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ВСТУП 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація бухгал-
терського обліку» розроблена на підставі тимчасового стандарту 
вищої освіти, освітньо-професійної програми «Облік і оподатку-
вання» та навчального плану підготовки фахівців за другим (ма-
гістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування», і стосується здобувачів другого освітнього рів-
ня (магістр). 

Вивченню дисципліни передує отримання компетентностей 

протягом першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також 
з таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік в управлінні підп-
риємством», «Податковий облік і звітність», «Методологія нау-
кових досліджень в обліку та оподаткуванні».  

Компетентності з «Організації бухгалтерського обліку» зна-
добляться для навчального тренінгу з обліку та оподаткування, 

проходження виробничої і переддипломної практики, допомо-
жуть успішно написати та захистити кваліфікаційну роботу та 
виконувати майбутні професійні обов’язки. 

Анотація 

Нові вимоги до обсягу та змісту фінансової й нефінансової 
інформації, яка повинна використовуватися керівництвом 
суб’єкта звітування та особами, наділеними найвищими повно-
важеннями, спричинені процесом світової економічної інтегра-
ції. Ефективна організація обліку повинна забезпечити процес 
створення, використання та зберігання інформації, доречної для 
прийняття рішень усіма зацікавленими сторонами. 

Викладання навчальної дисципліни «Організація бухгалтер-
ського обліку» забезпечить такі результати навчання: 

організовувати обліковий процес та регламентувати діяль-
ність його виконавців відповідно до вимог законодавства, пот-
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реб менеджменту та осіб, наділених найвищими повноваження-
ми; 

застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи що-
до організації обліку та складання окремої й консолідованої зві-
тності, річного звіту та звіту керівництва. 

Ключові слова: облік, система обліку, організація обліку, 
підприємство, обліковий процес, облікові працівники, номенк-
латура обліку, носії даних, облікова політика, графіки докумен-
тообігу. 

 

Abstract 

The process of world economic integration creates new require-

ments tor the scope and content of financial and non-financial infor-

mation that should be used by the management of the reporting entity 

and those charged  with governance. An effective accounting organi-

zation should provide the process of generating, using, and storing 

information which is relevant for different stakeholders. 

The following learning outcomes will be provided by teaching of 

the discipline “Organization of accounting”: 
to rationale organize the accounting process and regulate the ac-

tivities of accountants in accordance with the requirements of law, 

needs of enterprise management and with those charged  with gov-

ernance; 

to apply theoretical, methodological and practical approaches to 

the organization of accounting and the preparation of separate and 

consolidated reporting, management and annual reports. 

Key words: accounting, system of accounting, organization of 

accounting, enterprise, accounting process, accountants, nomencla-

ture of accounting, documentation, accounting policy, schedules of 
workflow. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спе-
ціальність, спеці-
алізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика нав-
чальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість  
кредитів    - 4 

Галузь знань 07 
«Управління та 

адміністрування» 
Обов’язкова 

ПФП5 

Спеціальність  071 
«Облік і оподат-

кування» 
Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових моду-
лів – 2 

Спеціалізація 
- 

1-й  1-й 

Загальна кіль-
кість годин     - 
120 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 
20 год. 2 год. 

Тижневих годин 
для денної фор-
ми навчання – 4 
самостійна робо-
та здобувача – 4 

Рівень вищої осві-
ти: другий  
(магістр) 

Практичні 
20 год. 10 год. 
Самостійна робота 

ІНДЗ 20 год. 
80 год. 108 год. 

Форма контролю: залік 

Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80 
для заочної форми навчання – 12/108 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» є 
формування системи вмінь з організації бухгалтерського обліку 
на підприємстві (в установі). 

Завдання дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» 

полягають у: 
 застосуванні системного підходу до організації обліку;  
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 систематизації знань загальних засад з організації обліку в 
сучасних умовах, отриманих під час вивчення менеджменту, уп-
равління персоналом, фінансового, управлінського та податко-
вого обліку, інформаційних технологій та інших дисциплін; 

 отриманні навичок з організації облікового процесу та пе-
рсоналу, залученого до обліку; 

 формуванні вмінь з організації обліку за групами об’єктів 
обліку. 

