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ВСТУП 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Системи і моделі 

бухгалтерського обліку» розроблені згідно з Додатком 2 до «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. 

Анотація навчальної дисципліни. Системи і моделі бухгалтерського обліку (Systems 

and models of accounting) – це теоретико-практичні та історичні засади розвитку системи 

бухгалтерського обліку та її моделювання в контексті наукових позицій бухгалтерських шкіл 

в Україні та світі.  

Знання систем і моделей бухгалтерського обліку забезпечує формування у майбутніх 

фахівців професійного підходу до створення мікрооблікових систем з урахуванням 

макроекономічних впливів. Вивчення специфіки моделювання облікової системи забезпечує 

розуміння закономірностей його розвитку, передумов формування основоположних 

облікових концепцій, теорій та процедур.  

Міждисциплінарні зв’язки – навчальна дисципліна «Системи і моделі 

бухгалтерського обліку» інтегрує велику кількість базових понять та прийомів навчальних 

дисциплін циклу загальної та професійної підготовки бакалаврського рівня, зокрема таких як 

«Вступ до спеціальності», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Основи наукових 

досліджень» та інших.    

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувача компетенцій з 

питань розвитку системи та моделей бухгалтерського обліку на національному та 

міжнаціональному рівнях. 

Завдання навчальної дисципліни - набуття здобувачами розуміння передумов 

виникнення бухгалтерського обліку як науки і як практичної діяльності; дослідження 

процесу формування облікових теорій та концепцій; отримання навичок оцінки нових ідей в 

світлі розвитку бухгалтерського обліку; набуття вміння виявлення ключових ознак 

національних систем бухгалтерського обліку та здійснення їх порівняльного аналізу; 

формування сталих навичок побудови нових моделей бухгалтерського обліку та їх 

видозміни; освоєння техніки наукового передбачення в галузі наукового розвитку 

бухгалтерського обліку. 

Предмет навчальної дисципліни: теоретико-практичні та історичні засади розвитку 

системи бухгалтерського обліку та її моделювання в контексті наукових позицій 

бухгалтерських шкіл в Україні та світі. 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ 

 Поняття системи бухгалтерського обліку. Наукові підходи до визначення системи 

бухгалтерського обліку. Класифікація систем бухгалтерського обліку. Макро- та 

мікросистеми бухгалтерського обліку.  

 Елементи системи бухгалтерського обліку. Теоретичні, методологічні та організаційні 

елементи системи бухгалтерського обліку. 

 

ТЕМА 2. ЗАРОДЖЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.  

 Історія бухгалтерського обліку як наука, що вивчає події, які вплинули на 

виникнення, становлення та розвиток обліку. Ці події систематизовано та викладено в 
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хронологічному та географічному розрізах.  Еволюція бухгалтерської думки. 

Методологія бухгалтерського обліку.  

Основні етапи розвитку обліку. Факти господарського життя  - це центральне поняття 

бухгалтерського обліку. Значення бухгалтерського обліку для господарства. Знання історії 

обліку – передумова передбачення його подальшого розвитку. 

 Перші підрахунки. Час та причини виникнення обліку. Вплив господарського обліку 

на розвиток цивілізації. Початок обліку у країнах Стародавнього Сходу (Єгипет, Вавилон, 

Індія, Китай). Облік Древньої Греції та Древнього Риму. Господарський облік Раннього 

Середньовіччя. 

 

ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АНТИЧНОМУ 

СВІТІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ У РАННЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ.  

 Передумови та обставини виникнення подвійного запису. Етапи розвитку подвійної 

бухгалтерії. Літературні джерела, що описують ведення бухгалтерського обліку. Італія – 

батьківщина подвійного запису. Робота Луки  Пачолі та її роль у  розвитку бухгалтерського 

обліку. Поширення подвійної бухгалтерії в Європі (Іспанія, Германія, Англія, Голландія, 

Франція.). Умови розвитку форм рахівництва, як фактора вдосконалення та підвищення ролі 

бухгалтерського обліку в житті суспільства.  

 

ТЕМА 4. ВПЛИВ НАУКОВИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ШКІЛ НА РОЗВИТОК 

СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У XIX-XX СТ.  

Становлення бухгалтерського обліку як самостійної галузі економічних знань. 

Зародження основних шкіл. Внесок італійської школи у розвиток юридичної та економічної 

концепцій; французької – у систему документації, ведення обліку на макрорівні; німецької – 

у створення карткових форм обліку, вдосконалення балансу та уніфікацію плану рахунків; 

англо-американської – у поділ обліку на управлінський та фінансовий, стандартизацію 

обліку. Провідні вчені та їх внесок у розвиток бухгалтерської науки. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 5. МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: 

ТИПИ І КРИТЕРІЇ ПОРІВНЯННЯ.  

