


2 

 

  

  

Розробники: 

Примаченко Олена Леонідівна, к.е.н, доцент кафедри обліку і оподаткування; 

 
 

Форма навчання — денна, заочна, дистанційна 

Семестр —  5, 7, 6 

Кількість кредитів ECTS —  5 

Форма підсумкового контролю — екзамен 

Мова викладання українська, англійська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Примаченко О.Л., 2020.  

© КНЕУ, 2020. 

 

 

 

 



3 

 

  

 

ЗМІСТ 

ВСТУП………………………………………………………………………………………… 4 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………………………… 6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. …………………………………………………………………… 6 

Тема 1. Облік власного капіталу та його складових…………………………………………  6 

Тема 2. Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням……………………………... 6 

Тема 3. Облік розрахунків за податками та платежами……………………………………..  6 

Тема 4. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками та за векселями………… 6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ……………………………………………………………………  

Тема 5. Облік позик (кредитів) банків та зобов’язань за облігаціями………………………  7 

Тема 6. Облік інших довгострокових та поточних зобов’язань……………………………. 7 

Тема 7. Облік забезпечень,  цільового фінансування та цільових надходжень…………… 7 

Тема 8. Формування та облік доходів за видами діяльності……………………………….. 7 

Тема 9. Облік витрат діяльності підприємства………………………………………………. 7 

Тема 10. Облік формування та використання фінансових результатів діяльності 

підприємства…………………………………………………………………………………… 

8 

Тема 11. Узагальнення даних фінансового обліку………………………………………… 8 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ................................................................................................................................ 

 

8 

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………………… 8 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……………… 10 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………… 

 

11 

3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………….. 11 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……………… 13 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………… 

 

14 

4.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………........... 14 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……………… 16 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТІВ … 16 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи……… 16 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для 

 самостійної роботи…………………………………………………………………… 

 

17 

5.3. Критерії оцінювання міждисциплінарної курсової роботи з дисциплін 

«Фінансовий облік-1» і «Фінансовий облік-2»………………………………………………. 
 

19 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)………………………… 

 

20 

6.1. Структура екзаменаційного білету………………………………………………… 20 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента………………………… 21 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен………………………… 24 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………………… 24 

 7.1. Основна література ……………………………………………………… 24 

 7.2. Додаткова література …………………………………………………… 24 

 

 

 



4 

 

  

ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна “Фінансовий облік пасивів” є профілюючою дисципліною 

комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Фінансовий облік пасивів (Financial accounting of liabilities) – це сукупність принципів, форм, 

прийомів, методів обліку пасивів підприємства для надання фінансової інформації для 

прийняття рішень щодо ефективної діяльності господарюючого  суб’єкта.  

Міждисциплінарні зв’язки - вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих 

студентами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності», 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Макроекономіка», «Маркетинг» та циклу 

навчальних дисциплін загальної та професійної підготовки. 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів цілісної системи знань і умінь 

щодо теорії і практики ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах різних 

форм власності. 

Завдання дисципліни - оволодіння знанням щодо порядку документального 

оформлення операцій з обліку власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності підприємства суб’єкта господарювання, визнання, оцінки та їх 

класифікації, відображення облікової інформації в системі рахунків бухгалтерського обліку.  

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання:  

основ економетричного моделювання; законодавчої та нормативної бази, якою 

регламентується питання фінансового обліку та звітності; економічної сутності 

фінансового обліку, його структуру та методи ведення; загальних вимог, які ставляться до 

фінансової звітності; принципів побудови, функціонування і розвитку податкової системи; 

економічної сутності оподаткування як складової частини державного регулювання 

економіки; функції податків у ринковій економіці, їх взаємозв'язок і вплив на кінцеві 

макроекономічні показники; економічної сутності податків та зборів, порядку розрахунків за 

податками та платежами; методики складання первинних документів й податкових регістрів. 

2. Уміння:  

застосовувати математичні методи для системного опису складних економічних зв’язків 

між виробничими об’єктами та при організації контролю економічної діяльності, 

використовувати сучасні технології для розробки прогнозу стану, соціально-економічних 

систем; аналізувати причинно-наслідкові зв'язки в економічних процесах; складати  

звітність підприємства, вести журнал реєстрації господарських операцій за хронологічним 

принципом, визначати тип змін в балансі під впливом господарських операцій, 

систематизовувати інформацію на бухгалтерських рахунках і регістрах бухгалтерського 

обліку, розкривати економічний зміст бухгалтерських проводок, вести синтетичний та 

аналітичний облік на рахунках обліку, заповнювати форми бухгалтерського обліку; 

аналізувати наслідки реалізації податкової політики держави на рівні підприємства; 

формувати базу оподаткування; розраховувати суму податкових зобов’язань за різними 

податками, зборами, обов’язковими платежами; планувати на відповідну дату розмір 

податків залежно від форм оподаткування та коригувати договірні відносини з 

урахуванням їх податкових наслідків; використовувати основні положення Податкового 

кодексу України, інших законодавчих для ведення податкового обліку та складання 

звітності на підприємстві; складати первинні документи, податкові регістри та податкову 

звітність. 

3. Комунікація:  
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здатність презентувати результати наукових досліджень, вести дискусії з прикладних 

питань управління економічною системою; ефективно формувати комунікаційну 

стратегію при заповненні первинних документів та регістрів обліку і звітності; 

презентувати результати оцінки та калькулювання  об’єктів бухгалтерського обліку; 

користуватися нормативно-правовим актами і науковою літературою з податкової 

проблематики; зрозуміле донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і нефахівців. 

4. Автономність та відповідальність:   

здатність самостійного використання сучасних математичних та економетричних методів 

у вирішенні практичних задач діяльності; відповідальність за порушення нормативно-

законодавчих актів щодо ведення обліку, за достовірність інформації, зафіксованої у 

формах звітності; застосовувати отримані знання у професійній діяльності; самостійно 

набувати знання щодо аналізу змін податкової системи, прийняття рішень щодо 

прогнозування податкових платежів; відповідальність за розвиток професійного знання і 

практики оподаткування. 

 

   

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. Облік власного капіталу та його складових. 

Власний капітал, його сутність, структура та функції. Облік 

формування та руху статутного капіталу на підприємствах різних форм господарювання: 

державних, господарських товариств, приватних, з іноземними інвестиціями (спільних 

підприємств). Облік вилученого капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік резервного 

капіталу. Облік операцій по ліквідації підприємства. Характеристика та призначення 

неоплаченого капіталу. Відображення заборгованості засновників (учасників) господарських 

товариств за внесками до статутного капіталу підприємства. Погашення заборгованості за 

внесками до статутного капіталу. Аналітичний облік неоплаченого капіталу за кожним 

засновником (учасником). 

 

ТЕМА 2. Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням. 

