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ВСТУП
Вимоги до структури робочих програм дисциплін наведено у [1]: складовими
частинами робочої програми навчальної дисципліни є опис навчальної дисципліни,
заплановані результати навчання, програма, структура (тематичний план) навчальної
дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання для самостійної
роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів, рекомендована
література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті.
Робоча програма дисципліни розроблена на основі таких нормативних документів:
[1] Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Ліцензійними
умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова КМ України від 30
грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти».

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета дисципліни «Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва» –
ознайомлення студентів та засвоєння фундаментальних понять навчальної дисципліни;
поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних і
семінарських занять та у процесі самостійної підготовки; контроль за якістю засвоєння
студентами навчального матеріалу, виявлення прогалин у знаннях та їх подолання;
формування у студентів необхідних знань для ведення обліку та оподаткуванню суб’єктів
малого підприємництва в умовах законодавства.
Завдання вивчення дисципліни – сприяти формуванню нормативно-правової
культури мислення студентів, розвиток інтересу та навичок до вивчення дисципліни «Облік
та оподаткування суб’єктів малого підприємництва».
Робоча програма призначена для:
 реалізації
компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту
дисципліни;
 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики;
 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців.
Обсяг та терміни викладання дисципліни:
Очна (денна) форма
навчання
Показник

На базі атестату
про загальну
середню освіту

1. Курс викладання
2. Семестр викладання
3. Чверть викладання
4. Кількість тижнів теоретичного
навчання всього
5. Кількість тижнів контрольних
заходів всього
6. Кількість поточних контролів
7. Час на засвоєння - показник
для розрахунку інтегральної
оцінки з дисципліни Т
8. Кількість кредитів ECTS
9. Форма підсумкового контролю /

III
6
12
8
1
1
90
3
Диф. залік / 3
3

На базі
диплому
молодшого
бакалавра

Заочна форма навчання
На базі атестату
про загальну
середню освіту

На базі
диплому
молодшого
бакалавра

кількість годин на контрольні
заходи
10. Години на аудиторні лекційні
заняття
11. Години на аудиторні практичні
(семінарські, лабораторні) заняття
12. Години на виконання
індивідуального завдання
13. Години на самостійну роботу
14. Години на аудиторні лекційні
заняття на тиждень
15. Години на аудиторні практичні
(семінарські, лабораторні) заняття
на тиждень
16. Години на самостійну роботу
на тиждень
17. Частка аудиторних годин
((10+11) / 7)
18. Години на засвоєння лекційних
занять з урахуванням самостійної
роботи (10 / 17) – показник для
розрахунку інтегральної оцінки
з дисципліни ТЛ
19. Години на засвоєння
практичних (семінарських,
лабораторних) занять з
урахуванням самостійної роботи
(11 / 17) – показник для
розрахунку інтегральної оцінки
з дисципліни ТП