Предмет навчальної дисципліни – процес створення, вико-
ристання та зберігання облікової інформації підприємства (уста-
нови) та діяльність підрозділів і працівників, зайнятих обліком 
на підприємстві (в установі). 

Після вивчення дисципліни здобувачі повинні знати: 

 загальні принципи організації облікового процесу та облі-
кового апарату на підприємстві (в установі); 

 особливості  організації обліку за об’єктами обліку; 

 погляди вчених та практиків на організацію обліку в су-
часних умовах; 

розуміти вплив сучасних інформаційних технологій, глобалі-
зації та регулювання на організацію облікового процесу та робо-
ту персоналу, залученого до обліку. 

Здобувачі також повинні вміти: 

 ідентифікувати основні чинники, що визначають організа-
цію обліку на підприємстві (в установі), та враховувати їх вплив 
на організацію обліку; 

 розробляти номенклатури первинного, аналітичного і син-
тетичного обліку, звітності; 

 організовувати документообіг на різних етапах облікового 
процесу; 

 формувати робочий план рахунків бухгалтерського обліку 
підприємства (установи); 

 критично оцінювати організацію обліку на підприємстві (в 
установі) та надавати обґрунтовані пропозиції з її удосконален-
ня; 
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 обґрунтовувати доцільність здійснення обліку на підпри-
ємстві (в установі) власними силами чи шляхом аутсорсингу; 

 формувати розпорядчі документи з облікової політики та з 
організації обліку підприємства (установи); 

 визначати оптимальну кількість облікових працівників та 
раціонально розподіляти обов’язки з ведення обліку і підготовки 
звітності серед підрозділів і працівників підприємства (устано-
ви); 

 готувати положення про бухгалтерію та посадові інструк-
ції облікового персоналу; 

 обґрунтовувати вибір оптимальних інформаційних техно-
логій з обліку для потреб конкретного підприємства (установи); 

 планувати організацію бухгалтерського обліку на підпри-
ємстві (в установі). 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні засади організації бухгалтер-
ського обліку в Україні 
Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку в Україні  
Теорія організації та системний підхід до організації бухгалтер-
ського обліку. Принципи організації бухгалтерського обліку. 
Предмет і метод організації бухгалтерського обліку. Об’єкти та 
завдання організації бухгалтерського обліку. Вплив сучасних 
інформаційних технологій на організацію бухгалтерського облі-
ку. Розподіл повноважень щодо організації бухгалтерського об-
ліку між державою, професійними організаціями, керівництвом 
та власниками суб’єкта господарювання. 
 

Тема 2. Організація процесу створення, використання та 
зберігання облікової інформації та його нормативно-правове 
забезпечення 

Загальна побудова процесу створення, використання та збері-
гання облікової інформації. Об’єкти організації облікового про-
цесу. Організація облікових номенклатур (довідників). Органі-
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зація доказів облікової інформації. Організація технології ство-
рення, використання та зберігання облікової інформації.  Форми 
організації процесу створення, використання та зберігання облі-
кової інформації. Формування облікової політики. Робочий план 
рахунків. Організація звітності. Вплив сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій на процес створення, використання 
та зберігання облікової інформації. Захист облікової інформації 
та управління ризиками в умовах використання сучасних інфор-
маційних технологій. 

 

Тема 3. Організація праці працівників залучених до процесу 
створення, використання та зберігання облікової інформації  
Організаційні форми обліку. Кваліфікаційні та етичні вимоги до 
облікових працівників. Призначення та функції бухгалтерії. Ор-
ганізаційна побудова бухгалтерії. Нормування праці та визна-
чення кількості облікових працівників. Документування 

обов’язків працівників, залучених до процесу створення, вико-
ристання та зберігання облікової інформації. Матеріальна, дис-
циплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність 
працівників, залучених до процесу створення, використання та 
зберігання облікової інформації. Аутсорсинг облікової функції. 
Планування організації обліку суб’єкта господарювання та його 