Поняття моделі національної системи бухгалтерського обліку. Класифікаційний поділ 

моделей бухгалтерського обліку на рівні країни. Континентальна, англо-американська, 

південноамериканська, ісламська, перехідна, змішана моделі національних систем 

бухгалтерського обліку. 

 

ТЕМА 6. МІЖНАЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

КОНТЕКСТІ МСФЗ.  

Міжнародні стандарти фінансової звітності як інтернаціональна модель регулювання 

системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерські стандарти і компоненти облікової 

методології. Базові положення МСФЗ: проблеми ідентифікації 

 

ТЕМА 7. РЕГУЛЯТИВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОДЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ НА РІВНІ КРАЇНИ.  

Регулятивні складові в науковій методології. Глобалізація з позиції її історичного та 

соціального значення. Гармонізація як спосіб упорядкування відносин в умовах глобалізації. 

Регулювання як спосіб підпорядкування розвитку явищ і процесів в системі управління.  

Регламентація як процес встановлення правил здійснення діяльності через визначення 

меж її виконання. Стандартизація як інструмент регламентації і регулювання. Місце 

облікової стандартизації в системі регулятивних складових економіки.  
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Уніфікація як спосіб стандартизації. Основні методи уніфікації, що застосовуються в 

бухгалтерському обліку. 

 

ТЕМА 8. МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  В 

УКРАЇНІ ТА ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЯ. 

Облік на території України  у праісторичні часи (від палеоліту до княжої доби). 

Господарський облік України у період княжої та литовсько-польської доби. Становлення 

бухгалтерського обліку у XVI-XVIII ст. Вплив інших країн на розвиток вітчизняного 

бухгалтерського обліку. 

 

2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. Карта навчальної роботи здобувача 

Таблиця 1 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» (вибіркова) 

Денна (очна ) форми навчання 

№ заняття Тема заняття Види навчальних занять 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 2 3 4 

Робота на навчальних заняттях  

Змістовий модуль  № 1 

1 
Тема 1. Система бухгалтерського обліку 

та її елементи. 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

2 

Тема 2. Зародження, еволюція та 

становлення сучасної системи 

бухгалтерського обліку. 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

3 

Тема 3. Формування систем 

бухгалтерського обліку в Античному 

світі та країнах Європи у ранньому 

Середньовіччі. 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

4 

Тема 3. Формування систем 

бухгалтерського обліку в Античному 

світі та країнах Європи у ранньому 

Середньовіччі. 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

5 

Тема 4. Вплив наукових бухгалтерських 

шкіл на розвиток системи 

бухгалтерського обліку у XIX-XX ст. 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

6 

Тема 4. Вплив наукових бухгалтерських 

шкіл на розвиток системи 

бухгалтерського обліку у XIX-XX ст. 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

4 

7 
Контрольна (модульна) робота № 1 Проведення модульного 

контролю № 1 

- 

Змістовий модуль  № 2 

8 

Тема 5. Моделі національних систем 

бухгалтерського обліку: типи і критерії 

порівняння. 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

9 

Тема 5. Моделі національних систем 

бухгалтерського обліку: типи і критерії 

порівняння. 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

4 

10 

Тема 6. Міжнаціональна парадигма 

бухгалтерського обліку в контексті 

МСФЗ. 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 
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11 

Тема 7. Регулятивні аспекти розвитку 

моделей бухгалтерського обліку на рівні 

країни. 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

12 

Тема 8. Модель національної системи 

бухгалтерського обліку в Україні та її 

трансформація. 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

4 

13 

Тема 8. Модель національної системи 

бухгалтерського обліку в Україні та її 

трансформація. 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

14 
Контрольна (модульна) робота № 2 Проведення модульного 

контролю № 2 

- 

15 
Підсумкова контрольна робота  Проведення 

підсумкового контролю 

- 

Усього  балів за роботу на навчальних заняттях 30 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
Контрольна 

(модульна) 
робота №1 

(Заняття №7) 

Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 1 5 

Контрольна 
(модульна) 

робота №2 

(Заняття №14) 

Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 2 5 

Усього  балів за результати виконання контрольної ( модульної)  роботи: 10 

Індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача) 

1. Виконання і захист розрахункових робіт. 10 

2. Підготовка рефератів, есе з аналізом публікацій. 10 

3. Переклад іншомовних текстів (для цілей науково-дослідної роботи). 10 

4. Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни. 10 

5. Робота на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах. 10 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи: 10 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних 

проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

10 

Підсумкова контрольна робота 50 

Усього балів 100 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Системи і моделі бухгалтерського обліку» охоплює 2 змістових 

модуля. До змістового модуля 1 включаються теми 1-4, до змістового модуля 2, відповідно 

теми 5-8. Згідно навчального плану спеціальності підсумкове оцінювання вивчення 

навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» передбачається у формі 

заліку. 

Під час вивчення навчальної дисципліни при поточному контролі оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання 

та набуті уміння й навички, а саме: 

- за роботу на навчальних заняттях; 

-за виконання контрольних (модульних) робіт 

-за виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача). 

