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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
 Метою викладання навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» є оволодіння методикою формування облікової 

політики підприємства. Завданням дисципліни є надання студентам знань з основ формування облікової політики 

підприємств,застосування альтернативних способів і прийомів обліку окремих видів активів, зобов’язань, доходів, витрат і 

фінансових результатів, здійснення їх критичної оцінки та вибору найбільш оптимальних методів і прийомів в залежності від 

поставлених управлінських цілей; набуття практичних навичок щодо складання розпорядчого документу про облікову політику 

підприємства; розуміння впливу обраних методів обліку і оцінок, способів ведення обліку на фінансові результати діяльності 
підприємства, організацію бухгалтерського, управлінського обліку, контролю та обліку для цілей оподаткування на підприємстві. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку. Правове регулювання облікової політики 

підприємства. Сутність, призначення облікової політики та її рівні. Нормативні   документи   що   встановлюють вимоги   до   
формування   облікової   політики підприємства. Сучасний стан та проблеми формування облікової політики. Принципи та методи, 
що формують облікову політику. Поняття облікової оцінки. Елементи та об'єкти облікової політики. Фактори, що   впливають   на    

формування облікової політики. Облікова політика та її користувачі.  Документальне оформлення облікової політики. Підходи до 
формування облікової політики за П(С)БО та МСБО. Вплив професійного судження бухгалтера на формування облікової політики.   
Тема 2. Формування облікової політики підприємства за її розділами 

2.1.Формування    загальних    відомостей   про підприємство у обліковій політиці.  
2.2.Формування   розділу      облікової   політики «Організаційні аспекти бухгалтерського обліку»,  
2.3.Формування   розділу  облікової   політики «Методика обліку»: Формування облікової політики стосовно необоротних активів; 

Формування облікової політики стосовно запасів та дебіторської заборгованості; Формування облікової політики стосовно витрат та 
калькулювання собівартості продукції; Формування облікової політики стосовно доходів, резервів та забезпечень. 
Формування облікової політики стосовно інших об’єктів обліку. 

2.4.формування розділу облікової політики «Технічні аспекти організації бухгалтерського обліку»  
Тема 3.Зміни облікової політики 
Поняття облікової оцінки. Зміни в обліковій політиці та в облікових оцінках. Порядок відображення змін облікової політики в обліку.  

Тема 4. Взаємозв’язок облікової політики та показників фінансової звітності підприємства. Вплив елементів облікової 
політики на показники Балансу. Вплив елементів облікової політики на показники Звіту про фінансові результати. Вплив елементів 
облікової політики на показники Звіту про рух грошових коштів. Вплив елементів облікової політики на показники Звіту про власний 

капітал. Вплив елементів облікової політики на показники Приміток до річної фінансової звітності. Вплив облікової політики на 
комплексну оцінку фінансового стану підприємства. 

 

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК 3. Здатність працювати в команді. 
ЗК 8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

СК 04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб'єктів 
господарювання. 

СК 08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб'єкта господарювання, 
недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й 
використання його ресурсів. 

СК 09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним 
законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування. 

Програмні результати 
навчання 
(ПРН) 

ПРН 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які 
існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 
ПРН  02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної 

систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  
ПРН  0З. Визначати сутність об'єктів обліку, контролю, оподаткування та розуміти їх роль і місце в 

господарській діяльності. 
ПРН  05. Володіти методичним інструментарієм обліку, контролю, та оподаткування господарської 
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діяльності підприємств. 
ПРН  06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, контролю та оподаткування діяльності 
підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності. 
ПРН  16. Володіти та застосовувати знання державної мови для формування ділових паперів і 
спілкування у професійній діяльності. 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 
Тиждень/ 

Дата 

Тема Форма діяльності (заняття), 

години, формат  

Завдання для СРС  

(література, ресурси в інтернеті, презентація, 

відеокурси) 

Лекційний матеріал за дисципліною забезпечено мультимедійними 

презентаціями в Power Point, що поєднує слухове та візуальне 

сприйняття інформації 

При виконанні аудиторної самостійної роботи 

здобувачами використовуються мобільні пристрої, 

що  дозволяє через Wi-Fi отримувати доступ 

в Інтернет, та уможливлює вивчення законодавчо-

нормативної бази щодо формування облікової 

політики та здійснювати обмін інформацією між 

викладачем і студентами. 