розвитку в умовах застосування сучасних інформаційних техно-
логій. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості організації обліку за 
об’єктами обліку 

Тема 4. Організація обліку активів 

Номенклатура (довідники) обліку активів. Носії інформації про 
активи на різних етапах процесу створення, використання та 
зберігання облікової інформації. Розділи робочого плану рахун-
ків для обліку активів. Облікова політика щодо необоротних та 
оборотних активів.  
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Тема 5. Організація обліку зобов’язань 

Номенклатура (довідники) обліку зобов’язань. Носії інформації 
про зобов’язання на різних етапах процесу створення, викорис-
тання та зберігання облікової інформації. Розділи робочого пла-
ну рахунків для обліку зобов’язань. Облікова політика щодо 

довгострокових та поточних зобов’язань. 
 

Тема 6. Організація обліку власного капіталу 

Номенклатура (довідники) обліку власного капіталу. Носії інфо-
рмації про власний капітал. Розділи робочого плану рахунків 
для обліку власного капіталу. Облікова політика щодо власного 
капіталу.  
 

Тема 7. Організація обліку доходів і витрат, фінансових ре-
зультатів 

Номенклатура (довідники) обліку доходів, витрат і фінансового 
результату. Носії інформації про доходи, витрати і фінансові ре-
зультати. Розділи робочого плану рахунків для обліку доходів, 
витрат і фінансових результатів. Облікова політика щодо дохо-
дів, витрат і фінансового результату. 
 

Тема 8. Організація звітності 
Загальні вимоги до організації звітності на підприємстві (в уста-
нові). Номенклатура (довідники) показників звітності. Елект-
ронні форми звітності. Етапи підготовки звітності та їх зміст. 
Організація інвентаризації. Розробка графіку складання та по-
дання звітності в умовах застосування сучасних інформаційних 
технологій.  
Модуль 2 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 
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4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

лекції практ. СРС у  т.ч. 
ІНДЗ 

разом  

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні засади організації обліку в Ук-
раїні 

Тема 1. Основи організації 
обліку в Україні 

2 1 10 2 13 

Тема. 2. Організація проце-
су створення, використання 
та зберігання облікової ін-
формації та його норматив-
но-правове забезпечення 

3 2 8 4 13 

Тема 3. Організація праці 
облікового персоналу 

3 2 10 2 15 

Усього 8 5 28 8 41 

Змістовий модуль 2. Особливості організації обліку за 
об’єктами обліку 

Тема 4. Організація обліку 
активів 

4 4 12 2 20 

Тема 5. Організація обліку 
зобов’язань 

2 4 10 2 16 

Тема 6. Організація обліку 
власного капіталу 

2 3 10 2 15 

Тема 7. Організація обліку 
доходів і витрат, фінансо-
вих результатів 

2 2 10 2 14 

Тема 8. Організація звітнос-
ті 

2 2 10 4 14 

Усього  12 15 52 12 79 

Разом 20 20 80 20 120 
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4.2. Заочна форма навчання 

Назви тем змістових мо-
дулів 

Кількість годин 

лекції практ. СРС у т.ч. 
ІНДЗ 

Разом   

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні засади організації обліку в Україні 
Тема 1. Основи організа-
ції обліку в Україні 

0,5 1 12 2 13,5 

Тема. 2. Організація про-
цесу створення, викорис-
тання та зберігання облі-
кової інформації та його 
нормативно-правове за-
безпечення 

1 2 12 4 15 

Тема 3. Організація праці 
облікового персоналу 

0,5 1 12 2 13,5 

Усього 2 4 36 8 42 

Змістовий модуль 2. Особливості організації обліку за об’єктами 
обліку 

Тема 4. Організація облі-
ку активів 

- 2 15 2 17 

Тема 5. Організація облі-
ку зобов’язань 

- 1 15 2 16 

Тема 6. Організація облі-
ку власного капіталу 

- 1 14 2 15 

Тема 7. Організація облі-
ку доходів і витрат, фі-
нансових результатів 

- 1 14 2 15 

Тема 8. Організація звіт-
ності 

- 1 14 4 15 

Усього - 6 72 12 78 

Разом 2 10 108 20 120 
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5. Теми та зміст практичних занять 

