналітичний огляд з урахуванням усіх 

зауважень. 

Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою 

виконується здобувачами, що здійснюють власні наукові дослідження. Обсяг роботи та порядок 

її оформлення визначається в індивідуальному порядку залежно від виду дослідження та 

методів, що застосовуються в процесі пізнання.  

Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою виконується здобувачем 

відповідно до обраної теми в межах курсу. Кількість літературних має становити не менше 50. 

Виконання цього завдання передбачає формування вмінь та навичок адекватного орієнтування 

в інформаційному просторі, відбору необхідної інформації та вміння її застосовувати в 

реальному житті.  

Підготовка доповіді за обраною тематикою виконується шляхом визначення теми 

доповіді та її усної презентації.  
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Підготовка презентації за заданою тематикою здійснюється шляхом презентації 

будь-якої теми курсу у редакторі PowerPoint. Презентація має містити ключові аспекти теми, 

що вивчається, бути максимально насиченою схемами, таблицями. Теоретичний матеріал має 

бути підкріплений практичними прикладами. 

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 

виконується шляхом підбору наукових праць (1-2 статті) закордонних авторів із періодичних 

видань, що опубліковані іноземною мовою (за винятком мови країни-агресора) та їх перекладу 

українською мовою. На захист роботи необхідно представити оригінальну працю та її 

друкований переклад. 

 

5.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної 

роботи  

Максимальна оцінка за 1 індивідуальне завдання – 5 балів для студентів очної (денної) 

форми навчання та 10 балів – для студентів заочної форми навчання (табл. 6). Оцінка 

складається із балів за виконання завдання (3 бали – для студентів очної (денної) форми 

навчання; 6 балів – для студентів заочної форми навчання) та його усного захисту/презентації (2 

бали – для студентів очної (денної) форми навчання; 4 бали – для студентів заочної форми 

навчання). 

Таблиця 6 

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної 

роботи 

№ Бали Критерії оцінювання 

 

Очна (денна) 

форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 
 

1. Виконання завдання 

3 БАЛИ 6 БАЛІВ 

індивідуальне завдання виконане здобувачем 

самостійно із використанням вітчизняних та 

зарубіжних наукових джерел, матеріал викладений 

логічно і послідовно, інформація є доречною та 

правдивою, висновки обґрунтовані, використано 

статистичні дані, наявний ілюстративний матеріал, 

оформлення відповідає встановленими вимогам 

2 БАЛИ 4 БАЛИ 

індивідуальне завдання виконане здобувачем 

самостійно із використанням вітчизняних та 

зарубіжних наукових джерел, матеріал викладено 

логічно і послідовно, наявний ілюстративний 

матеріал, інформація є дещо застарілою, висновки 

обґрунтовані, оформлення відповідає встановленими 

вимогам 

1 БАЛ 2 БАЛИ 

індивідуальне завдання виконане здобувачем 

самостійно, проте використані запозичення із 

наукової літератури без відповідних посилань, 

ілюстративний матеріал відсутній або 

неінформативний, висновки нелогічні, інформація є 

застарілою або неправдивою, оформлення частково 

відповідає встановленим вимогам 

0 БАЛІВ 0 БАЛІВ 

індивідуальне завдання містить запозичення із 

наукових джерел без відповідних посилань, 

ілюстративний матеріал відсутній або 

неінформативний, висновки відсутні, інформація є 
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застарілою або неправдивою,  оформлення не 

відповідає встановленим вимогам 

2. Усний захист/презентація 

2 БАЛИ 4 БАЛИ 
здобувач може відповісти на всі запитання з обраної 

тематики роботи 

1 БАЛ 2 БАЛИ 
здобувач може відповісти на частину запитання з 

обраної тематики роботи 

0 БАЛІВ 0 БАЛІВ 
здобувач  не може відповісти на поставлені 

запитання; здобувач відмовляється від усного захисту 

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік) 

6.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти  

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю: 

– роботи на семінарських, практичних, лабораторних, контактних заняттях або 

заняттях в дистанційному режимі, контрольних (модульних) робіт та індивідуальних завдань 

для самостійного опрацювання здобувача (до 50 балів); 

– виконання здобувачем підсумкової контрольної роботи (до 50 балів).  

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 2-бальну та шкалу за 

системою ECTS наведений в табл. 7. 

Таблиця 7 

Шкали оцінювання результатів підсумкового контролю 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

 

 

Здобувач, який за результатом підсумкового контролю у формі заліку набрав 21-59 балів 

(включно), після додаткової самостійної підготовки має право перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один 

раз НПП, який викладав відповідну навчальну дисципліну, другий – комісії з двох НПП 

відповідної кафедри. В обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів 

навчання цих здобувачів враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації 

академічної заборгованості для таких осіб встановлюється згідно з графіком навчального 

процесу. 

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

дисципліни набрав менше 60 балів, 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 про надання 

100-бальна шкала 
Оцінка при підсумковому контролі 

у формі заліку 

Шкала  

ECTS  

90 – 100 

зараховано 

 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано  

з можливістю перескладання  
FX 

0 – 20 

не зараховано  

 з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

F 
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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. 