Рекомендований розподіл загальної кількості балів за поточну успішність наведено в 
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табл. 2.  

Таблиця 2 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

«Системи і моделі бухгалтерського обліку» 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів 

Очна (денна) 

Робота на навчальних заняттях  30 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 2МК × 5 = 10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за 

вибором здобувача) 
10 × 1=10 балів 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у здобувацьких олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, 

науково-дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

Додаткові 

(заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами поточного контролю 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни 100 балів 

 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи здобувачів академічної групи. 

Під час проведення контрольних (модульних) робіт передбачене оцінювання результатів 

навчання, які здобувач набув після опанування навчального матеріалу змістового 

(структурного) модуля. Програмою передбачено 2 контрольні (модульні) роботи, які можуть 

проводитися у формі: 

− письмового тестування; 

− комп’ютерного тестування (з використанням платформи Moodle); 

− письмових відповідей на теоретичні питання та розв’язування практичних завдань; 

− розв’язування практичних ситуацій (кейсів) тощо. 

Контрольні (модульні) роботи можуть бути проведені в синхронному режимі (як 

аудиторна контрольна робота) або в асинхронному режимі (наприклад, засобами платформи 

Moodle). Порядок та критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи визначають у 

методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни. 

Викладач завчасно інформує здобувачів про терміни проведення, зміст та форму 

контрольних (модульних) робіт. 

Відповідно до Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи здобувачів 

отримані здобувачами вищої освіти оцінки проставляються в Електронному журналі.  

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у випадку коли за результатами 

поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм навчання). 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для 

самостійного опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання 

здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

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

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

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

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох 

випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів 

враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості 

для таких осію встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 
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Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 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 

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. 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. Карта навчальної роботи здобувача 

Таблиця 3 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» (вибіркова) 

Заочна  форми навчання 

№ заняття Тема контактного заняття 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 2 3 

Робота на контактних заняттях  

Змістовий модуль  № 1 

1 

 

Тема 1. Система бухгалтерського обліку та її елементи. Тема 2. 

Зародження, еволюція та становлення сучасної системи 

бухгалтерського обліку. 

4 

2 Тема 3. Формування систем бухгалтерського обліку в Античному 

світі та країнах Європи у ранньому Середньовіччі. 

2 

3 Тема 4. Вплив наукових бухгалтерських шкіл на розвиток системи 

бухгалтерського обліку у XIX-XX ст. 

4 

Змістовий модуль  № 2 

4 Тема 5. Моделі національних систем бухгалтерського обліку: типи і 

критерії порівняння. 

2 

5 Тема 6. Міжнаціональна парадигма бухгалтерського обліку в 

контексті МСФЗ. Тема 7. Регулятивні аспекти розвитку моделей 

бухгалтерського обліку на рівні країни. 

4 

 

6 Тема 8. Модель національної системи бухгалтерського обліку в 

Україні та її трансформація. 

4 

7 Контрольна (модульна) робота  - 

8 Підсумкова контрольна робота  - 

Усього  балів за роботу на контактних заняттях 20 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
Контрольна 

(модульна) 

робота  
(Заняття №7) 

Виконання контрольної ( модульної)  роботи 
10 

Усього  балів за результати виконання контрольної ( модульної)  роботи: 10 

Індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача) 

1. Виконання і захист розрахункових робіт. 20 

2. Підготовка рефератів, есе з аналізом публікацій. 20 

3. Переклад іншомовних текстів (для цілей науково-дослідної роботи). 20 

4. Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни. 20 
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5. Робота на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах. 20 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи: 20 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних 

проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

 

10 

Підсумкова контрольна робота 50 

Усього балів 100 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Системи і моделі бухгалтерського обліку» охоплює 2 змістових 

модуля. До змістового модуля 1 включаються теми 1-4, до змістового модуля 2, відповідно 

теми 5-8. Згідно навчального плану спеціальності підсумкове оцінювання вивчення 

навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» передбачається у формі 

заліку. 

Під час вивчення навчальної дисципліни при поточному контролі оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання 

та набуті уміння й навички, а саме: 

- за роботу на навчальних (контактних)  заняттях; 

-за виконання контрольних (модульних) робіт 

-за виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача). 

Рекомендований розподіл загальної кількості балів за поточну успішність наведено в 

табл. 4.  

Таблиця 4 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

«Системи і моделі бухгалтерського обліку» 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів 

Заочна форма 

Робота на навчальних (контактних) заняттях  20 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 1МК × 10 = 10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за 

вибором здобувача) 
20 × 1=20 балів 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у здобувацьких олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, 

науково-дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

Додаткові 

(заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами поточного контролю 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни 100 балів 

 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи здобувачів академічної групи. 