   Законодавче     регулювання     оплати     праці.     Облік     персоналу    та використання  

робочого  часу.   Склад  фонду  оплати  праці  та  визначення середньої заробітної плати. 

Методика розрахунку суми заробітної плати при різних формах і системах оплати праці за 

відпрацьований і невідпрацьований час. Індексація і компенсація невиплаченої заробітної 

плати. Утримання із заробітної плати. Узагальнення нарахувань і утримань із заробітної плати 

(розрахунково-платіжні відомості, зведені відомості за складом оплат та категоріями). 

Відображення розрахунків з оплати праці в системі рахунків. Види відпусток та порядок 

нарахування оплати за час перебування у відпустці.  

Види соціального страхування в Україні. Порядок нарахування, утримання та 

відображення в обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Порядок нарахування та облік допомоги з тимчасової втрати працездатності. 

Облік розрахунків за страхуванням майна та індивідуальним страхуванням персоналу.  
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ТЕМА 3. Облік розрахунків за податками та платежами. 

Податкова система в Україні. Види податків та обов'язкових платежів до бюджету та 

законодавче їх регулювання. Облік податку на прибуток: визначення суми податку за 

декларацією; відображення розрахунків з податку на прибуток в системі бухгалтерських 

рахунків. Облік податку на додану вартість: джерела сплати, методика визначення податкових 

зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість і суми  розрахунку з бюджетом 

з податку на додану вартість за декларацією. Відображення в системі рахунків операцій з 

податку на додану вартість. Облік акцизного податку: визначення суми акцизного податку. 

Відображення в системі рахунків операцій по акцизному податку. Облік розрахунків з інших 

податків та обов'язкових платежів.  

ТЕМА 4. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками та за векселями 

Визнання, класифікація та оцінка зобов'язань. Форми розрахунків та їх характеристика.  

Документальне оформлення операцій з обліку розрахунків із постачальниками та 

підрядниками. Облік зобов'язань за розрахунками з вітчизняними постачальниками і 

підрядниками за товари (роботи, послуги). Облік зобов'язань за розрахунками з іноземними 

постачальниками та підрядниками за товари (роботи, послуги). 

Види векселів. Порядок розрахунків між підприємствами за допомогою векселів. Облік 

зобов’язань, забезпечених виданими короткостроковими векселями. Облік розрахунків за 

довгостроковими векселями виданими. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 5. Облік позик (кредитів) бнків та зобов'язань за облігаціями. 

Класифікація позик (кредитів) банків. Документальне оформлення та облік 

короткострокових кредитів банків. Облік довгострокових позик банків. Порядок нарахування 

та облік процентів за кредитами. Довгострокові зобов’язання за облігаціями. Оцінка та облік 

облігацій до сплати. Облік амортизації премії, дисконту за випущеними облігаціями. Метод 

ефективної ставки відсотка. Облік витрат на розміщення облігацій. Вилучення облігацій з 

обігу.  

ТЕМА 6. Облік інших довгострокових  та поточних зобов'язань. 

Облік довгострокових зобов'язань з оренди. Облік інших довгострокових зобов'язань. 

Облік списання кредиторської заборгованості. Облік розрахунків з учасниками. Облік 

розрахунків за іншими операціями. 

 

ТЕМА 7 Облік забезпечень, цільового фінансування 

та цільових надходжень. 

Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів. Облік забезпечень виплат відпусток. 

Облік додаткового пенсійного забезпечення. Облік забезпечень гарантійних зобов'язань. 

Облік цільового фінансування і цільових надходжень. 

ТЕМА 8. Формування та облік доходів за видами діяльності. 

Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна класифікація доходів 

діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського обліку. Облік доходів 

операційної діяльності. Облік доходів від реалізації готової продукції, товарів (робіт, послуг). 
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Облік інших операційних доходів (від реалізації іноземної валюти, від реалізації інших 

оборотних активів, від операційної оренди, від операційних курсових різниць та інші). Облік 

доходу від участі в капіталі. Облік інших фінансових доходів (дивіденди одержані, відсотки 

одержані, інші доходи від фінансових операцій). Облік інших доходів підприємства від 

звичайної діяльності (реалізація фінансових інвестицій, майнових комплексів, необоротних 

активів, не операційної курсової різниці та інші). Облік доходів майбутніх періодів.  

 

ТЕМА 9. Облік витрат діяльності підприємства. 

Загальна класифікація витрат діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками 

бухгалтерського обліку. Визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Облік 

витрат за їх видами (від реалізації іноземної валюти, від реалізації інших оборотних активів, 

від операційної оренди, від операційних курсових різниць та інші). Облік адміністративних 

витрат. Облік витрат на збут. Облік інших фінансових витрат. Облік собівартості реалізованих 

фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів. Облік витрат від не 

операційних курсових різниць. 

 

 ТЕМА 10. Облік формування та використання фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

Економічний зміст фінансових результатів (прибутку, збитків) діяльності підприємства. 

Облік фінансових результатів звітного фінансового року. Облік нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків). Облік використання прибутку звітного періоду. Облік покриття збитків. 

Визначення та облік кінцевого фінансового результату діяльності підприємства. Розкриття 

інформації про фінансові результати діяльності у фінансовій звітності. 

ТЕМА 11. Узагальнення даних фінансового обліку. 
Фінансова звітність підприємства, її склад та призначення. Основні користувачі фінансової 

звітності підприємства. Якісні характеристики фінансової звітності. Завершальні роботи в 

бухгалтерії перед складанням фінансової звітності та основні етапи її  підготовки. Методичні 

аспекти складання основних форм фінансової звітності. Виправлення помилок у фінансовій 

звітності підприємства. 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни "Фінансовий облік пасивів" (обов’язкова) 

для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" 

освітньо-професійних програм "Облік і аудит", «Податковий менеджмент»,  

«Диджитал-облік» 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Тема заняття 

Вид навчального 

заняття, форма його 

проведення 

Максимальна 

кількість балів 

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях 

Змістовий модуль № 1 

1 Тема 1 «Облік власного капіталу та його 

складових» 

Семінар - вирішення 

ситуаційних справ 
- 

2 Тема 1 «Облік власного капіталу та його 

складових» 

Семінар - вирішення 

ситуаційних справ 
4 
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3 Тема 2 «Облік  розрахунків з оплати праці та 

за страхуванням  

Семінар -вирішення 

практичних завдань 
2 

4 Тема 2 «Облік  розрахунків з оплати праці та 

за страхуванням 

Семінар - вирішення 

ситуаційних справ 
3 

5 Тема 2 «Облік  розрахунків з оплати праці та 

за страхуванням 

Семінар - розв’язання 

проблемних завдань 
2 

6 Тема 3 Облік розрахунків за податками та 

платежами 

Семінар - вирішення 

ситуаційних справ 
3 

7 Тема 4 «Облік розрахунків з 

постачальниками і підрядниками та за 

векселями» 