    

2 

тиждень  

Тема 1. Облікова політика як 

інструмент організації бухгалтерського 

обліку. Правове регулювання облікової 
політики підприємства. Сутність, 
призначення облікової політики та її рівні. 

Нормативні   документи   що   
встановлюють вимоги   до   формування   
облікової   політики підприємства. 

Сучасний стан та проблеми формування 
облікової політики. Принципи та методи, 
що формують облікову політику. Поняття 

облікової оцінки. Елементи та об'єкти 
облікової політики. Облікова політика та її 
користувачі.  Документальне оформлення 

облікової політики. 

Лекція  

(проблемна лекція) (2 

год)  

Опрацювання літератури: 

основна: [1,2, 4– 8], 
 додаткова: [1,2]  
Дослідити нормативну базу: [2-6,9-13]  

Практичне заняття, 

(2 год), 

(теоретичне 
опрацювання 

матеріалу, дискусія, 
групова робота, 

стандартизовані тести) 

  

 

  

Підготуватися до дискусії за питаннями: 

Фактори, що   впливають   на   формування 
облікової політики. 

Підходи до формування облікової політики за 
П(С)БО та МСБО.  
Вплив професійного судження бухгалтера на 

формування облікової політики. 
Вихідний контроль (тестування) 

 Тема 2. Формування облікової 
політики підприємства за її розділами 

2.1.Формування    загальних    відомостей   
про підприємство у обліковій політиці.  
2.2.Формування   розділу      облікової   

політики «Організаційні аспекти 
бухгалтерського обліку»,  
 

 
 
 

 
 

Опрацювання літератури: 

основна: [1,2, 4– 8], 
 додаткова: [1,2]  

Дослідити нормативну базу: [2-6,9-13] 

Теоретичне опрацювання матеріалу: 
Висвітлення теорії облікової політики 

(наказ).Формування загальних відомостей  про 
підприємство у обліковій політиці (загальні 
положення або преамбула). 

Загальні напрямки формування розділу  облікової 
політики підприємства      «Організація 
бухгалтерського обліку». Послідовність визначення 

загальних організаційних питань роботи облікового 
апарату та їх відображення в обліковій політиці. 
Затвердження в обліковій політиці схеми ведення 

обліку, рівня централізації обліку та порядок 
виділення підрозділів на окремий баланс. 
Визначення та закріплення в обліковій політиці 

системи внутрішньовиробничого контролю. 
Визначення переліку посадових осіб з правом 
розпорядчого підпису та переліку матеріально-

відповідальних і підзвітних осіб. Визначення 
переліку посадових осіб з правом розпорядчого 
підпису та переліку матеріально-відповідальних і 

підзвітних осіб. Визначення порядку взаємозв'язку 
бухгалтерії з іншими підрозділами підприємства. 
Закріплення складу фінансової, статистичної та 

оперативної звітності, що надає підприємство 
відповідним користувачам 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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4 

тиждень 

Продовження теми 2. Формування 

облікової політики підприємства за її 
розділами 
2.3.Формування   розділу  облікової   

політики «Методика обліку»:  
2.3.1. Формування облікової політики 
щодо  необоротних активів 

2.3.2. Формування облікової політики 

стосовно запасів та дебіторської 

заборгованості  
 

Лекція 

  (проблемна лекція)  

(2 год) 

Практичне заняття 

 (дискусія, групова 

робота,) (2 год) 

 

Опрацювання літератури: 

основна: [1,2, 4– 8], 
 додаткова: [1,2]  

Дослідити нормативну базу: [2-6,9-13] 
Підготуватися до обговорення питань:  

Формування облікової політики стосовно 
нематеріальних активів. Формування облікової 
політики стосовно основних засобів та інших 

необоротних активів. Особливості формування 
облікової політики для цілей оподаткування. Методи 
оцінки необоротних активів. Порівняльна 

характеристика різних методів нарахування 
амортизації. Строки корисного використання. 
Витрати на ремонти та інші види поліпшень. 