Під час проведення контрольних (модульних) робіт передбачене оцінювання результатів 

навчання, які здобувач набув після опанування навчального матеріалу. Програмою 

передбачено 1контрольна (модульна) робота, яка може проводитися у формі: 

− письмового тестування; 

− комп’ютерного тестування (з використанням платформи Moodle); 

− письмових відповідей на теоретичні питання та розв’язування практичних завдань; 

− розв’язування практичних ситуацій (кейсів) тощо. 

Контрольна (модульна) робота може бути проведена в синхронному режимі (як 
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аудиторна контрольна робота) або в асинхронному режимі (наприклад, засобами платформи 

Moodle). Порядок та критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи визначають у 

методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни. 

Викладач завчасно інформує здобувачів про терміни проведення, зміст та форму 

контрольної (модульної) роботи. 

Відповідно до Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи здобувачів 

отримані здобувачами вищої освіти оцінки проставляються в Електронному журналі.  

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у випадку коли за результатами 

поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм навчання). 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для 

самостійного опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання 

здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

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

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

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

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох 

випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів 

враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості 

для таких осію встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

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

дисципліни набрав від 21 до 59 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 

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. 

 

4. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

4.1. Карта навчальної роботи здобувача 

Таблиця 5 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» (вибіркова) 

Дистанційна форма навчання 

№ з/п 
Тема заняття в дистанційному 

режимі 

Термін  

виконання 

Максимальн

а 

кількість 

балів 

1 2 3 4 

Робота на заняттях у дистанційному режимі 

Змістовий модуль  № 1 

1 
Тема 1. Система бухгалтерського 

обліку та її елементи. 

1—2-й тиждень 

навчання 

2 

2 
Тема 2. Зародження, еволюція та 

становлення сучасної системи 

3-4 тиждень навчання 2 
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бухгалтерського обліку. 

3 

Тема 3. Формування систем 

бухгалтерського обліку в Античному 

світі та країнах Європи у ранньому 

Середньовіччі. 

5-6 тиждень навчання 2 

4 

Тема 4. Вплив наукових 

бухгалтерських шкіл на розвиток 

системи бухгалтерського обліку у 

XIX-XX ст. 

7-8 тиждень навчання 2 

5 Контрольна (модульна) робота  до кінця семестру - 

Змістовий модуль  № 2 

6 

Тема 5. Моделі національних систем 

бухгалтерського обліку: типи і 

критерії порівняння. 

9-10 тиждень навчання 2 

7 

Тема 6. Міжнаціональна парадигма 

бухгалтерського обліку в контексті 

МСФЗ. 

11-12 тиждень навчання 2 

8 

Тема 7. Регулятивні аспекти розвитку 

моделей бухгалтерського обліку на 

рівні країни. 

13-14 тиждень навчання 2 

9 

Тема 8. Модель національної системи 

бухгалтерського обліку в Україні та її 

трансформація. 

15-16 тиждень навчання 4 

10 
Підсумкова контрольна робота  Проведення 

підсумкового контролю 

- 

Усього  балів за роботу на  заняттях у дистанційному режимі 40 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
Контрольна 
(модульна) робота  Виконання контрольної ( модульної)  роботи 10 

Усього  балів за результати виконання контрольної ( модульної)  роботи: 10 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних 

проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

10 

Підсумкова контрольна робота 50 

Усього балів 100 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Системи і моделі бухгалтерського обліку» охоплює 2 змістових 

модуля. До змістового модуля 1 включаються теми 1-4, до змістового модуля 2, відповідно 

теми 5-8. Згідно навчального плану спеціальності підсумкове оцінювання вивчення 

навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» для дистанційної форми 

навчання передбачається у формі заліку. 

Під час вивчення навчальної дисципліни при поточному контролі оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання 

та набуті уміння й навички, а саме: 

- за роботу на навчальних заняттях; 

-за виконання контрольних (модульних) робіт 

Рекомендований розподіл загальної кількості балів за поточну успішність наведено в 

табл. 6.  
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Таблиця 6 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

«Системи і моделі бухгалтерського обліку» 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів 

Дистанційна форма 

Робота на заняттях у дистанційному режимі 40 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт МК × 10 = 10 балів 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у здобувацьких олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, 

науково-дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

Додаткові 

(заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами поточного контролю 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни 100 балів 

 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи здобувачів академічної групи. 

Під час проведення контрольних (модульних) робіт передбачене оцінювання результатів 

навчання, які здобувач набув після опанування навчального матеріалу змістового 

(структурного) модуля. Програмою передбачено 1 контрольну (модульну) роботу у формі 

комп’ютерного тестування (з використанням платформи Moodle).  

Відповідно до Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи здобувачів 

отримані здобувачами вищої освіти оцінки проставляються в Електронному журналі.  