Тема Зміст Форма кон-
тролю 

Год. 
д з 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Основи організації бухгалтерського обліку  
Тема 1.  
Основи органі-
зації обліку в 
Україні 

Системний підхід до організа-
ції обліку. Принципи органі-
зації обліку. Предмет і метод 
організації обліку. Об’єкти та 
завдання організації обліку. 
Основи організації обліку в 
умовах функціонування авто-
матизованих систем обробки  
інформації.*  
Повноваження окремих орга-
нів центральної виконавчої 
влади в Україні щодо обліку і 
звітності* 

Виконання 
завдань 

1 1 

Тема 2. Орга-
нізація проце-
су створення, 
використання 
та зберігання 
облікової ін-
формації та 
його нормати-
вно-правове 
забезпечення 

Визначення об’єктів організа-
ції облікового процесу. Розро-
бка облікових номенклатур 
обліку (довідників). Побудова 
графіку документообігу. Роз-
робка робочого плану рахун-
ків. Аналіз структури та скла-
ду розпорядчого документу 
про облікову політику та  
організацію обліку. 

Виконання 
завдань 

2 2 

Тема 3. Орга-
нізація праці 
облікового  
персоналу 

Розрахунок чисельності пра-
цівників бухгалтерії. Розробка 
положення про бухгалтерію та  
посадових інструкцій.* 
Планування розвитку бухгал-
терського обліку суб’єкта гос-
подарювання* 

Виконання 
завдань 

2 1 

 Усього  5 4 
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Змістовий модуль 2. 
Особливості організації обліку за об’єктами обліку 

Тема 4. Ор-
ганізація об-
ліку активів 

Побудова номенклатури обліку 
активів. Визначення носіїв ін-
формації про активи на різних 
етапах обліку. Побудова розді-
лів робочого плану рахунків 
для обліку активів. Вибір облі-
кової політики щодо активів.* 

Виконання 
завдань 

4 2 

Тема 5. Ор-
ганізація об-
ліку зо-
бов’язань 

Побудова номенклатури обліку 
зобов’язань. Визначення носіїв 
інформації про зобов’язання на 
різних етапах обліку. Побудова 
розділів робочого плану рахун-
ків для обліку зобов’язань.* 
Вибір облікової політики щодо 
зобов’язань.* 

Виконання 
завдань 

4 1 

Тема 6. Ор-
ганізація об-
ліку власного 
капіталу 

Побудова номенклатури обліку 
власного капіталу. Визначення 
носіїв інформації про власний 
капітал на різних етапах обліку. 
Побудова розділів робочого 
плану рахунків для обліку вла-
сного капіталу.* Вибір обліко-
вої політики щодо власного ка-
піталу.* 

Виконання 
завдань 

3 1 

Тема 7. Ор-
ганізація об-
ліку доходів і 
витрат, фі-
нансових ре-
зультатів 

Побудова номенклатури обліку 
доходів, витрат і фінансових 
результатів. Визначення носіїв 
інформації про доходи, витрати 
і фінансові результати на різних 
етапах обліку. Побудова розді-
лів робочого плану рахунків 
для обліку доходів, витрат і фі-
нансових результатів.* 

Виконання 
завдань 

2 1 
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1 2 3 4 5 

 Вибір облікової політики щодо 
доходів, витрат і фінансових 
результатів* 

   

Тема 8. Ор-
ганізація 
звітності 

Аналіз етапів складання 
звітності та їх змісту. Побу-
дова номенклатури показ-
ників звітності (фінансової, 
податкової, управлінської). 
Аналіз форм звітів. Розробка 
графіку складання та подан-
ня звітності.*  

Виконан-
ня зав-
дань 

2 1 

Усього 15 6 

Разом  20 10 
 

*Питання, винесені на самостійне опрацювання для здобувачів заоч-
ної форми навчання 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для денної форми навчан-
ня: 

підготовка до аудиторних занять –    20 год.; 
підготовка до контрольних заходів – 24 год. 
опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних за-

няттях                                                         16 год. 
ІНДЗ             20 год 

Усього                                                   80 год. 
 