Семінар-вирішення 

практичних завдань 
2 

8 Тема 4 «Облік розрахунків з 

постачальниками і підрядниками та за 

векселями» 

Семінар-вирішення 

практичних завдань 

(підготовка до 

написання модуля) 

3 

9 Контрольна (модульна) робота №1 Виконання контрольної 

(модульної) роботи № 1 
- 

Змістовий модуль № 2 

10 Тема 5 «Облік позик (кредитів) банків та 

зобов’язань за облігаціями» 

Дискусія з елементами 

аналізу, вирішення 

ситуаційних вправ 

2 

11 Тема 6 «Облік інших довгострокових  та 

поточних зобов'язань» 

Смінар- вирішення 

ситуаційних вправ 
2 

12 Тема 7 «Облік забезпечень,  цільового 

фінансування та цільових надходжень» 

Семінар-вирішення 

ситуаційних вправ 
2 

13 Тема 8 «Формування та облік доходів за 

видами діяльності»  

Тема 9 «Облік витрат діяльності 

підприємства» 

Семінар-розгорнута 

бесіда, вирішення 

ситуаційних вправ 

3 

14 Контрольна (модульна) робота №2 Виконання контрольної 

(модульної) роботи № 2 
- 

15 Тема 10 «Облік формування та 

використання фінансових результатів 

діяльності підприємства»  

Тема 11 «Узагальнення даних фінансового 

обліку 

Міні-кейс, семінар-

розгорнута бесіда 

 

2 

Усього балів за роботу на практичних заняттях 30 

За виконання контрольних (модульних) завдань 

Контрольна (модульна) робота №1 

(заняття №9) 

 

Написання контрольної 

(модульної) роботи 

5 

діапазон балів 

(5 – 4 – 3 – 0) 

Контрольна (модульна) робота №2 

(заняття № 14) 

 

Написання контрольної 

(модульної) роботи 

5 

діапазон балів 

(5 – 4 – 3 – 0) 

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт 10 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи* 

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи  

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

тематикою 
5 

2. Підготовка презентації за заданою тематикою 5 

3. Виконання індивідуальних розрахункових завдань 5 
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4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 5 

5.Участь у наукових студентських конференціях, семінарах 10 

6. Наукова публікація з проблем фінансового обліку 10 

7. Участь в роботі наукового гуртка з фінансового обліку (виступ з 

доповіддю) 
10 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань 10 

Разом балів за  СРС  50 
* Студент може обрати види індивідуальних завдань, загальна сума балів за які не перевищує 

10 балів. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (участь студентів у 

роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці 

публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад 

обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни), можуть 

присуджуватися додаткові (заохочувальні) 0-10 балів, але в межах 50 балів поточного контролю. 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Об’єкти поточного контролю знань студентів з дисципліни “Фінансовий облік пасивів” 

поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які студенти 

повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належить 

альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з 

тим, щоб набрати необхідну кількість балів. 

Обов’язковими об’єктами поточного контролю є: 
а) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях (від 0 до 30 балів): 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль; 

б) виконання контрольних (модульних) робіт (від 0 до 10 балів). 

Обов’язкові об’єкти поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 30 балів в 

розрізі визначених тем практичних занять. 

Письмові (аудиторні) експрес-опитування, письмові (аудиторні) ситуаційні завдання, 

тестові (аудиторні) завдання – оцінюються максимальною кількістю балів – 3 (3 – 2 – 1 – 0) 

або 2 (2-1-0) кожне. 

Контрольні (модульні) роботи – оцінюються максимальною кількістю балів – 5 (5 – 4 – 3 

– 0) кожне. 

Рівень виконання завдань поточного контролю: 

 3 бали (або 5 балів) (рівень виконання відмінний) студент отримує за правильно 

виконане завдання, яке не містить помилок у розрахунках, відображенні операцій в системі 

рахунків бухгалтерського обліку, неточностей в документальному оформленні господарських 

операцій; 

 2 бали (або 4 бали) (рівень виконання добрий) студент отримує за виконане 

завдання, яке містить незначні розрахункові помилки (які суттєво не впливають на кінцевий 

результат розрахунку), тобто розкрито методику розрахунку, але завдання виконано 

арифметично не досконало; допущено неточності в кореспонденції рахунків (не більше 3-4), 

або ж не витримано правила оформлення первинної документації в частині реквізитів чи 

розрахунків; 

 1 бал (або 3 бали) (рівень виконання задовільний) студент отримує за виконане 

завдання, яке містить значні розрахункові помилки (як арифметичні так і методичні); грубі 

неточності у відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку; 

оформлення первинних бухгалтерських документів здійснено не вірно (або ж з грубими 

порушеннями) як в частині реквізитів так і розрахунків; 

 0 балів (рівень виконання незадовільний) студент отримує за невиконане завдання 

(зданий чистий аркуш паперу) або ж завдання виконане не за своїм варіантом. 
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Під час проведення контрольних (модульних) робіт оцінюванню підлягають теоретичні 

знання та практичні навички, які набув студент після опанування першої та другої частин 

дисципліни “Фінансовий облік пасивів”. За семестр проводиться 2-і модульні контрольні 

роботи, які оцінюються в діапазоні 5 – 4 – 3 – 0 балів кожна. 

Таким чином за всі виконані об’єкти поточного контролю студент може отримати від 0 

до 40 балів. 

Оцінювання різних форм контролю знань студентів  

з дисципліни «Фінансовий облік пасивів» 

Рівень 

Форма контролю 

Тест-контроль 
Відповіді і 

обговорення 

Контрольна 

(модульна) 

робота 

Вибіркові 

індивідуальні 

завдання 

Відмінно 3  

(9-10 правильних 

відповідей) 

3 

5 5(10) 

Добре 2  

(7-8 правильних 

відповідей) 

2 4 4 (8) 

Задовільно 1  

(5-6 правильних 

відповідей) 

1 3 3 (6) 

Незадовільно 0 

 (0-4 правильних 

відповідей) 

0 0  0 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни "Фінансовий облік пасивів" (обов’язкова) 

для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" 

освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Диджитал-облік» 

Заочна форма навчання 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

№ заняття 

Контактні заняття 

(теми відповідно до робочої 

програми) 

Форма занять і 

контролю 

Макс. 