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у випадку коли за результатами 

поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм навчання). 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт (50 балів) та підсумкового контрою 

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

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

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

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

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох 

випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів 

враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості 

для таких осію встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

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

дисципліни набрав від 21 до 59 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 

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. 
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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, складання тестів та кросвордів, підготовка ілюстративного 

матеріалу, формулювання висновків, а також складання інтелект-карт, блок-схем, таблиць, 

термінологічних словників та покажчиків тощо. 

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, 

PBL-тренінг, Case study, 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. 

Контроль і оцінювання результатів самостійної роботи здобувачів здійснює науково-

педагогічним (педагогічним) працівником на навчальних заняттях або консультаціях. 

 

5.2. Порядок оцінювання індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача) з навчальної дисципліни 

 

Кожен здобувач для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

обирати індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання не 

вище 10 балів для денної форми навчання та 20 балів для заочної форми навчання .  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання здійснюється в 

межах 0-10 балів для здобувачів денної форми навчання та 0-20 балів для здобувачів заочної 

форми навчання за один з наступних видів робіт: 

1. Виконання і захист розрахункових робіт. 

2. Підготовка рефератів, есе з аналізом публікацій. 

3. Переклад іншомовних текстів (для цілей науково-дослідної роботи). 

4. Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни. 

5. Робота на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах. 

За рішенням кафедри, здобувачам, які брали участь у олімпіадах, конкурсах наукових 

робіт, грантах, науково-дослідних проєктах, здійснили публікації наукових статей, тез доповіді на 

конференції за результатами поточного контролю додатково нараховується 0-10 балів. Для 

виконання завдання здобувач (за погодженням з викладачем) обирає  тему, що відповідає 

тематичному плану дисципліни або наведену в рекомендованій тематиці. 

 

5.2.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 

 

Завдання самостійної роботи за вибором, оцінюються в діапазоні від 0-10 балів для 

здобувачів денної форми навчання та 0-20 балів для здобувачів заочної форми навчання за 
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кожне. 

Загальні методичні вказівки: 

1. Самостійна робота здобувачів усіх форм навчання базується на тематичному курсі 

за всіма темами. 

2. Підготовка до поточних аудиторних-лекційних, практичних, семінарських або 

контактних занять проводиться на основі змісту дисципліни, плану лекцій та плану 

практичних занять. 

3. Завершення виконання початих на практичних або контактних заняттях завдань 

потрібно виконати за графіком. 

Науково-дослідна діяльність здобувачів 
За власним бажанням здобувачи можуть брати участь у науково-дослідній діяльності. 

Науково-дослідна діяльність здобувачів –  участь здобувачів у роботі наукових 

конференцій, здобувачських 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 відповідної дисципліни.  

Здобувачам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися 

додаткові (заохочувальні) бали в діапазоні від 0 до 10 балів за кожне належним чином 

виконане завдання. При цьому їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр. 

Таблиця 7 

Графік 

презентації і захисту виконаних завдань самостійної роботи 
Завдання Дата проведення 

1.Підготовка та написання рефератів На протязі семестру 
2. Підготовка доповідей На протязі семестру 
3. Опрацювання тем, що даються на поглиблене вивчення:  
3.1. Наукові підходи до визначення структури системи бухгалтерського 

обліку 
На протязі семестру 

3.2. Структурні елементи макро- та мікросистеми бухгалтерського обліку На протязі семестру 
3.3. Теорія та методологія в структурі системи бухгалтерського обліку На протязі семестру 
3.4.Біографія та науковий шлях Луки Пачолі, його вклад в науку про 

бухгалтерський облік 
На протязі семестру 

3.5.Виникнення та значення бухгалтерської символіки  На протязі семестру 
3.6. Ломбардська школа бухгалтерського обліку (Франческо Вілла) На протязі семестру 
3.7. Тосканська школа (Франческо Марчі) На протязі семестру 
3.8. Венеціанська школа (Фабіо Беста) На протязі семестру 
3.9. Російська форма рахівництва Ф.В. Єзерського На протязі семестру 
3.10. Балансова теорія Московської школи бухгалтерського обліку На протязі семестру 
3.11. Внесок українського вченого економіста М.І. Туган-Барановського в 

розвиток економічної теорії та бухгалтерського обліку. 
На протязі семестру 

3.12. Розвиток теорії бухгалтерського обліку в XXI ст. На протязі семестру 
3.13. Професійне твердження як засіб регулювання бухгалтерського обліку. 