Звіти про самостійну роботу не надаються (окрім ІНДЗ). Ви-
вчення відповідного матеріалу перевіряється під час поточного 
та підсумкового контролю знань, захисту ІНДЗ. 
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Завдання для самостійної роботи здобувачів 

 денної форми навчання, які не розглядаються на лекціях 
№ 

теми 
Назва теми Зміст питання Год. 

1 Основи організації 
обліку в Україні 

Особливості регулювання ор-
ганізації обліку  суб’єктів 
державного сектору 

2 

2 Організація процесу 
створення, викорис-
тання та зберігання 
облікової інформації 
та його нормативно-
правове забезпечення 

Особливості організації об-
лікового процесу суб’єктів 
державного сектору 

2 

 

3 Організація праці об-
лікового персоналу 

Особливості організації 
праці облікового персоналу 
суб’єктів державного сек-
тору 

2 

4 Організація обліку 
активів 

Особливості організації об-
ліку активів суб’єктів дер-
жавного сектору 

2 

5 Організація обліку 
зобов’язань 

Особливості організації об-
ліку зобов’язань суб’єктів 
державного сектору 

2 

6 Організація обліку 
власного капіталу 

Особливості організації об-
ліку власного капіталу 
суб’єктів державного сек-
тору 

2 

7 Організація обліку 
доходів і витрат, фі-
нансових результатів 

Особливості організації об-
ліку доходів, витрат і фі-
нансових результатів 
суб’єктів державного сек-
тору 

2 

8 Організація звітності Особливості організації зві-
тності суб’єктів державного 
сектору 

2 

 Разом  16 
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7. Індивідуальна робота (ІНДЗ) 

Індивідуальна робота виконується у вигляді ІНДЗ для здобу-
вачів денної та заочної форм навчання. Кожному здобувачу ви-
дається окреме завдання, яке виконується на прикладі суб’єкта 
звітування (підприємства або суб’єкта державного сектору). 

Зміст роботи передбачає застосування отриманих теоретичних 
знань та навичок щодо організації обліку, вивчення та доопра-
цювання розпорядчих документів з облікової політики та органі-
зації обліку, положення про бухгалтерію і посадових інструкцій, 
графіків документообігу та порядку подання звітності, бюджету 
бухгалтерії, застосування інформаційних технологій, планів ро-
звитку бухгалтерського обліку. Вимоги до ІНДЗ викладені у ме-
тодичних вказівках (п.11). 

 

 

8. Методи навчання 

У процесі навчання використовуються оглядові та проблемні 
лекції. Під час лекційного курсу застосовується мультимедійна 
презентація (із застосуванням PowerPoint), роздатковий матері-
ал, дискусійне обговорення проблемних питань. На практичних 
заняттях вирішуються ситуаційні завдання на прикладах реаль-
них підприємств та суб’єктів державного сектору. 

 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Модульний контроль знань здобувачів з дисципліни прово-
диться у формі комп’ютерного тестування. Під час проведення 
комп’ютерного  тестування кількість тестів та порядок їх оціню-
вання визначається відповідно до Положення про семестровий 
поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здо-
бувачів вищої освіти (сайт НУВГП).  

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні си-
туацій та виконання завдань.  

Відпрацювання пропущених лекційних занять відбувається 
шляхом виконання есе. 

ІНДЗ захищається перед викладачем. 
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Підсумковий контроль – залік – оцінюється за результатами 
поточного контролю і не передбачає обов’язкової присутності 
здобувачів.   