годин
16
8
66
2
1
16
0,26
61,5

30,7

2 ЗАПЛАНОВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
РН 1. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причиннонаслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях
економічних систем.
РН 1-1. Демонструвати базові знання поняття малого підприємництва.
РН 1-2. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій для розрахунку
показників діяльності малих підприємств.
РН 2. Знати 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, установ, організацій.
РН 2-1. Знати місце і значення облікової системи в інформаційному забезпеченні
користувачів обліково-аналітичної інформації для обліку розрахунків заробітної плати.
РН 3. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти
їх роль і місце в господарській діяльності.
РН 3-1. Усвідомлювати сутність обліку доходів та результатів діяльності малих підприємств
та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.
РН 4. Формувати й аналізувати фінансові та управлінську звітність підприємств різних форм
власності та інтерпретувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень.
РН 4-1. Знати особливості та вміти формувати фінансову звітність на малих підприємствах.
РН 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту, та оподаткування
господарської діяльності підприємств.
РН 5-1. Володіти методологічними принципами обліку необоротних активів на малих
підприємствах.
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РН 5-2. Володіти методологічними принципами обліку виробничих запасів на малих
підприємствах.
РН 5-2. Володіти методологічними принципами обліку дебіторської заборгованості та
зобов’язань на малих підприємствах.
РН 6. Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту
та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності,
організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.
РН 6-1. Демонструвати розуміння особливостей обліку витрат суб’єктами малого
підприємництва.
РН 7. Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та враховувати її
особливості з метою організації обліку та формування звітності на підприємствах.
РН 7-1 Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та
враховувати її особливості під час сплати податків на малих підприємствах.
РН 8. Обґрунтовувати ефективність прийняття управлінських рішень з використанням обліковоаналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством.
РН 8-1. Розуміти організаційно-економічний механізм діяльності малого підприємництва для
формування звіту малих підприємств.
РН 9. Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту.
РН 9-1. Використовувати теоретичні та методичні засади для обліку і оподаткування малого
підприємництва.
РН 10. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу
та контролю використання на рівні держави та підприємств різних організаційно-правових форм
власності.
РН 10-1. Методологічні принципи формування інформації про доходи, їх розподіл на рівні
підприємства та контроль їх обліку с боку держави за допомогою податків.
РН 11. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку,
аналізу, аудиту та оподаткування.
РН 11-1. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для
створення звіту про фінансову діяльність малого підприємництва та його балансу.
РН 12. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання
та демонструвати розуміння його ринкового позиціонування.
РН 12-1. Усвідомлювати особливості функціонування малого підприємництва відповідно до
законодавства України.
РН 13. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для
застосовування економіко-математичних методів у обраній професії.
РН 13-1. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі для
проведення елементарних розрахунків діяльності малого підприємництва.
РН 14. Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві.
РН 14-1. Демонструвати навички володіння загальнонауковими методами дослідження для
аналізу фінансової звітності малих підприємств.
РН 15. Володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування ділових паперів і
спілкування у професійній діяльності.
РН 15-1 Володіти англомовними термінами для аналізу облікових даних зарубіжних країн.
РН 17. Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку на національному та
міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного світогляду.
РН 17-1. Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку малого
підприємництва на національну рівні.
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3 ПРОГРАМА, СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН), РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА
ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ, ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ
Шифри
XXXисцип
лін-нарних
результатів
навчання

Види та тематика навчальних занять

1

2

ЛЕКЦІЇ

Обсяг для денної
форми на базі
атестату про
загальну середню
освіту, години

Обсяг для денної
форми на базі
диплому
молодшого
бакалавра, години

Обсяг для заочної
форми на базі
атестату про
загальну середню
освіту, години

Обсяг для заочної
форми на базі
диплому молодшого
бакалавра, години

ауд

срс

всього

ауд

срс

всього

ауд

срс

всього

ауд

срс

всього

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

РН 1-1,
РН 1-2,
РН 9-1,
РН 12-1
РН 13-1,
РН 17-1.

1
Організація
бухгалтерського
обліку
та
оподаткування малого підприємництва.
1.1 Поняття малого підприємництва відповідно до законодавства України. 1.2 Визначення середньооблікової чисельності працюючих на
малих підприємствах. 1.3 Визначення обсягу виручки малих підприємств для переходу на сплату єдиного податку. Системи оподаткування
для малого підприємництва. 1.4 План рахунків бухгалтерського обліку і особливості його використання малими підприємствами.

РН 5-1,
РН 13-1,
РН 15-1.

РН 6-1,
РН 7-1,
РН 13-1,

2 Облік необоротних активів та амортизація на
малих підприємствах.
2.1 Методологічні принципи бухгалтерського обліку необоротних активів: основні засоби, інвестиційна нерухомість, нематеріальні активи.
2.2 Амортизація необоротних активів.
3 Облік виробничих запасів, готової продукції і
товарів .
3.1 Методологічні принципи бухгалтерського обліку виробничих запасів, готової продукції и товарів. 3.2 Облік з використанням загального
плану рахунків. 3.3 Облік з використанням спрощеного плану рахунків.
4 Облік витрат на малих підприємствах.
4.1 Особливості обліку витрат суб’єктами малого підприємництва. 4.2. Облік матеріальних витрат. 4.3 Облік витрат на оплату праці та
відрахувань на соціальні заходи. 4.4 Облік амортизації. 4.5 Облік інших витрат.

РН 13-1,
РН 15-1
РН 5-3,
РН 15-1.