Формування нової професії. 
На протязі семестру 

3.14. Проблеми переходу України до міжнародних бухгалтерських 

стандартів 
На протязі семестру 

3.15. Сучасний ринок програмного забезпечення автоматизації облікових 

процедур. 
На протязі семестру 

3.16. Особливості форми ведення обліку, документування операцій, 

складання і подання фінансової звітності за континентальної моделі 

бухгалтерського обліку 

На протязі семестру 

3.17. Особливості форми ведення обліку, документування операцій, 

складання і подання фінансової звітності за англо-американської моделі 

бухгалтерського обліку 

На протязі семестру 

3.18. Особливості форми ведення обліку, документування операцій, 

складання і подання фінансової звітності за південноамериканської моделі 

На протязі семестру 
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бухгалтерського обліку 
3.19. Особливості форми ведення обліку, документування операцій, 

складання і подання фінансової звітності за ісламської моделі 

бухгалтерського обліку 

На протязі семестру 

3.20. Особливості форми ведення обліку, документування операцій, 

складання і подання фінансової звітності за перехідної моделі 

бухгалтерського обліку 

На протязі семестру 

3.21. Особливості форми ведення обліку, документування операцій, 

складання і подання фінансової звітності за змішаної моделі бухгалтерського 

обліку 

На протязі семестру 

3.22. Особливості форми ведення обліку, документування операцій, 

складання і подання фінансової звітності за інтернаціональної моделі 

бухгалтерського обліку 

На протязі семестру 

3.23. Вплив регулятивних особливостей на утворення нових моделей 

бухгалтерського обліку 
На протязі семестру 

3.24. Напрями розвитку моделі національної системи бухгалтерського обліку 

в Україні  
На протязі семестру 

 

Тематика рефератів та есе 

 Система бухгалтерського обліку та її елементи 

1. Облік як функція управління 

2. Облік як інформаційний процес 

3. Облік як елемент культури суспільства 

4. Основні етапи становлення і розвитку бухгалтерського обліку. 

5. Поняття бухгалтерського обліку як науки. 

6. Структура сучасного бухгалтерського обліку. 

7. Історія розвитку бухгалтерського обліку Вавілону. 

8. Особливості облікової системи Стародавнього Єгипту. 

9. Історія розвитку бухгалтерського обліку в Персії. 

10. Історія розвитку облікової системи Іудеї. 

11. Зародження і розвиток бухгалтерського обліку Стародавньої Греції. 

12. Роль Арістотеля у плануванні розподілу витрат та розмежування облікових і 

контрольних функцій. 

13. Зародження і розвиток обліку в Стародавньому Римі. 

14. Внесок вчених епохи Середньовіччя і часів Відродження у розвиток обліку 

господарської діяльності 

15. Лука Пачолі та його трактат про рахунки та записи. 

16. Розвиток прийомів і методів бухгалтерського обліку у середньовічній Німеччині. 

17. Розвиток прийомів і методів бухгалтерського обліку у середньовічній Англії. 

18. Зародження та розвиток Облікової системи у Стародавніх Індії та Китаї. 

19. Перші  друковані видання з бухгалтерського обліку 

20. Внесок Іспанії у розвиток бухгалтерського обліку в ХVІ – ХVІІ ст. 

21. Наукова думка Англії і Франції та їх роль у розвитку бухгалтерського обліку. 

22. Основні ідеї праці В. Петті “Трактат про податки та збори” і її значення у виникненні 

статистичного обліку. 

23. Погляди відомих французьких економістів та вчених-бухгалтерів на науку про 

бухгалтерський облік та формування бухгалтера (П.Ж. Прудон, Р.П. Коффі, Ж.Г. 

Курсель-Сенель, Л. Сей, А. Гільбо, Е. П. Леоте). 

24. Започаткування теорії балансоведення. Теорія Шера. 

25. Сутність та зміст юридичного напрямку (Італійська школа). 

26. Сутність та зміст економічного напрямку (Французська школа). 

27. Розвиток староіталійської (венеціанської) форми обліку 

28. Розвиток меморіально-касової (німецької) форми обліку 
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29. Розвиток багатожурнальної (французької) форми 

30. Розвиток шахової форми обліку 

31. Особливості процедурного напрямку в історії розвитку бухгалтерського обліку 

(Німецька школа). 

32. Характеристика англо-американської школи  (управлінський напрямок). 

33. Розвиток бухгалтерського обліку в СРСР. 

34. Історія розвитку бухгалтерського обліку Російської імперії. 

35. Основні напрями бухгалтерської науки в Росії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

36. Періодизація розвитку обліку за Я.В. Соколовим 

37. Розвиток російської школи (Систематичний напрямок). 

38. Виникнення обліку як науки (XIX – XXст.). 

39. Погляди вчених західної Європи на етапи розвитку бухгалтерського обліку 

40. Пушкар М. С., Єзерський Ф.В., Чумаченко М.Г. про періодизацію обліку 

41. Розвиток обліку княжого та литовсько-польського періоду на території України 

42. Внесок українських вчених у розвиток облікової науки 

43. Розвиток цивілізації та обліку на території України у період VІІ – VІІІ ст. н.е. 

44. Облікова система та система оподаткування в Галицькому князівстві з кінця ХІV ст. 

45. Періодизація розвитку обліку в Україні у епоху соціалізму 

46. Зародження та розвиток оцінки у бухгалтерському обліку 

47. Зародження та розвиток калькулювання собівартості продукції. 