Інвестиційна та операційна нерухомість. Визнання 
та оцінка необоротних активів та груп вибуття, 
утримуваних для продажу. Особливості 

формування облікової політики для цілей 
оподаткування 
Вихідний контроль (тестування) 

Оцінка запасів на дату балансу. Порівняльна 
характеристика методів оцінки запасів при їх 
вибутті. Особливості обліку транспортно-

заготівельних витрат. 
Незавершене виробництво. Методи оцінювання. 
Дебіторська заборгованість. Сумнівна та безнадійна 

заборгованість.  Методи обчислення резерву 
сумнівних боргів. Особливості формування 
облікової політики для цілей оподаткування. 

Вихідний контроль (тестування) 
6 

тиждень   

 Продовження теми 2. Формування 

облікової політики підприємства за її 
розділами 
2.3.3. Формування облікової політики 

стосовно витрат та калькулювання 
собівартості продукції  

Лекція  

(проблемна лекції) 

(2  год) 

 

Опрацювання літератури: 

основна: [1,2, 4– 8], 
 додаткова: [1,2]  

Дослідити нормативну базу: [2-6,9-13] 

Практичне заняття 

(презентації, групова 

робота, дискусія) 

( 2 год) 

  

Підготуватися до обговорення питань:  

Організація управлінського обліку на підприємстві. 
Витрати та їх класифікація. Особливості розподілу 
постійних та змінних загальновиробничих витрат. 

База розподілу. Адміністративні, збутові та інші 
операційні витрати. Об’єкт витрат. Порівняльна 
характеристика методів обліку витрат. Собівартість 

продукції. Перелік та склад статей калькулювання 
продукції. Особливості формування облікової 
політики для цілей оподаткування. Центри обліку 

витрат, об’єкт калькулювання та калькуляційні 
одиниці 

8 

тиждень 

Продовження теми 2. Формування 

облікової політики підприємства за її 
розділами 
2.3.4.Формування облікової політики 

стосовно доходів, резервів та 
забезпечень. 
 

Лекція (проблемна 

лекції) 

(2  год) 

 

Опрацювання літератури: 

основна: [1,2, 4– 8], 
 додаткова: [1,2]  

Дослідити нормативну базу: [2-6,9-13] 
Підготуватися до обговорення питань:  

Порядок та критерії визнання доходів підприємства. 

Особливості визначення доходу від надання послуг. 
Зобов’язання та порядок їх класифікації. Види 
забезпечень та порядок їх формування. 

Особливості формування облікової політики для 
цілей оподаткування. 
Вихідний контроль (тестування) 

 Практичне заняття 

(презентації, групова 

робота, дискусія) 

( 2 год) 

  

10 

тиждень 

Продовження теми 2. Формування 
облікової політики підприємства за її 
розділами 

 
2.3.5. Формування облікової політики 
стосовно інших об’єктів обліку. 

2.4.формування розділу облікової 
політики «Технічні аспекти організації 
бухгалтерського обліку» 
 

Лекція (проблемна 

лекції) 

(2  год) 

 

Опрацювання літератури: 

основна: [1,2, 4– 8], 
 додаткова: [1,2]  

 

 Практичне заняття 

(презентації, групова 

робота, дискусія) 

( 2 год) 

  

Підготуватися до обговорення питань:  

Формування облікової політики щодо операцій з 
власним капіталом. Поняття фінансових 

інструментів та їх класифікація. Переоцінка 
фінансових активів. Операції з пов’язаними 
сторонами. Принцип « витягнутої руки». 

Розкриття інформації щодо операцій з пов’язаними 
сторонами. Суттєва інформація. Поріг суттєвості. 
Визначення кількісних критеріїв і якісних ознак 

суттєвої інформації. Особливості формування 
облікової політики для цілей оподаткування. 



 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
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Закріплення в обліковій політиці  технічних аспектів 

організації бухгалтерського обліку. Закріплення 
напрямків контролю за виконанням  Наказу про 
облікову політику та інших наказів, в яких задіяна 

бухгалтерська служба. Оформлення інших питань в 
обліковій політиці. 
Вихідний контроль (тестування) 

12 

тиждень 

  

Тема 3.Зміни облікової політики 
Поняття облікової оцінки. Зміни в 
обліковій політиці та в облікових оцінках. 

Порядок відображення змін облікової 
політики в обліку.  
Тема 4. Взаємозв’язок облікової 

політики та показників фінансової 
звітності підприємства.  

Лекція (проблемна 

лекції) 

(2  год) 
Практичне заняття 

(презентації, групова 
робота, дискусія. 