5 Облік грошових коштів та грошових документів
5.1. Облік готівкових коштів. 5.2 Облік банківських рахунків. 5.3 Облік грошових документів.
6 Облік розрахунків
6.1 Методологічні принципи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та зобов’язань. 6.2 Облік розрахунків з покупцями та

РН 5-2,
РН 13-1,
РН 15-1.
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РН 2-1,
РН 13-1,
РН 15-1.
РН 3-1
РН 10-1,
РН 13-1.
РН 4-1,
РН 8-1,
РН 11-1,
РН 14-1.
РН 1-1,
РН 1-2,
РН 9-1,
РН 12-1
РН 13-1,
РН 17-1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

замовниками. 6.3 Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 6.4 Облік розрахунків з засновниками.
7 Облік розрахунків з оплати праці
7.1 Поняття заробітної плати, види доплат. 7.2 Облік нарахування заробітної плати. 7.3 Облік утримань з заробітної плати. 7.4 Облік
єдиного соціального внеску.
8 Облік доходів та результатів діяльності
8.1 Методологічні принципи формування інформації про доходи. 8.2 Облік доходів на малих підприємствах. 8.3 Облік розрахунків за
податками. 8.3 Облік фінансових результатів.
9 Фінансова звітність малих підприємств
9.1 Особливості формування та аналізу фінансової звітності малих підприємств. 9.2 Баланс. 9.3 Звіт про фінансові результати.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
1
Організація
бухгалтерського
обліку
та
оподаткування малого підприємництва.
1.1 Поняття малого підприємництва відповідно до законодавства України. 1.2 Визначення середньооблікової чисельності працюючих на
малих підприємствах. 1.3 Визначення обсягу виручки малих підприємств для переходу на сплату єдиного податку. 1.4 План рахунків
бухгалтерського обліку і особливості його використання малими підприємствами. 1.5 Системи оподаткування для малого підприємництва.

РН 6-1,
РН 7-1,
РН 13-1,

2 Облік необоротних активів та амортизація на
малих підприємствах.
2.1 Методологічні принципи бухгалтерського обліку необоротних активів: основні засоби, інвестиційна нерухомість, нематеріальні активи.
2.2 Амортизація необоротних активів.
3 Облік виробничих запасів, готової продукції і
товарів.
3.1 Методологічні принципи бухгалтерського обліку виробничих запасів, готової продукції и товарів. 3.2 Облік з використанням загального
плану рахунків. 3.3 Облік з використанням спрощеного плану рахунків.
4 Облік витрат на малих підприємствах.
4.1 Особливості обліку витрат суб’єктами малого підприємництва. 4.2. Облік матеріальних витрат. 4.3 Облік витрат на оплату праці та
відрахувань на соціальні заходи. 4.4 Облік амортизації. 4.5 Облік інших витрат.

РН 13-1,
РН 15-1

5 Облік грошових коштів та грошових документів.
5.1. Облік готівкових коштів. 5.2 Облік банківських рахунків. 5.3 Облік грошових документів.

РН 5-1,
РН 13-1,
РН 15-1.
РН 5-2,
РН 13-1,
РН 15-1.
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-

-

-

1

РН 5-3,
РН 15-1.
РН 2-1,
РН 13-1,
РН 15-1.
РН 3-1
РН 10-1,
РН 13-1.
РН 4-1,
РН 8-1,
РН 11-1,
РН 14-1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6 Облік розрахунків.
6.1 Методологічні принципи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та зобов’язань. 6.2 Облік розрахунків з покупцями та
замовниками. 6.3 Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 6.4 Облік розрахунків з засновниками.
7 Облік розрахунків з оплати праці.
7.1 Поняття заробітної плати, види доплат. 7.2 Облік нарахування заробітної плати. 7.3 Облік утримань з заробітної плати. 7.4 Облік
єдиного соціального внеску.
8 Облік доходів та результатів діяльності.
8.1 Методологічні принципи формування інформації про доходи. 8.2 Облік доходів на малих підприємствах. 8.3 Облік розрахунків за
податками. 8.3 Облік фінансових результатів.
9 Фінансова звітність малих підприємств.
9.1 Особливості формування фінансової звітності малими підприємствами. 9.2 Баланс. 9.3 Звіт про фінансові результати.