48. Зародження та розвиток інвентаризації 

49. Виникнення і етапи розвитку української облікової культури 

50. Розвиток сучасних облікових теорій. 

51. Етапи розвитку юридичного напряму розвитку теорії подвійного відображення фактів 

господарської діяльності 

52. Основний зміст наукових напрямків та шкіл в бухгалтерському обліку. 

53. Класифікація рахунків, що розглядається різними авторами в епоху поширення 

подвійної бухгалтерії. 

54. Розвиток форм рахівництва. 

55. Виникнення та основні напрями теорії подвійного відображення фактів господарської 

діяльності. 

56. Уніграфічний та диграфічний облік: характеристика та етапи розвитку. 

57. Камеральна бухгалтерія: її роль у становленні бухгалтерського обліку. 

 

Вимоги до оформлення рефератів 

 Реферати виконуються на аркушах білого паперу формату А4, які скріплюються та 

підписуються здобувачом за встановленою формою. 

 Обсяг реферату має бути не більше 10 сторінок машинописного тексту (інтервал 1,5). 

 При написанні реферату має бути використано не менше 10 літературних джерел, на 

які за текстом мають бути посилання. 

 Структура реферату: 

- Титульний лист 

- Зміст (з нумерацією сторінок) 

- Вступ (актуальність теми) 

- Основна частина (огляд літературних джерел, виклад основного змісту, 

постановка проблеми та розробка шляхів її вирішення) 

- Висновок: сучасний стан висвітлення та погляди на висвітлення проблеми 

(питання) 

- Список використаних літературних джерел 

- Додатки (ілюстрований матеріал: таблиці, рисунки, схеми тощо) 
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Перелік тем, що виносяться на самостійне поглиблене вивчення дисципліни 

До лекції 2: 

1.Екскурс у історію країн Стародавнього Сходу та економічні передумови виникнення обліку 

в цих країнах. 

2.Видатні вчені Античного світу та їх внесок в розвиток господарського обліку. 

3.Початок Середньовіччя: історична довідка, економіка та господарський облік. 

До лекції 3: 

4. Біографія та науковий шлях Луки Пачолі, його вклад в науку про бухгалтерський облік. 

5. Виникнення та значення бухгалтерської символіки.  

6. Видатні Італійські вчені, що сприяли виникненню бухгалтерського обліку. 

До лекції 4: 

9. Ломбардська школа бухгалтерського обліку (Франческо Віл). 

10. Тосканська школа (Франческо Марчи). 

11. Венеціанська школа (Фавио Беста). 

До лекції 8: 

12. Вплив монастирів на розвиток бухгалтерського обліку в Україні наприкінці ХV ст. 

13. Роль козацтва в економічному розвитку України та бухгалтерському обліку в ХVІІ ст. 

14. Передумови виникнення Київської Русі та внесок князя Олега у розвиток податкової 

системи. 

15. Розвиток бухгалтерського обліку за часів Петра І. 

16. Розвиток бухгалтерського обліку за часів Катерини ІІ. 

17. Розвиток теорії бухгалтерського обліку в XXI ст. 

18. Професійне твердження як засіб регулювання бухгалтерського обліку. Формування нової 

професії. 

19. Проблеми переходу України до міжнародних бухгалтерських стандартів. 

20. Сучасний ринок програмного забезпечення автоматизації облікових процедур. 

21. Бухгалтерські професійні спілки за розвитку науки. 

 

5.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань самостійної 

роботи 

Результати виконання і захисту індивідуальних завдань самостійної денної форми 

навчання оцінюється наступним чином: 

Виконані на «відмінно» - 10  балів; 

на «добре» - 8 балів; 

на «задовільно» - 6 балів; 

на «незадовільно» - 0 балів. 

Виконані завдання самостійної роботи здобувача заочної форми оцінюються: 

Виконані на «відмінно» - 20  балів; 

на «добре» - 16 балів; 

на «задовільно» -12 балів; 

на «незадовільно» - 0 балів. 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача (участь у олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних проєктах, публікацію наукових статей, тез 

доповіді на конференції оцінюється, як правило, в 10 додаткових балів. 

Загальна сума балів поточного контролю виконання індивідуальних завдань самостійної 

роботи за всіх умов, не може перевищувати 10 балів у здобувачів денної форми і 20 балів у 

здобувачів заочної форми . 
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6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю —залік) 

 

6.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час підсумкового 

контролю у формі заліку 

 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для 

самостійного опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання 

здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

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

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право перескласти залік. 

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

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох 

випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів 

враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості 

для таких осію встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

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

дисципліни набрав від 21 до 59 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 

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 

 

Підсумкової контрольної роботи має таку структуру: 

Теоретична частина: 

1. Два завдання на розкриття питання теоретичного курсу дисципліни. 