Розв’язування тестів, 

теоретичне опрацювання 

матеріалу) 

( 2 год) 

 

Опрацювання літератури: 

основна: [1,2, 4– 8], 

 додаткова: [1,2] 
Підготуватися до обговорення питань:  

Основні положення П(С)БО 6 «Виправлення 

помилок і зміни у фінансових звітах».Випадки 
зміни облікової політики підприємства, що 
передбачені законодавством. Порядок внесення 

змін до Наказу про облікову політику. Події  або 
операцій, що не вважаються зміною облікової 
політики. Розмежування зміни облікової оцінки і 

зміни облікової політики. Шляхи відображення змін 
облікової політики в обліку 
Шляхи відображення змін облікової політики у 

звітності. Ретроспективне та  перспективне 
відображення змін облікової політики. Зарубіжний 
досвід з порядку  відображення змін в обліковій 

політиці. 
 Вплив елементів облікової політики на показники 
Балансу. Вплив елементів облікової політики на 

показники Звіту про фінансові результати. Вплив 
елементів облікової політики на показники Звіту про 
рух грошових коштів. Вплив елементів облікової 

політики на показники Звіту про власний капітал. 
Вплив елементів облікової політики на показники 
Приміток до річної фінансової звітності. Вплив 

облікової політики на комплексну оцінку 
фінансового стану підприємства. 
Вихідний контроль (тестування) 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуальних завдань;  
- виконання самостійної роботи по завершенню вивчення дисципліни: формування Доповідної записки за результатами критичної 

оцінки Наказу про облікову політику вітчизняних підприємств.  
- у формі есе. Орієнтований перелік тем есе:  

 

Історія розвитку облікової політики та її сучасна 
концепція. 

Особливості формування облікової політики щодо пов’язаних 
сторін. 

Проблеми нормативно-правового регулювання облікової 
політики в Україні. 

Особливості формування облікової політики щодо поточних 
біологічних активів. 

Порівняльна характеристика облікової політики та 

облікової оцінки. 

Особливості формування облікової політики щодо поточних 

фінансових інвестицій 
Особливості формування облікової політики СМП Сучасний стан та проблеми практичного застосування Наказу про 

облікову політику. 

Особливості формування облікової політики щодо 
орендованих необоротних активів. 

Напрями удосконалення Наказу про облікову політику 
підприємства. 

Особливості формування облікової політики щодо 

інвестиційної нерухомості. 

Вплив облікової політики на показники фінансової звітності. 
 

Вплив облікової політики на оцінку фінансового стану 
підприємства. 

Вплив облікової політики на оцінку ділової активності 
підприємства. 

Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи містяться в  
системі MOODLE у методичному комплексі: Методичні рекомендації до дисципліни «Облікова політика підприємства» для студентів 
освітнього ступеня «Молодший бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання/ ДУЕТ; укл: 

Руденко О.В. 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В.Облікова політика підприємств: навчальний посібник. / Н.Л.Правдюк, Л.В.Коваль, О.В 

Коваль – Київ: «Центр навчальної літератури», 2020. 647с. 

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»№996-ІУ від 16.07.99 р. 
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій: НаказМіністерства фінансів України 30.11.99 № 291 [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. 
4. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: Наказ Міністерства фінансів України 27 червня 2013 р. № 

635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod_uchet_polit.aspx 

5. НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансівУкраїни від 07.02.2013 р. № 73. 

6. Сторожук Т.М. Облікова політика підприємства / Т.М. Сторожук. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2015. – 240 
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с. 

7. Облікова політика: навч. посіб. / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська та ін.; за ред. Г.М. Давидова. — К.: Знання, 

2010. 479 с. 
8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: 

Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1591 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11. 
9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

10. Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів 
економіки і господарських організацій, які володіють та/ або користуються об’єктами  державної, комунальної власності, затв. 
Наказом МФУ від 19.12.2006р. № 1213 

11. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua 
12. Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності : лист МФУ від 29.07.03 р. № 04203-04108  

 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: монографія / В.А. Кулик. – Полтава: РВВ 
ПУЕТ, 2014. – 425 с. 

2.Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики: монографія / М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. – Тернопіль: 
Карт-бланш, 2010. – 260 с.  
3.Журавель Г.П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах: навч. посіб. /Г.П. Журавель, В.Б. Клевець, П.Я. Хомин; за ред. 