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ
РАЗОМ

90

8

90

4 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Основні завдання для самостійної роботи:
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожною темою
1. Усатенко О.В. Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва : метод.
комплекс [для студ. вищ. нав. закл.]. / О.В. Усатенко, М.О. Харченко – Д. :
Державний ВНЗ «НГУ», 2017. – ____ с.
Тема лекції та практики

Матеріали
для
самостійного
опрацювання

Тема лекції та практики 1. Організація бухгалтерського обліку та оподаткування
малого підприємництва.
Тема лекції та практики 2. Облік необоротних активів та амортизація на малих
підприємствах.
Тема лекції та практики 3. Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів.
Тема лекції та практики 4. Облік витрат на малих підприємствах.
Тема лекції та практики 5. Облік грошових коштів та грошових документів.
Тема лекції та практики 6. Облік розрахунків.
Тема лекції та практики 7. Облік розрахунків з оплати праці.
Тема лекції та практики 8. Облік доходів та результатів діяльності.
Тема лекції та практики 9. Фінансова звітність малих підприємств.

2) підготовка до поточного та підсумкового контролю – розв’язання
завдань самоконтролю за кожною темою
1. Усатенко О.В. Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва : метод.
комплекс [для студ. вищ. нав. закл.]. / О.В. Усатенко, М.О. Харченко – Д. :
Державний ВНЗ «НГУ», 2017. – ____ с.

Тема лекції

Завдання
самоконтролю

Тема лекції 1. Організація бухгалтерського обліку та оподаткування
підприємництва.
Тема лекції 2. Облік необоротних активів та амортизація на
підприємствах.
Тема лекції 3. Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів.
Тема лекції 4. Облік витрат на малих підприємствах.
Тема лекції 5. Облік грошових коштів та грошових документів.
Тема лекції 6. Облік розрахунків.
Тема лекції 7. Облік розрахунків з оплати праці.
Тема лекції 8. Облік доходів та результатів діяльності.
Тема лекції 9. Фінансова звітність малих підприємств.
Тема практики
Тема практики 1. Організація бухгалтерського обліку та оподаткування
підприємництва.
Тема практики 2. Облік необоротних активів та амортизація на
підприємствах.
Тема практики 3. Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів.
Тема практики 4. Облік витрат на малих підприємствах.
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малого
малих

малого
малих

Тема практики 5. Облік грошових коштів та грошових документів.
Тема практики 6. Облік розрахунків.
Тема практики 7. Облік розрахунків з оплати праці.
Тема практики 8. Облік доходів та результатів діяльності.
Тема практики 9. Фінансова звітність малих підприємств.

3) індивідуальне завдання (див. п. 5 цієї Програми);
4) підготовка до захисту індивідуального завдання.
5 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
Індивідуальні завдання не передбачені.
6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Навчальним
дисципліною.

планом

передбачено

Форма
підсумкового
диференційований залік.

підсумковий

(семестрового)

(семестровий)

контролю

за

контроль

за

дисципліною –

Підсумковий контроль за дисципліною здійснюється на підставі поточного
контролю – оцінка за результатами поточного контролю, якщо вона більше 60 балів,
виставляється як підсумкова.
Поточне оцінювання рівня сформованості дисциплінарних компетентностей та
відповідних результатів навчання за дисципліною здійснюється шляхом виконання
студентом завдань поточного контролю згідно встановленого графіку (див. п. 7 цієї
Програми).
Форми поточного контролю
Поточний контроль за дисципліною не передбачений навчальним планом, але для
моніторингу сформованості у студентів дисциплінарних компетентностей та відповідних
результатів навчання з подальшою актуалізацією проблемних аспектів, викладач під час
аудиторних лекційних та практичних занять або за допомогою on-line освітньої платформи
Moodle здійснює контроль за:

темами лекцій робочої програми дисципліни;