 

10. Критерії та шкала оцінювання  
Основними критеріями, що характеризують рівень компетен-

тності здобувача при оцінюванні результатів поточного та під-
сумкового контролів з навчальної дисципліни «Організації бух-
галтерського обліку», є: 

 виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 
робочою програмою  навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за зміс-
том навчальної дисципліни, що міститься в основних та додат-
кових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взає-
мозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, ла-
конічність, логічність, послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних задач; 

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.  
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено за 

100-бальною шкалою. 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, 

що виконуються на практичних, результати самостійної роботи 
здобувачів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 
завдання, із заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помил-

ки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві поми-

лки у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 
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100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Таблиця 1 

Шкала оцінювання здобувачів денної форми навчання 
Модуль 1: 

поточний контроль 

М
од

ул
ь 

2:
 

ІН
ДЗ

 

С
ум

а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

0-28 

0
-1

0
0
 

0-32 0-40 

Т1 Т2 Т3 МК1 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 МК 2 

0-4 0-4 0-4 0-20 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-20 

        

Лекція          1 1 1 1 1 1 1 1 

Практ           2 2 2 2 2 2 2 2 

СРС              1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Бали за виконання і захист ІНДЗ незалежно від форми нав-
чання визначаються за табл. 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання ІНДЗ 
Підготовка роботи (розділи) Захист Разом 

1 2 оформлення 

0-10 0-7 0-1 0-10 0-28 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання за складовими  

Вид заняття Бали 

1. Поточна складова оцінювання 

Змістовий модуль 1. Загальні засади організації обліку в Україні 
1.1.1.Тема 1 Основи організації обліку в Україні. Лекційне заняття  1 

1.1.2. Тема 2. Організація процесу створення, використання та 
зберігання облікової інформації та його нормативно-правове за-
безпечення. Лекційне заняття  

1 

1.1.3.Тема 3. Організація праці облікового персоналу. Лекційне 
заняття  1 

Змістовий модуль 2. Особливості організації обліку за об’єктами 
обліку 

1.1.4. Тема 4. Організація обліку активів Лекційне заняття 

1 
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1.1.5. Тема 5. Організація обліку зобов’язань. Лекційне заняття 1 

1.1.6.Тема 6. Організація обліку власного капіталу.  Лекційне за-
няття 

1 

1.1.7. Тема 7. Організація обліку доходів і витрат, фінансових ре-
зультатів.  Лекційне заняття  1 

1.1.8. Тема 8. Організація звітності.  Лекційне заняття  1 

1.2.1. Тема 1  Практичне заняття 3 

1.2.2. Тема 2. Практичне заняття 3 

1.2.3. Тема 3. Практичне заняття 3 

1.2.4. Тема 4. Практичне заняття 3 

1.2.5. Тема 5. Практичне заняття 3 

1.2.6. Тема 6. Практичне заняття 3 

1.2.7.Тема 7.  Практичне заняття 3 

1.2.8. Тема 8. Практичне заняття 3 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання   

1.3.2. Тема 2 4 

1.3.3. Тема 3 4 

1.3.4. Тема 4 2 

1.3.5. Тема 5 2 

1.3.6. Тема 6 2 

1.3.7. Тема 7 2 

1.3.8. Тема 8 2 

Захист ІНДЗ 10 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

2. Підсумкова складова оцінювання  
2.1. Модульний контроль №1 20 

2.2. Модульний контроль №2 20 

Всього підсумкова складова оцінювання: 40 

Разом: 100 

 

Оцінювання здобувачів заочної форми навчання відбуваєть-
ся на підставі виконаного ІНДЗ та екзамену (табл. 4). 

Таблиця 4 

Шкала оцінювання здобувачів заочної форми навчання 
Відвідуван-

ня занять 

Підготовка ІНДЗ (розділи) За 

хист 

Усього 

1 2 додатки оформлення 

0-24 0-14 0-14 0-14 0-14 0-20 0-100 
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У заліковій відомості результати навчання проставляються 
за двома шкалами (табл. 5). Позитивні оцінки виставляються 
тільки тим здобувачам, які виконали всі види навчальної роботи, 
передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і на-
брали за результатами поточного та підсумкового контролів не 
менше 60 балів. 

Таблиця 5 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 

90-100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 “незараховано” з можливістю повторного скла-
дання 

1-34 “незараховано” з обов’язковим повторним курсом 

 
 

11. Методичне забезпечення 

1. 06 02 197 Зубілевич С.Я. Методичні вказівки до самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського 
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