П.Я. Хомина. – К.: Професіонал, 2009.– 320 с. 
3.Патарідзе-Вишинська М.В. Облікова політика: теорія і практика / М.В. Патарідзе-Вишинська // [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/eui/2009_1/09pmvtip.pdf 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 
1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.  
2. Офіційний сайт ДУ АРІФРУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smida.gov.ua.  

3. Офіційний сайт ОЕСР[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org.  
4. Офіційний сайт Standard and Poor’s[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.standar-dandpoors.ru. Офіційний сайт 
Верховної Ради України [Електроний ресурс] - Режим доступу : http://www.rada. gov.ua. 

5. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/nk. 
6. Інформаційний портал з економіки та фінансів України. – Режим доступу : http://www.finexpert.ru 
7. Спеціалізований інформаційно-аналітичний ресурс для бухгалтерів, аудиторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukr. buhgalter.com.ua. 
8. Спеціалізований інформаційно-аналітичний ресурс для бухгалтерів, аудиторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.buhgalter911.com. http://www.visnuk.com.ua/uk/faq/question/2485 

9.Електронна версія газети «Все про бухгалтерський облік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vobu.com.ua. 
10. https://interbuh.com.ua/ua/documents/analytics/146 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  

 

1.Облік основних засобів за МСФЗ в умовах національної системи оподаткування / О.М. Кондратюк, О.В. Руденко // Ефективна 

економіка.  2018.  № 2.  Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 
2. Organizational model of accounting policy under conditions of IFRS use  
Scientific Journal of Polonia University  

 2017-10-18| journal-article   
DOI: 10.23856/2413  

3.Руденко О.В. Екологічна  та облікова політики в управлінні промисловим  підприємством / О.М. Кондратюк, О.В. Руденко 

//Електроне фахове видання «Ефективна економіка», 2019. №6 (червень 2019)  

4.Сертифікат учасника тренінгу «Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміст та практичне застосування  

(IFRS 15, IAS 12) «Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти» 

2019-05-31 | other 
SOURCE-WORK-ID: Certificate 
 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 
Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах і є необхідною для опанування 
подальших навчальних дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік активів та пасивів», «Бухгалтерська звітність 

підприємств», «Оподаткування бізнесу» 
 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Лекції 16 4 

Практичні 16 4 

Самостійна робота студента (СРС) 76 100 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 12 12 

Разом годин: 120 120 
 
 

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ  

 Денна Заочна 

1.Активність здобувача на заняттях з обговорення 10 10 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/eui/2009_1/09pmvtip.pdf
http://www.buhgalter911.com/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/
https://doi.org/10.23856/2413
https://drive.google.com/open?id=1IHZbqTAM_KltImvSbkiIJOpFFYEX1N_N
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проблемних питань 

2. Правильність та  самостійність при виконанні 
практичних завдань 

20 10 

3. Виконання індивідуальних завдань та завдань СР 20 30 

4.Виконання контрольних модульних робіт 50 50 

Підсумковий контроль - залік 100 

   

   

 

 
 

Шкала 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 (заліку) FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним 
графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи. 

F 

 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних обов’язків:   

- не запізнюватися на заняття;   

- не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
- самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
- конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під час виконання 

курсового проекту);   
- своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні та практичні завдання;   
- брати очну участь у контрольних заходах;   

- будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом),  в тому числі 
використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як порушення норм і правил 
академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у порядку, визначеному чинним законодавством.  

 
 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення експерименту, практики);  

пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння студентами;   
метод проблемного викладу;   
дослідницький. 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та тестування по 

бланкам. 
 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.duet.dp.ua  

Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про 
проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 

Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі листа. Якщо ви 
надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, 

відправте листа повторно. 
 

 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів академічної 
чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією із застарілих джерел мережі.  

Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою студента. Під час підготовки роботи, яка 
відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього 

https://zoom.us/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/
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письмового схвалення викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі. 

Положення про академічну доброчесність у Державному університеті економіки і технологій затверджено Вченою радою 
25.11.2021 р., Протокол № 5 та введено в дію Наказом від 25.11.2021 р. № 169: 
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf 

 

  

                                                                                       

 

 