темами практичних (семінарських, лабораторних) занять робочої програми
дисципліни.
Ліквідація академічної заборгованості
Перездача незадовільних оцінок підсумкового (семестрового) контролю за
дисципліною здійснюється за графіком (протягом місяця після екзаменаційної сесії),
встановленим деканатом, але не більше двох разів. Перша перездача здійснюється,
викладачу, який викладав матеріал навчальної дисципліни. Друга перездача здійснюється
комісії з трьох осіб: викладача, який викладав дисципліну, завідувача кафедри, представника
деканату або викладача кафедри. Рішення комісії є остаточним.
Засоби діагностики
До першого ступеня складності навчальної діяльності (як і будь-якої іншої) відносять
репродуктивну діяльність, спрямовану на ідентифікацію або класифікацію інформації. До
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другого – алгоритмічну діяльність, спрямовану на використання відомих методів виконання
завдань. До третього – евристичну діяльність, яка дозволяє виконувати завдання, що
вимагають трансформації відомих методів і створення необхідних алгоритмів під час самого
процесу. Четвертий ступінь передбачає творчу діяльність, результатом якої виступає
одержання об’єктивно нової інформації.
Тест першого ступеню складності вимагає ідентифікації засвоєної інформації під час
повторного її подання у вигляді готового результату або готової відповіді.
Тести другого ступеню складності потребують прямого використання відомих
залежностей.
Належність тесту до третього ступеню складності зумовлена нестандартною
постановкою завдання та застосуванням суб’єктивно нового методу виконання. Розрахунок
числа суттєвих операцій при розв’язуванні тестів великого обсягу можна вести з огляду на
кількість кроків в алгоритмі.
До четвертого рівня віднесені тести, результати рішення яких передбачити складно. Їх
розробка вимагає винахідницької або дослідницької діяльності. Тести не мають еталонів, а
якість об’єктивно нової інформації оцінюють експерти.
Узагальнені засоби діагностики передбачають демонстрацію студентом таких
здатностей відповідно до дисциплінарних результатів навчання:
РН 1-1. Демонструвати базові знання законів для розуміння поняття малого підприємництва
(1-й рівень складності).
РН 1-2. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій для розрахунку
показників діяльності малих підприємств (3-й рівень складності).
РН 2-1. Знати місце і значення облікової системи в інформаційному забезпеченні користувачів
обліково-аналітичної інформації для обліку розрахунків заробітної плати (3-й рівень складності).
РН 3-1. Усвідомлювати сутність обліку доходів та результатів діяльності малих підприємств
та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (3-й рівень складності).
РН 4-1. Знати особливості та вміти формувати фінансову звітність на малих підприємствах (3й рівень складності).
РН 5-1. Володіти методологічними принципами обліку необоротних активів на малих
підприємствах (3-й рівень складності).
РН 5-2. Володіти методологічними принципами обліку виробничих запасів на малих
підприємствах (3-й рівень складності).
РН 5-3. Володіти методологічними принципами обліку дебіторської заборгованості та
зобов’язань на малих підприємствах (3-й рівень складності).
РН 6-1. Демонструвати розуміння особливостей обліку витрат суб’єктами малого
підприємництва (3-й рівень складності).
РН 7-1. Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та
враховувати її особливості під час сплати податків на малих підприємствах (3-й рівень складності).
РН 8-1. Розуміти організаційно-економічний механізм діяльності малого підприємництва для
формування звіту малих підприємств (3-й рівень складності).
РН 9-1. Використовувати теоретичні та методичні засади для обліку і оподаткування малого
підприємництва (2-й рівень складності).
РН 10-1. Методологічні принципи формування інформації про доходи, їх розподіл на рівні
підприємства та контроль їх обліку с боку держави за допомогою податків (3-й рівень складності).
РН 11-1. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для
створення звіту про фінансову діяльність малого підприємництва та його балансу (3-й рівень
складності).
РН 12-1. Усвідомлювати особливості функціонування малого підприємництва відповідно до
законодавства України (2-й рівень складності).
РН 13-1. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі для
проведення елементарних розрахунків діяльності малого підприємництва (2-й рівень складності).
РН 14-1. Демонструвати навички володіння загальнонауковими методами дослідження для
аналізу фінансової звітності малих підприємств (3-й рівень складності).
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РН 15-1. Володіти англомовними термінами для аналізу облікових даних зарубіжних країн (2й рівень складності).
РН 17-1. Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку малого
підприємництва на національну рівні (1-й рівень складності).

Конкретизовані засоби діагностики
Конкретизовані засоби діагностики, що безпосередньо застосовуються для
контрольних заходів під час лекцій та практичних занять, формуються на основі
узагальнених шляхом чисельної або іншої конкретизації у вигляді тестів закритого та
відкритого типів, у т.ч. розрахункових задач, кейсів тощо.
7 СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
7.1 Графік проведення контрольних заходів
№ тижнів, на яких
проводиться контроль
Очна (денна)
форма
навчання на
базі атестату
про загальну
середню
освіту

Вид контролю

Очна (денна)
форма
навчання на
базі диплому
молодшого
бакалавра

№ тем, які виносяться
на контроль
Очна (денна)
форма
навчання на
базі атестату
про загальну
середню
освіту