кількість  

балів 

За систематичність і активність роботи на контактних  заняттях 

1 Тема 1. Облік власного капіталу та 

його складових  

Установча міні-лекція  - 
виконання практичних 

розрахункових завдань; 
1 

тестовий контроль 

знань 
1 

2 Тема 2. Облік розрахунків з оплати 

праці та за страхуванням 
міні-лекція  - 
виконання практичних 

розрахункових завдань 
1 

тестовий контроль 

знань 
1 

3 Тема 3. Облік розрахунків за 

податками та платежами  

 

міні-лекція  - 

виконання практичних 

розрахункових завдань 

1 
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тестовий контроль 

знань 

1 

4 Тема 4. Облік розрахунків з 

постачальниками та підрядниками та 

за векселями 

 

міні-лекція  - 
виконання практичних 

розрахункових завдань 
1 

тестовий контроль 

знань 
1 

5 Тема 5. Облік позик (кредитів) банків 

та зобов’язань за облігаціями  
міні-лекція  - 
виконання практичних 

розрахункових завдань 
1 

тестовий контроль 

знань 
1 

6 Тема 6. Облік інших довгострокових 

та поточних зобов’язань 

 

міні-лекція  - 
виконання практичних 

розрахункових завдань 
1 

тестовий контроль 

знань 
1 

7 Тема 7. Облік забезпечень,  цільового 

фінансування та цільових 

надходжень 

 

міні-лекція  - 
виконання практичних 

розрахункових завдань 
1 

тестовий контроль 

знань 
1 

8 Тема 8. Формування та облік доходів 

за видами діяльності 
міні-лекція  - 

виконання практичних 

розрахункових завдань 

тест-контроль 

1 

 

9 Тема 9. Облік витрат діяльності 

підприємства  

 

міні-лекція - 

виконання практичних 

розрахункових  завдань; 
1 

тестовий контроль 

знань 
1 

10 Тема 10. Облік формування та 

використання фінансових результатів 

діяльності підприємства 

міні-лекція - 

виконання практичних 

розрахункових  завдань; 
1 

тестовий контроль 

знань 
1 

11 Тема 11 Узагальнення даних 

фінансового обліку 
міні-лекція  - 

виконання практичних 

розрахункових завдань 

1 

 20 

За виконання модульних (контрольних) завдань 

12 Комплексна аудиторна самостійна 

контрольна робота 

Поточний модульний 

контроль  
5 

Усього балів за контактні заняття 25 
 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань 
Види завдань Форма подання Термін подання Форма контролю Макс.кіл-ть 
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і реєстрація балів 

Домашнє 

індивідуальне 

завдання 

письмова За два тижні до 

початку сесії 

Захист і обговорення 

результатів за 

графіком 

10 

Індивідуальне 

завдання за 

дистанційним 

курсом 

електронна За два тижні до 

початку сесії 

Викладачем в 

онлайн-режимі 
10 

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання) 
 

1. Аналітичний 

(критичний) 

огляд наукових 

публікацій за 

заданою 

тематикою 

 

 

 

 

Письмова або 

електронна 

 

 

 

 

Індивідуально 

викладачу за 

графіком  

 

 

 

 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком  

 

 

 

 

 

 

5 2. Підготовка 

презентації за 

заданою 

тематикою 

3. Виконання 

індивідуальних 

розрахункових 

завдань 

4. Пошук, підбір 

та огляд джерел 

за заданою 

тематикою 

5.Участь у 

наукових 

студентських 

конференціях, 

семінарах 

    

6. Наукова 

публікація з 

проблем 

фінансового 

обліку 

    

Усього балів за виконання поза аудиторних індивідуальних завдань 25 
Разом 50 

 
3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Поточний контроль є одним з ключових етапів навчального процесу з вивчення науки і 

дозволяє оцінити рівень отриманих студентом знань, ступінь засвоєння програмного 

матеріалу та оволодіння навичками практичної роботи. Він є також одним з важливих 

елементів методики викладання науки, що дозволяє стимулювати студентів за систематичне 

вивчення матеріалу, виконання практичних завдань та їх захисту.  

Об’єктами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є: 

1. Систематична та активна робота на контактних заняттях під час сесії: 

- міні-семінари; 

- виконання практичних розрахункових завдань; 
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- тестовий контроль знань. 

2. Виконання модульної роботи. 

3. Виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період. 

Обов’язкові об’єкти поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 25 балів в розрізі 

визначених тем контактних занять. 

Міні-семінари, письмові (аудиторні) практичні розрахункові завдання, тестові (аудиторні) 

завдання – оцінюються максимальною кількістю балів – 1  (1-0) кожне. 

Модульна контрольна робота – оцінюється максимальною кількістю балів – 5 (5 – 4 – 3 – 0). 

Рівень виконання завдань поточного контролю: 

 1 бал (рівень виконання відмінний) студент отримує за правильно виконане 

завдання, яке не містить помилок у розрахунках, відображенні операцій в системі 

рахунків бухгалтерського обліку, неточностей в документальному оформленні 

господарських операцій;  

 за виконане завдання, яке містить незначні розрахункові помилки (які суттєво 

не впливають на кінцевий результат розрахунку), тобто розкрито методику розрахунку, 

але завдання виконано арифметично не досконало; допущено неточності в 

кореспонденції рахунків (не більше 3-4), або ж не витримано правила оформлення 

первинної документації в частині реквізитів чи розрахунків; 

 0 балів (рівень виконання незадовільний) студент отримує за виконане 

завдання, яке містить значні розрахункові помилки (як арифметичні так і методичні); 

грубі неточності у відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерського 

обліку; оформлення первинних бухгалтерських документів здійснено не вірно (або ж з 

грубими порушеннями) як в частині реквізитів так і розрахунків; 

  за невиконане завдання (зданий чистий аркуш паперу) або ж завдання виконане 

не за своїм варіантом. 

Модульна контрольна робота виконується з метою узагальнення набутих студентами 

знань теоретичного та практичного матеріалу, що розглядається згідно програми науки. 

Під час проведення модульної контрольної роботи оцінюванню підлягають теоретичні 

знання та практичні навички, які набув студент після опанування  науки “Фінансовий облік 

пасивів”. Проводиться 1-а модульна контрольна робота, яка оцінюються в діапазоні 5 – 4 – 3 – 

0 балів. 

Оцінка “5” баів за кожне викладене питання модульного контрольного завдання ставиться у 

тому разі, коли студент: 

 системно, ґрунтовно і всебічно висвітлив сутність економічних явищ і процесів; 

чітко сформулював поняття і терміни; обґрунтував методичні принципи і підходи 

до розв’язання передбаченого завданням питання; логічно, послідовно і правильно 

розв’язав задачу, зробив необхідні визначення і висновки, що випливають з 

одержаного результату (розв’язку). 

Оцінка “4” балів ставиться у тому разі, коли студент: 

 вірно, але недостатньо повно (поверхово) розкрив теоретичні питання, сутність 

економічних явищ і процесів; сформулював поняття і терміни в основному 

правильно, але допустив окремі помилки; правильно описав методику розв’язання 

передбачених завданням питань, але поверхово розкрив їх сутність і взаємозв’язок; 

при розв’язанні задач правильно визначав хід розв’язання, але допустив помилку. 