 

 

6.2. Структура та зразок підсумкової контрольної роботи 

Підсумкова контрольна робота складається із 5 завдань теоретичного та практичного 

характеру. 

Зразок підсумкової контрольної роботи  

з дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» 

1. Повноваження НКЦПФР як державного регулятора на ринку небанківських 

фінансових послуг. 

2. Порядок реєстрації та збільшення статутного капіталу кредитної спілки. 

3. Лізингова компанія надала у фінансову оренду устаткування: справедлива вартість – 

600 тис. грн, термін оренди – 3 роки (2018-2020 р.р.), річна орендна ставка – 19%, мінімальні 

орендні платежі мають надходити у кінці кожного кварталу. Здійснити розрахунок доходів 

лізингової компанії за 2018 рік. Відобразити доходи нараховані у кінці IV кварталу 2018 р. на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

4. Готель уклав договір №1 зі страховою компанією щодо страхування приміщення. 

Термін договору – 1 рік. Вартість страхового поліса – 20 тис. грн. Страхова сума – 400 тис. грн. 

Страхова компанія здійснила перестрахування договору №1, уклавши договір №2 із 

перестраховиком. За умовами договору №2 квота перестраховика – 90%, ліміт відповідальності 

перестраховика – 300 тис. грн. Через 8 міс. стався страховий  випадок: прямий збиток 

страхувальника – 430 тис. грн. Відобразити в обліку операції придбання страхового 

полісу, перестрахування, нарахування та сплати страхового відшкодування. Визначити 

фінансовий результат страхової компанії за договором №1. 

5. Виконати тестові завдання (одна правильна відповідь): 

5.1. До видів недержавних пенсійних фондів не належить: 

А) відкритий пенсійний фонд; 

Б)  пайовий пенсійний фонд ; 

В) професійний пенсійний фонд. 

Г)  корпоративний пенсійний фонд. 

5.2. Який із зазначених суб’єктів не здійснює обслуговування діяльності інституту 

спільного інвестування ? 

А) оцінювач майна інституту спільного інвестування; 

Б) зберігач активів інституту спільного інвестування; 

В) інвестиційний керуючий; 

Г) компанія з управління активами; 

Д) аудиторська фірма. 

5.3. Визначте кореспонденцію рахунків господарської операції «Заставлене майно 

реалізовано через торговельну точку ломбарду»: 

А) Дт 685/2 Кт 377/1; 

Б) Дт 301 Кт 703/1; 

В) Дт 377/1 Кт 301. 

Г) Дт 301 Кт 702/1. 

5.4. Установа, що здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю небанківських 

фінансових установ: 

А) Національний банк України; 

Б) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. 

http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27950&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27955&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=28000&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=28000&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=28010&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=28016&displayformat=dictionary
http://do-m.kneu.kiev.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=28012&displayformat=dictionary
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В) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг. 

 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи  

Кожне із 5 завдань підсумкової контрольної роботи оцінюються максимально у 10 балів. 

За умови правильного виконання всіх завдань здобувач може отримати 50 балів.  Критерії 

оцінювання завдань підсумкової контрольної роботи подані в табл. 8. 

Таблиця 8 

Критерії оцінювання завдання підсумкової контрольної роботи з дисципліни «Облік в 

небанківських фінансових установах» 

Кількість балів за 10-бальною 

шкалою 

Рівень повноти й коректності 

відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 недостатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

 

6.4. Дострокове складання заліку 

 Як виняток, здобувачеві надають можливість дострокового складання заліку в разі: 

– невідкладного лікування на період проведення сесії; 

– вагітності і пологів; 

– офіційного запрошення на навчання за профілем спеціальності; 

– наявності інших важливих підстав, що не порушують законодавство, нормативні 

документи Університету та мають документальне підтвердження. 

Дозвіл на дострокове складання заліків надає декан факультету за умови, що на момент 

подання заяви здобувач отримав не менше 50 % від максимально можливої кількості балів за 

результатами поточного контролю з навчальної дисципліни. 

 

 

7. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

 Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Облік в 

небанківських фінансових установах» або її окремого компонента можливе за умов участі 

здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших Університетах України або 

світу) відповідно до Положення про включене навчання і навчання за програмами 

Європейського Союзу студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима 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». 

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 
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(магістерському) рівні вищої освіти – обсяг пере зарахувань не повинен перевищувати  5 

кредитів. 

Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих 

здобувачами у неформальній та інформальній освіті. 

 

8. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: 

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням 

їх індивідуальних потреб і можливостей); 

– посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу є: 

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства; 

– самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних, раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

– фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях; 

– фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

– списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів 

навчання здобувачів вищої освіти; 

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 

– неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги 

матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або 

одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те підстав, 

що призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція 

щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального 

або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому 

процесі, яке призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів вищої освіти. 

Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

регулюється Положенням про академічну доброчесність в Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

затверджене Вченою радою Університету (протокол № 1) від 31.08.2020 р., введене в дію 

наказом від 01.09.2020 № 345. 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 
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