Очна (денна)
форма
навчання на
базі диплому
молодшого
бакалавра

Поточний
контроль
за
лекційними заняттями
Поточний
контроль
за
практичними (семінарськими,
лабораторними) заняттями
Підсумковий контроль за
лекційними та практичними
заняттями (екзамен)
7.2 Схема нарахування балів
Оцінка одного поточного контролю за лекційними, практичними
(семінарськими, лабораторними) заняттями, а також оцінка підсумкового контролю
(екзамену) здійснюється за формулою:

Рi  a / m, %

(1)
де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій згідно з
еталоном відповіді (рішення); m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій згідно
з еталоном відповіді (рішення).
Оцінка сукупних поточних контролів за лекційними,
(семінарськими, лабораторними) заняттями здійснюється за формулою:

Рi  (a1  a2 ) /( m1  m2 )

практичними
(2)

де a1, 2 – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій згідно з
еталоном відповіді (рішення) за першим та другим поточним контролем; m1, 2 – загальна
кількість запитань або суттєвих операцій згідно з еталоном відповіді (рішення) за першим та
другим поточним контролем.
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Інтегральна оцінка сукупних поточних контролів за лекційними, практичними
(семінарськими, лабораторними) заняттями здійснюється за формулою:

IР  [( PЛ  Т Л )  ( РП  Т П )] / T

(3)

РЛ , П – оцінка сукупного поточного контролю за лекційними та
практичними (семінарськими, лабораторними) заняттями; Т Л , П ; Т – час на засвоєння
де

лекційного матеріалу, практичного матеріалу та загальний час на засвоєння (див. табл. п. 1).
Досягнення студента в опануванні дисципліни в цілому не можуть бути оцінені
позитивно, якщо з будь-якого запланованого контрольного заходу з цієї дисципліни студент
не отримав позитивну оцінку.
Виконання індивідуального завдання оцінюється окремо та не входить у інтегральний
рівень досягнень студента з дисципліни.
Якщо зафіксовано інтегральний рівень досягнень студента нижче 60 % або якщо
студент не з’явився на будь-який контрольний захід, то йому виставляються оцінки «Fx» і
«незадовільно». У таких випадках студент зобов’язаний додатково опанувати теми або
дисципліну і пройти повторне оцінювання результатів навчання.
Оцінювання результатів виконаних завдань з матеріалу лекційних та практичних
(семінарських, лабораторних) занять здійснюється шляхом їх зіставлення з еталонами –
зразками правильних і повних відповідей, через виявлення рівня сформованості
дисциплінарних компетентностей та результатів навчання на основі аналізу відповіді
студента та з використанням коефіцієнту засвоєння у відсотках, що адаптує значення оцінки
до шкали ECTS.
Отримані за описаною формулою результати досягнень студентів (у відсотках)
викладач виставляє в оцінках за ECTS та національною шкалою:
Рівень досягнень / Marks, %
Оцінка / Grade
Національна диференційована шкала
90 – 100
Відмінно / Excellent
74 – 89
Добре / Good
60 – 73
Задовільно / Satisfactory
1 – 59
Незадовільно / Fail
Шкала ECTS / ECTS
90 – 100
A
82 – 89
B
74 – 81
C
64 – 73
D
60 – 63
E
35 – 59
Fx
1 – 34
F
7.3 Індивідуальне завдання
Не передбачено.
=
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8 СКЛАД КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІНИ
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни «Облік та
оподаткування суб’єктів малого підприємництва» розташований на сайті кафедри обліку і
аудиту Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (www.nmu.org.ua) та згідно
[1] містить:
1) робочу програму дисципліни;
2) навчальний контент (план та конспект лекцій);
3) методичне забезпечення практичних (семінарських, лабораторних) занять;
4) матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо:
– попереднього опрацювання інформаційного забезпечення лекцій;
– попереднього опрацювання інформаційного забезпечення або розв’язання завдань
практичних (семінарських, лабораторних) занять;
- питання самоконтролю за кожною темою лекційного та практичного (семінарського,
лабораторного) заняття для підготовки до поточного та підсумкового контролю;
– виконання індивідуального завдання;
– підготовки до захисту індивідуального завдання;
5) узагальнені завдання (питання, задачі, завдання або кейси)для поточного та
семестрового (підсумкового) контролю рівня сформованості дисциплінарної компетентності
та результатів навчання, комплексної контрольної роботи, після атестаційного моніторингу
набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни.
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