Оцінка “3” балів ставиться  у тому разі, коли студент: 

 не розкрив теоретичних питань; зовсім не дав визначення понять і термінів; в 

основному невірно підійшов до розв’язання передбаченого завданням питання; не 

розв’язав задачі; не зробив основних розрахунків та необхідних висновків. 

Оцінка “0” балів ставиться  у тому разі, коли студент: 

  не виконав завдання (здав чистий аркуш паперу), або усі завдання виконані 

неправильно чи не за своїм варіантом. 
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Таким чином за всі виконані об’єкти поточного контролю студент може отримати від 0 до 25 

балів. 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

4.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Фінансовий облік пасивів» (обов’язкова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітньої програми «Облік і аудит» 

Дистанційна форма навчання 

№ 

з/п 
Тема заняття 

Вид навчального заняття, форма 

його проведення 

Максимальна 

кількість балів 

За знання, уміння та навички продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі 

Змістовний модуль № 1 

1 Тема 1. «Облік власного 

капіталу та його складових» 

установча міні-лекція; 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

- 

2 
Тема 2. «Облік  розрахунків з 

оплати праці та за страхуванням  

міні-лекція (презентація); 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 
3 

3 
Тема 2. «Облік  розрахунків з 

оплати праці та за страхуванням 

міні-лекція (презентація); 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

4 Тема 3. «Облік  розрахунків за 

податками та платежами» 

 

міні-лекція (презентація); 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 3 

 5 Тема 3. «Облік  розрахунків за 

податками та платежами» 

 

міні-лекція (презентація); 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

6 Тема 4. «Облік розрахунків з 

постачальниками і 

підрядниками та за векселями» 

міні-лекція (презентація); 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 
3 

7 Тема 4. «Облік розрахунків з 

постачальниками і 

підрядниками та за векселями» 

міні-лекція (презентація); 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

Змістовний модуль № 2 

8 Тема 5. Облік позик (кредитів) 

банків та зобов’язань за 

облігаціями 

міні-лекція; 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 
3 

9 Тема 5. Облік позик (кредитів) 

банків та зобов’язань за 

облігаціями 

міні-лекція; 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

10 Тема 6. Облік інших 

довгострокових та поточних 

зобов’язань 

міні-лекція (презентація); 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 
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11 Тема 6. Облік інших 

довгострокових та поточних 

зобов’язань 

міні-лекція (презентація); 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

12 Тема 7. Облік забезпечень,  

цільового фінансування та 

цільових надходжень 

 

міні-лекція (презентація); 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

 3 

 13 Тема 7. Облік забезпечень,  

цільового фінансування та 

цільових надходжень 

 

міні-лекція (презентація); 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

 

14 Тема 8. Формування та облік 

доходів за видами діяльності 

міні-лекція (презентація); 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

15 Тема 9. Облік витрат діяльності 

підприємства  

 

міні-лекція; 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

16 Тема 10. Облік формування та 

використання фінансових 

результатів діяльності 

підприємства 

 

міні-лекція; 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

17 Тема 11. «Узагальнення даних 

фінансового обліку 

міні-лекція; 

виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

Усього балів за дистанційні заняття 30 

За виконання і захист підсумкових контрольних робіт 

18 Підсумкова контрольна робота 
Виконання підсумкової контрольної 

роботи 
10 

Усього балів за виконання підсумкової контрольної роботи 10 

За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи за вибором (1-го завдання) 

1. Аналітичний (критичний) 

огляд наукових публікацій за 

заданою тематикою 

(письмова 

або 

електронна) 

Індивідуально 

викладачу за 

графіком 

дистанційного 

навчання 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком 

дистанційного 

навчання 

10 

2. Підготовка презентації за 

заданою тематикою 

10 

3. Виконання індивідуальних 

розрахункових завдань 

10 

4. Пошук, підбір та огляд джерел 

за заданою тематикою 

10 

5.Участь у наукових 

студентських конференціях, 

семінарах 

10 

6. Наукова публікація з проблем 

фінансового обліку 
   

10 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 10 

Разом 50 
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4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

  Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. 

Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів включно. 

Об’єкти поточного контролю знань студентів дистанційної форми навчання з даної 

дисципліни поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які 

всі студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До 

вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати 

завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів поточного контролю.       

Обов’язковими об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання є: 

- відповіді, виконання завдань під час занять в дистанційному режимі (на форумах, у 

чатах, у Skype тощо) - 0-30 балів; 

- виконання і захист підсумкової контрольної роботи – 10 балів. 

Виконання підсумкової контрольної роботи за дистанційним курсом видається 

студентам для самостійного виконання з наступним контролем викладачем в онлайн-режимі. 

Її виконання передбачає визначення комплексних знань з усього матеріалу дисципліни. Захист 

підсумкової контрольної роботи за дистанційним курсом виконується у суворо визначений 

період часу та оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.  

Вибіркові об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання наведені у 

Карті навчальної роботи студента і оцінюються в 10 балів. 

Сума набраних балів включається до загальної кількості балів за виконання завдань 

студента з дисципліни. 

Таким чином, всі обов’язкові та вибіркові об’єкти поточного та підсумкового контролю 

оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно). 

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку 

поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за 

опанування дисципліни. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань і заноситься до відомості поточної і підсумкової успішності. 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань  

для самостійної роботи 

Навчальні завдання для виконання індивідуальних завдань підготовлені згідно з 

програмою дисципліни “Фінансовий облік пасивів” та знаходяться у керівника курсу. Вони є 

складовою частиною навчального процесу та передбачають закріплення здобутого 

теоретичного і практичного матеріалу в процесі вивчення дисципліни. 

Метою виконання індивідуальних завдань є опанування теорії та практики ведення 

фінансового обліку активів підприємства; вивчення можливих облікових оцінок та порядок їх 

застосування в обліковій практиці господарюючого суб’єкта; закріплення методики обліку 

окремих об’єктів. Це необхідно для прийняття своєчасних та виважених фінансово-

економічних рішень, повсякденного контролю за активами підприємства. 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити законодавчі акти, нормативно-правові 

документи, підручники, навчальні посібники, лекційний матеріал. 

За кожною темою індивідуального завдання наведено мету завдання; методичні вказівки 

щодо його виконання; вихідна інформація для виконання завдання (в розрізі варіантів), а 

також матеріальне забезпечення, тобто розрахункові таблиці в яких виконується саме 

індивідуальне завдання. В індивідуальних завданнях передбачено різні практичні ситуації, в 

характері і суті яких студент має добре орієнтуватися. 
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Варіант, за яким студент виконує індивідуальне завдання, визначається викладачем на 

практичному (чи контактному) занятті. 

Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно у вільний від навчання час та 

оформляється письмово в частині “Матеріальне забезпечення для виконання індивідуального 

завдання”. Термін виконання одного завдання визначається викладачем. Виконане завдання 

здається особисто викладачеві, який веде практичні заняття. 