2. П’ять закритих тестових запитань 

Практична частина: 

3. Дві практичні ситуації для вирішення.  

 

 

Зразок підсумкової контрольної роботи 

Теретичні питання: 

1. Місце і роль «Трактату про рахунки і записи» Л. Пачолі в історії розвитку бухгалтерського 

обліку. 

2. Становлення та реформування системи бухгалтерського обліку в Україні.  

Тестові завдання: 

3. Обрати одну правильну відповідь: 

3.1. Бухгалтерський облік як сфера діяльності: 

1. Забезпечує користувачів основним письмовим свідченням про прийняті управлінські 

рішення. 

2. Забезпечує користувачів інформацією про стан фінансових ресурсів. 
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3. Забезпечує користувачів інформацією про стан матеріальних ресурсів. 

4. Забезпечує користувачів інформацією про стан трудових і нематеріальних ресурсів.  

3.2. Зафіксована в документах і врахована інформація є: 

1. Доказом виконання рішень менеджерів. 

2. Доказом невиконання рішень менеджерів. 

3. Усе, викладене у п.п.1-2. 

4. Правильної відповіді не існує.  

3.3. Система бухгалтерського обліку має бути: 

1. Максимально зорієнтованою на забезпечення потреб управління. 

2. Максимально зорієнтованою на забезпечення розрахунків з постачальниками і 

підрядниками. 

3. Максимально зорієнтованою на забезпечення розрахунків з покупцями і замовниками та 

викладене у п.п. 1-2. 

4. Правильними є відповіді 1-3, окрім покупців  

3.4. Бухгалтерський управлінський облік як система мікроекономіки: 

1. Дає інформацію для управління підприємницькими ризиками. 

2. Дає інформацію для забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. 

3. Дає інформацію для забезпечення фінансово-економічної безпеки держави та викладене у 

п. 1. 

4. Правильними є відповіді 1-2. 

3.5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються: 

1. Урядом України. 

2. Спеціальною комісією ООН. 

3. Міністерством фінансів України. 

4. Президентом України.  

Практичні завдання: 

4. Практичне завдання: Результатом опрацювання обліково-аналітичної інформації є її 

систематизація у фінансовій звітності за певними категоріями: 

а) інформація, що відбиває поточний фінансовий стан підприємства; 

б) інформація, що має відношення до оподаткування; 

в) інформація, необхідна для ефективного управління організацією. 

Необхідно виконати: Дати роз’яснення стосовно сутності та можливостей використання 

інформації за кожним з наведених в умові призначенням 

5. Практичне завдання: Головна вимога ведення бухгалтерського обліку і складання 

фінансової звітності – правильне та об’єктивне формування вартості відображених об’єктів. 

Необхідно виконати: 1. Сформулювати власне тлумачення складності виконання вказаної 

вимоги. 

2. Дати пояснення впливу окремих факторів на вартість об’єктів обліку. 

3. Дати пояснення стосовно пріоритету змісту перед формою, а також розуміння того, 

наскільки за бездоганними в юридичному сенсі числами стоять реальні цінності.  

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи здобувача 

 

Підсумкова контрольна робота  має 5 завдань, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0-

10 балів. Відповідно загальний результат оцінюється 0-50 балів. Відповідь здобувача на 

кожне із завдань залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю 

балів (табл.8,9): 

Кожне питання підсумкової контрольної роботи оцінюється так: 

- 1, 2, 4, 5 питання – максимально 10 балів; 

- 2 питання – максимально 10 балів  

(кожен тест – максимально 2 бала  (5 тестів х 2 бала = 10 балів).) 
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Таблиця 8 

Критерії оцінювання завдань підсумкової контрольної роботи здобувача 

Кількість балів за 10-бальною шкалою Рівень повноти й коректності відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 недостатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

 

Таблиця 9 

Критерії оцінювання кожного тестового завдання 

2 бали Здобувач дає теоретично правильні відповіді на поставлені питання 

0 балів Здобувач зовсім не відповів на поставлене питання, або відповідає 

неправильно.  

 

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 заліку 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. 

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 2-во бальну та шкалу за системою ECTS 

здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна шкала 

Оцінка при підсумковому 

контролі 
Шкала 

ECTS 
у формі заліку 

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 

 

 

7. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Системи 

і моделі бухгалтерського обліку» або її окремого компонента можливе за умов участі 

здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших Університетах України або 
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світу) відповідно до Положення про включене навчання і навчання за програмами 

Європейського Союзу здобувачів 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 

здобувачських 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 першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти – не більше 6 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 
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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. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

– повторне проходження оцінювання результатів їх навчальної діяльності (екзамен); 

– повторне вивчення відповідного освітнього компонента освітньо-професійної 

програми; 

– відрахування з Університету; 

– позбавлення академічної стипендії; 

Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

регулюється Положенням про академічну доброчесність в   Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 

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

наказом від 01.09.2020 р. №345. 
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