




 

 

  

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ»  

 Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» Обов’язкова 

Модулів – 2 
Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1–й 1–й 

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

2–й 1–й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 8 

Ступінь: 

магістр 

 

Лекції 

20 год. 8 год. 

Практичні заняття 

20 год.  8 год. 

Самостійна робота 

80 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

20 год.  40 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

- - 

Вид контролю: 

д. залік екзамен 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5; 

для заочної форми навчання – 0,2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» 

вивчає теорію, методологію, практику формування облікової інформації для 

сучасних і потенційних потреб управління підприємством для оцінки, 

прогнозування, контролю, аналізу альтернативних варіантів управлінських дій з 

метою підвищення ефективності господарювання, примноження майна власника, 

створення доданої вартості.  

Методологічною основою дисципліни є загальнофілософські, та 

загальнонаукові принципи: діалектична логіка, порівняння, аналіз, синтез. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством» є: формування системи знань з підготовки облікової 

інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях 

управління підприємством. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством» є: вивчення концептуальних засад використання 

бухгалтерського обліку як інформаційного джерела управління підприємством; 

набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі 

управління підприємства.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- теорію, методологію, практику формування облікової інформації для 

сучасних і потенційних потреб управління підприємством; 

- теоретичні, методичні та практичні засади використання  бухгалтерського 

обліку як інформаційного джерела в управлінні підприємством; 

- порядок формування бухгалтерської звітності в управлінні підприємством; 

- сутність професійного судження та порядок його застосування в 

бухгалтерському обліку. 

вміти: 

- класифікувати облікову інформацію будувати систему бухгалтерського 

обліку для потреб підприємства; 

- організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового 

процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової 

інформації; 

- здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, визначити інформаційні 

потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, 

консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, 

розробити форми управлінської бухгалтерської звітності; 

- формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління 

економічним об’єктом; 

- оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової інформації 

та бухгалтерську звітність; 

- застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для 

сучасних та потенційних потреб управління підприємством. 

 



 

 

  

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Роль та значення бухгалтерського обліку в системі 

управління підприємством  

Тема лекційного заняття 1. Сутність і місце облікової інформації в 

управлінні підприємством 

Роль облікової інформації в управлінні підприємством. Формування 

облікової інформації для управління. Сутність інтегрованої системи обліково- 

інформаційного забезпечення управління аграрними підприємствами. Сутність 

обліково-аналітичної інформації та її роль в системі внутрішнього контролю 

сільськогосподарського підприємства. Обліково-аналітична інформація в 

управлінні підприємницькою діяльністю. Аспекти проблеми формування 

облікової інформації для управління. Підвищення ролі фінансової облікової 

інформації в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств. 

Управління складом і структурою економічної інформації. Облікова інформація 

у забезпеченні прийняття ефективних управлінських рішень стратегічного 

характеру. 

Тема лекційного заняття 2. Бухгалтерський облік в інформаційній 

системі управління підприємством 

Економіко-правові передумови визначення предметної сутності 

бухгалтерського обліку. Основи бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством. Наукове визначення предмета бухгалтерського обліку та його 

деталізація на об'єкти управління. Конкретизація предмета бухгалтерського 

обліку в об'єкті управління. Фінансова класифікація господарських фактів, явищ 

і процесів в управлінні. Бухгалтерський облік як інформаційна система 

управління підприємством. 

Тема лекційного заняття 3. Принципи, методики і техніки підготовки 

управлінської бухгалтерської звітності 

Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством. 

Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність в управлінні підприємстом. 

Концепція управлінської звітності. Принципи формування і класифікація 

управлінської звітності. Організаційно-технологічні особливості галузі і їх вплив 

на побудову системи управлінської звітності. Методичні аспекти формування і 

подання управлінської звітності. Процедури і можливості автоматизації 

підготовки і подання управлінської звітності. Оцінка ефективності 

функціонування системи управлінської звітності. 