Види індивідуальних завдань та вимоги щодо їх виконання та подання 
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій 

за заданою тематикою 
5-10 наукових публікацій (з наданням копій) 

2. Підготовка презентації за заданою тематикою 15-20 слайдів 

3. Виконання індивідуальних розрахункових завдань 
Виконуються в Робочому зошиті для 

індивідуальних завдань  

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 

15-20 джерел (нормативні документи, 

підручники, монографії, наукові публікації, 

публікації в періодичних виданнях), 

оформлені у вигляді списку  

5.Участь у наукових студентських конференціях, 

семінарах 

Опубліковані тези (копія збірника), 

сертифікат про участь в конференції 

6. Наукова публікація з проблем фінансового обліку 
Публікація в наукових та періодичних 

видання (копія) 

 

Підготовка та написання курсової роботи 

Одним із відособлених видів самостійної роботи є підготовка та написання курсової 

роботи, результати захисту якої не входять до складу поточного оцінювання знань студентів з 

дисципліни. 

Підготовка та написання курсової роботи дозволяє студентові глибоко засвоїти 

теоретичні знання з бухгалтерського обліку; виробити вміння опрацьовувати законодавчі та 

нормативні документи; набути навичок критичної оцінки існуючої практики бухгалтерського 

обліку; сформувати вміння логічно і структуровано викладати матеріал у вигляді теоретичних 

та практичних положень. 

Вимоги до написання та оформлення курсової роботи містяться у «Навчально-

методичних матеріалах з організації, технології написання та захисту курсових робіт з 

дисципліни «ФО активів, ФО пасивів», порядок їх оцінювання». 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань  

для самостійної роботи 

Денна форма навчання 

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає 

створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті 

поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, 

а також застосування цих знань на практиці. 

Види індивідуальних завдань та їх оцінювання: 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою – 5 балів; 

2. Підготовка презентації за заданою тематикою – 5 балів 

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

4. Виконання індивідуальних розрахункових завдань 

5. Участь у наукових студентських конференціях, семінарах – 10 балів; 

6. Наукова публікація з проблем фінансового обліку – 10 балів; 

7. Участь в роботі наукового гуртка з фінансового обліку (виступ з доповіддю) – 10 балів. 

Студент може обрати види індивідуальних завдань, загальна сума балів за які не 

перевищує 10 балів. 

Результат поточного контролю знань студентів в цілому  оцінюються в діапазоні від 0 до 

50 балів (включно). 
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Результати  поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної 

і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування 

дисципліни. Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів 

(14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять 

(завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня 

у відповідному семестрі. 

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, 

виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні 

обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — листок непраздетності, 

медична довідка, повістка, тощо. Порядок відпрацювання пропущених занять визначає 

викладач. 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи. 

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої 

навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати 

поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентами 

знань, набутих умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою 

навчальною програмою. 

Заочна форма навчання 

Під час контролю за виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань 

оцінці підлягає виконання та захист домашнього індивідуального завдання (Робочого зошита) 

- 10 балів, в тому числі за: 

 виконання домашнього індивідуального завдання (Робочого зошита) - 5 балів; 

 захист виконаного домашнього індивідуального завдання (Робочого зошита) - 5 балів. 

При цьому за правильність виконання практичних завдань у Робочому зошиті студент 

отримує 5 бали, з яких: 

 А) 5 балів - за своєчасне самостійне виконання всіх практичних завдань Робочого 

зошита за умови, що у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх правильності виконання 

та оформлення і що виконане завдання допущене до захисту; 

 4 бали - за своєчасне виконання всіх практичних завдань, за умови, якщо у викладача 

були окремі зауваження щодо якості їх виконання та оформлення і ці завдання допущені до 

захисту; 

 3 бали - за своєчасне виконання 80% практичних завдань, за умови, якщо у викладача 

були окремі зауваження щодо якості їх виконання та оформлення і ці завдання допущені до 

захисту; 

         2 бали - за своєчасне виконання не менше 60% практичних  завдань, за умови, якщо у 

викладача не було суттєвих зауважень щодо їх правильності виконання та оформлення і ці 

завдання допущені до захисту; 

        1 бал - за своєчасне виконання менше половини практичних  завдань, за умови, якщо у 

викладача не було суттєвих зауважень щодо їх правильності виконання та оформлення і ці 

завдання допущені до захисту; 

 0 балів – при невиконанні практичних  завдань. 

Б) За захист виконаних завдань Робочого зошита студент може отримати 5 балів, 

зокрема: 

 5 балів - за захист у встановлений термін всіх виконаних практичних завдань на оцінку 

«відмінно»; 

4 бали - за захист у встановлений термін всіх виконаних практичних завдань на оцінку 

«добре»; 

3 бали - за захист у встановлений термін всіх виконаних практичних завдань на оцінку 

«задовільно»; 

0 балів - за захист у встановлений чи невстановлений термін всіх чи частини виконаних 

практичних завдань на оцінку «незадовільно» або якщо завдання не захищались взагалі. 
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Під час контролю за виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань також 

підлягає оцінці виконання індивідуального завдання за дистанційним курсом - 10 балів. 

Оцінці в 5 балів за виконання індивідуальних робіт підлягають такі їх види:  

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

2. Підготовка презентації за заданою тематикою 

3. Виконання індивідуальних розрахункових завдань 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 

5.Участь у наукових студентських конференціях, семінарах 

6. Наукова публікація з проблем фінансового обліку 

Обраний студентом вид індивідуальної роботи максимально оцінюється на 5 балів. При 

цьому індивідуальні роботи оцінюються за загальною кількістю балів, які студент отримує за: 

1 бал - за своєчасність подання виконаного завдання згідно графіку «Дня заочника»; 

1 бал - за повноту викладеного теоретичного матеріалу;  

1бал - за повноту викладеного практичного матеріалу щодо досліджуваної ділянки обліку, що 

має узагальнюватися в звітності; 

1 бал - за захист виконаного завдання на оцінки «відмінно» та «добре», тобто якщо студент 

дав відповідь на більшу половину питань, поставлені йому викладачем під час обговорення за 

графіком «Дня заочника»; 

1 бал - за належне оформлення виконаного завдання. 

Результати поточного контролю знань студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів 

(включно). 

 Результати  поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку 

поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за 

опанування науки. 

Дистанційна форма навчання 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

За виконання індивідуальних завдань СРС за вибором (1-го завдання): 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою - 0-10 балів 

2. Підготовка презентації за заданою тематикою - 0-10 балів 

3. Виконання індивідуальних розрахункових завдань - 0-10 балів 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою - 0-10 балів 

5.Участь у наукових студентських конференціях, семінарах - 0-10 балів 

6. Наукова публікація з проблем фінансового обліку - 0-10 балів 

  

5.3. Критерії оцінювання міждисциплінарної курсової роботи з дисциплін 

«Фінансовий облік активів» і «Фінансовий облік пасивів» 

Окремим видом самостійної роботи є підготовка та написання міждисциплінарної 

курсової роботи з дисциплін «Фінансовий облік активів» і «Фінансовий облік пасивів», 

результати захисту якої не входять до складу поточного оцінювання знань студентів з 

дисципліни. 

Підготовка та написання курсової роботи дозволяє студентові глибоко засвоїти 

теоретичні знання з фінансового обліку; виробити вміння використовувати у виробничих 

умовах законодавчі та нормативні документи; виробити навички критичної оцінки існуючої 

практики фінансового обліку; сформувати вміння самостійно викладати матеріал у вигляді 

структурної системи теоретичних та практичних положень. 

Теми курсових робіт та вимоги до їх написання, захисту та оформлення наведені  у 

«Навчально-методичних матеріалах з організації, технології написання та захисту курсових 

робіт з дисципліни «ФО активів, ФО пасивів», порядок їх оцінювання». 

Оцінювання курсової роботи здійснюється в діапазоні від до 100 балів в два етапи: при 

попередньому ознайомленні (0-55 балів) та під час захисту (0-45 балів). 
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 При попередньому ознайомленні курсова робота оцінюється за такими критеріями: 

1) повнота викладу теоретичного матеріалу – 0-10 балів; 

2) повнота викладу методики обʼєктів обліку, розглядуваних у роботі – 0-15; 

3) наявність цифрових прикладів щодо відображення в обліку тих чи інших 

господарських операцій – 0-10 балів; 

4) наявність зразків заповнених первинних документів – 0-10 балів; 

5) технічне оформлення роботи - 0-10 балів.  

Загальна сума балів за результатами попереднього ознайомлення з курсовою роботою 

не може перевищувати 55 балів. 

 За результатами попереднього ознайомлення проводиться захист курсової роботи у 

формі усної співбесіди студента з керівником курсової роботи. За результатами захисту 

студент може отримати не більше 45 балів. 

За результатами оцінювання курсової роботи виставляється загальна оцінка за 100-

бальною шкалою, яка переводиться у 4-х бальну шкалу та шкалу за системою ECTS.  

 

 

 6. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

6.1. Структура екзаменаційного білету 

 

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 

Кафедра обліку і оподаткування 

Навчальна дисципліна "Фінансовий облік пасивів" 

 

Екзаменаційний білет № __ 
1. Критерії визнання, класифікація та оцінка зобов’язань. 

2. Методика обліку статутного капіталу акціонерних товариств. 

3. Обрати правильний варіант відповіді: 

     3.1. До складу фонду основної заробітної плати належать: 

А. Доплата за роботу в нічний час; 

Б. Оплата роботи в надурочний  і наднормовий час; 

В. Оплата праці за час перебування у відрядженні; 

Г. Оплата простоїв не з вини працівника. 

      3.2. Система обліку доходів і витрат дозволяє: 

  А. Калькулювати повну собівартість продукції; 

  Б. Відображати доходи та витрати на результативних рахунках; 

  В. Собівартість виробленої продукції визначати тільки за  виробничими    витратами; 

  Г. Відображати надзвичайні події у складі доходів та витрат від інших 

позареалізаційних операцій. 

  3.3. Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки,  відображаються в 

балансі: 

    А. За сумою погашення. 

    Б. За теперішньою вартістю. 

    В. За обліковою оцінкою ресурсів, необхідних для погашення зобов’язання. 

    Г. За справедливою вартістю. 

3.4. Нараховано заробітну плату виробничому персоналу підприємства: 
А. Дт 661 Кт 92                В. Дт 92   Кт 661  

Б. Дт 23   Кт 661              Г. Дт 661   Кт 23 

   3.5.З поточного рахунку в банку перераховано заборгованість постачальнику за раніше 

отримані запасні частини: 

А. Дт 311  Кт 361              В. Дт 371  Кт 311  
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Б. Дт 631  Кт 311              Г. Дт 651  Кт 311 

4. Савченко І.І. (токар 5-го розряду основного виробництва) згідно з табелем обліку робочого 

часу за місяць відпрацював 21 день (тривалість робочого дня – 8 год.). За поточний місяць 

відділ технічного контролю прийняв від нього 380 деталей належної якості. Норма часу на 

виготовлення однієї деталі становить 30 хвилин; відрядна розцінка – 15,00 грн. за штуку, при 

перевищенні норми виробітку її збільшують на 10 %.  

Необхідно:  визначити суму нарахованої заробітної плати Савченку І.І. за місяць; скласти 

журнал реєстрації господарських операцій з нарахування заробітної плати та виплати 

заробітної плати через картковий рахунок 

5. Згідно договору купівлі–продажу 06.01.20хх р. з поточного рахунку в банку перераховано 

попередню оплату (повну)  постачальнику в сумі 60480,00 грн. (в т. ч. ПДВ).  

16.01.20хх р. отримано від постачальника матеріали в кількості 720 од. за ціною 70 грн. за 

од. (без ПДВ).  

17.01.20хх р. матеріали в повному обсязі передані у виробництво.  

Необхідно: відобразити наведену ситуацію на рахунках бухгалтерського обліку за датами 

здійснення операцій; вказати необхідні суми та первинні документи, які підтверджують 

здійснення цих операцій. Відповідь оформити у вигляді таблиці. 

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку і оподаткування 

Протокол № ___ від _______________ 20___ р. 

 

Завідувач кафедри обліку і  

оподаткування, д.е.н., 

професор 

 

______________________________ М.М. Шигун 

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента 

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), 

вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, 

передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну 

оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі 

понад обсяги, встановлені навчальним планом, за індивідуальним графіком у формі 

додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті 

положеннями (Розповсюджується тільки на студентів денної форми навчання). 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні 

(модульні) роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з 

дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою 

для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань 

(Розповсюджується тільки на студентів денної форми навчання). 

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і 

не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені 

навчальним планом, за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається 

таким, що має академічну заборгованість. (Розповсюджується тільки на студентів денної 

форми навчання). 

Об’єктом контролю знань у формі екзамену є результати виконання письмових 

екзаменаційних завдань. На екзамен виносяться вузлові питання програми та типові завдання, 

що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при 

вирішенні практичних ситуацій. Перелік та зміст екзаменаційних завдань включено до робочої 

програми дисципліни «Фінансовий облік пасивів».  

На екзамені з дисципліни "Фінансовий облік пасивів" оцінюванню підлягають: 

1) володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями; 

2) вміння демонструвати практичні навички при вирішенні ситуацій, пов’язаних з 
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обліком оборотних та необоротних активів; 

3) вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними 

методами, методиками при вирішенні практичних питань. 

Перелік та зміст екзаменаційних завдань включено до робочої програми науки. 

Екзаменаційний білет містить 5 завдань. Кожне з яких оцінюється за шкалою. 

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань 

Кількість 

балів за 

10 

баловою 

шкалою 

Рівень 

повноти й  

коректності 

відповіді 

Критерії оцінювання 

Теоретичні питання Тестові 

завдання 

Ситуаційні вправи 

10 відмінний 

Всебічне та повне 

висвітлення теоретичного 

матеріалу (нормативне 

забезпечення, методика 

обліку зазначеного об’єкта, 

документальне оформлення, 

регістри синтетичного та 

аналітичного обліку, типова 

кореспонденція рахунків) за 

наявності критичної оцінки 

стану вирішення певних 

проблем або власного 

бачення шляхів вирішення 

цих проблем 

5 

правильн

их 

відповіде

й 

Правильно проведені 

необхідні розрахунки, 

вказано документальне 

оформлення 

господарських операцій 

і кореспонденція 

рахунків; результати 

оформлені у вигляді 

журналу реєстрації 

господарських операцій 

8 добрий 

Всебічне та повне 

висвітлення теоретичного 

матеріалу (нормативне 

забезпечення, методика 

обліку зазначеного об’єкта, 

документальне оформлення, 

регістри синтетичного та 

аналітичного обліку, типова 

кореспонденція рахунків) 

без наявності критичної 

оцінки стану вирішення 

певних проблем або 

власного бачення шляхів 

вирішення цих проблем 

4 

правильн

их 

відповіде

й 

При проведені 

необхідних розрахунків, 

у вказаному 

документальному 

оформленні 

господарських операцій 

і кореспонденції 

рахунків допущено 

незначні помилки; 

результати оформлені у 

вигляді журналу 

реєстрації 

господарських операцій 

6 задовільний 

Висвітлення теоретичного 

матеріалу з деякими 

неточностями (нормативне 

забезпечення, методика 

обліку зазначеного об’єкта, 

документальне оформлення, 

регістри синтетичного та 

аналітичного обліку, типова 

кореспонденція рахунків)  

3 

правильн

их 

відповіде

й 

При проведені 

необхідних розрахунків, 

у вказаному 

документальному 

оформленні 

господарських операцій 

і кореспонденції 

рахунків допущено 

помилки; результати 

оформлені у вигляді 

журналу реєстрації 

господарських операцій 

4 не достатній 

Не зовсім повне 

висвітлення теоретичного 

матеріалу (без наявності 

якоїсь з наведених 

2 

правильни

х відповіді 

При проведені 

необхідних 

розрахунків, у 

вказаному 
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складових: нормативне 

забезпечення, методика 

обліку зазначеного об’єкта, 

документальне 

оформлення, регістри 

синтетичного та 

аналітичного обліку, 

типова кореспонденція 

рахунків)  

документальному 

оформленні 

господарських операцій 

і кореспонденції 

рахунків допущено 

принципові помилки 

2 мінімальний 

Не повне висвітлення 

теоретичного матеріалу (за 

наявності лише 1-2 з 

наведених складових: 

нормативне забезпечення, 

методика обліку 

зазначеного об’єкта, 

документальне 

оформлення, регістри 

синтетичного та 

аналітичного обліку, 

типова кореспонденція 

рахунків)  

1 

правильна 

відповідь 

При проведенні 

розрахунків допущені 

принципові помилки, 

вказано або тільки 

документальне 

оформлення, або тільки 

кореспонденція 

рахунків без 

відповідних сум 

0 
незадовільн

ий 

Відповідь відсутня жодної 

правильно

ї відповіді 

Завдання не виконано 

взагалі, переписана 

умова завдання 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня 

засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені цією 

робочою навчальною програмою. 

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни «Фінансовий облік пасивів» 

складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю, яка фіксується в 

екзаменаційній відомості. 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право 

повторно скласти екзамен.   

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, 

які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної 

діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та 

навичок.  

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним 

планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи 

набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і 

вважається таким, що має академічну заборгованість. 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою 

ECTS здійснюється в наступному порядку: 

Шкала КНЕУ, балів Оцінка за 4-бальноюшкалою 
Шкала 

EСTS 

90 – 100 відмінно A 

80 – 89 
добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання екзамену  
FX 
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 0 – 20 

незадовільно з можливістю вивчення 

дисципліни за індивідуальним графіком у 

формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи 

F 

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен 

 

1. Тестове завдання: з наведених варіантів відповіді вибрати одну правильну. 

2. За наведеними даними визначити суму нарахованої заробітної плати працівника за місяць. 

Скласти кореспонденцію рахунків. 

3.   За  даними практичної ситуації визначити необхідні суми, вказати первинні документи та  

відобразити послідовність записів у бухгалтерському обліку. 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

7.1. Основна література 

1. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: Навч. посіб. /В.М. Добровський В.М. 

(Є.І. Свідерський, М.І. Бондар та ін.); за ред В.М. Добровського. – К.А.С.К., 2009.- 976 с. 

2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 

10.07.1999 р. № 996-ХІУ, зі змінами. 

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 листопада 1999 року № 291, зі змінами. 

4. Кім Ю.Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх 

заповнення: навч. посібник для ВНЗ / Ю.Г. Кім. – К.: ЦУЛ, 2014. – 600 с. 

5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій, затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.1999 

р.№291, із змінами. 

7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.  

8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: 

Підручник. – 7-ме вид., доп. і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 928 с. 

9. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / М.Ф. 

Огійчук, Л.О. Сколотій, М.І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – 7-ме вид., доп. і 

перероб. – К.: Алерта, 2016. – 1040 с. 

10. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.1 / М.І. Бондар, В.І. Єфіменко, Л.Г. 

Ловінська та ін.; за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с. 

11. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.2 / М.І. Бондар, В.І. Єфіменко, Л.Г. 

Ловінська та ін.; за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 590 с. 

 

7.2. Додаткова література 
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Н.В. Гудзь, П.Н. Денчук, Р.В. Романів. – К.: ЦУЛ, 2016. – 424 с. 

4. Лівшиц Д.М.Первинна документація: складання, заповнення, обробка і 

зберігання.Практичний посібник. –К.: ЦУЛ, 2012. – 242 с. 

5. Сук Л.К. Фінансовий облік: Навчальний посібник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: "Знання", 

2015. – 647 с. 

6. Фінансовий облік: підручник для студентів ВНЗ / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, 

О.А. Бакурова та ін. / за ред. Л.В. Нападовської. – К.: КНТЕУ, 2013. – 700 с. 

7. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / М. Ф. 
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Гонтаренко. – К.: ЦУЛ, 2016. – 336 с. 

9. Видання «Бухгалтерський облік і аудит», «Незалежний аудитор», «Облік і фінанси». 
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