Тема лекційного заняття 4. Оцінювання очікуваних витрат для 

прогнозування та прийняття управлінських рішень 

Етапи процесу підготовки та прийняття управлінських рішень. Методи 

побудови функції витрат. Теоретичне обґрунтування класифікаційних ознак для 

групування витрат. Вплив управлінських рішень на поведінку витрат. 

Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських 

рішень. 

Тема лекційного заняття 5. Облікова політика в ціноутворенні 

Сутність і роль цінової політики в сучасній економіці. Ціноутворення на 



 

 

  

різних типах ринків та за різних видів цінової політики. Основні види цін. 

Відображення ціноутворення в обліковій політиці. Загальні питання облікової 

політики підприємства. Техніка здійснення облікової політики підприємства з 

питань ціноутворення. 

Тема лекційного заняття 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю 

підприємства 

Розвиток бухгалтерського обліку як засобу підвищення ефективності 

управління вартістю підприємства. Завдання бухгалтерського обліку в концепції 

управління вартістю підприємства. Управління вартістю підприємств. Напрями 

змін в бухгалтерському обліку внаслідок його переорієнтації на систему 

управління вартістю підприємства. Методи оцінки вартості підприємства та їх 

розвиток. Узгодженість методів оцінки вартості активів із стратегією управління 

підприємством. Формування ринкової вартості підприємства в системі показників 

бухгалтерського обліку. Оцінка ринкової вартості підприємства в системі 

інформаційних ресурсів бухгалтерських рахунків. Система збалансованих 

показників як інструмент управління вартістю підприємства: шляхи застосування. 

Концептуальні підходи до системи управління вартістю підприємства. 

Методологічні засади оцінки балансових показників при визначенні вартості 

підприємства. Формування вартості підприємства за позабалансовими факторами. 

Методологія облікового відображення показників вартості підприємства. 

Відображення інформації про вартість підприємства у фінансовій звітності. 

Формування внутрішньої звітності про вартість підприємства як інформаційної 

основи управління. 

Змістовий модуль 2. Бухгалтерський облік для прийняття економічних, 

екологічних та соціальних управлінських рішень 

  Тема лекційного заняття 7. Збалансована система показників у 

формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством 

Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління 

підприємством. Обліково-аналітична система сільськогосподарського 

підприємства: сутність і структура. Формування обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством. Сутність обліково-аналітичної 

інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства. 

Тема лекційного заняття 8. Інструментарій бухгалтерського обліку та 

звітності в управлінні підприємством 

Значення нормативного регулювання для бухгалтерського обліку та 

звітності. Призначення стандартів бухгалтерського обліку та звітності в 

управлінні підприємством. Групування облікових стандартів. Особливості 

застосування плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах і в 

організаціях України. 

Тема лекційного заняття 9. Бухгалтерський облік для прийняття 

екологічних рішень 

Прийняття екологічних рішень і контроль за їх виконанням. Сутність і 

розвиток екологічного обліку. Бухгалтерський облік екологічної діяльності як 

інструмент стійкого розвитку. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в 

агропромисловому виробництві. Екологічний облік: проблеми формування та 



 

 

  

перспективи застосування. Екологічні доходи та зобов'язання в системі 

бухгалтерського обліку. Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної 

системи обліку на підприємстві.  

Тема лекційного заняття 10. Бухгалтерський облік для прийняття 

соціальних рішень 

Загальна структура методології побудови бухгалтерського обліку в 

управлінні. Узгодження соціально-економічних інтересів груп заінтересованих 

осіб на основі синтезу бухгалтерського обліку. 

Тема лекційного заняття 11. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками 

підприємства 

Класифікація ризиків та управління ними. Рівні оцінки та управління 

ризиками. Фактори визначення внутрішнього та зовнішнього ризиків діяльності 

підприємства. Послідовність виконання процедур оцінки рівня різноманітних 

ризиків. Процес управління фінансовими ризиками. Місце бухгалтерського 

обліку в управлінні підприємницькими ризиками. Формування резервів як методу 

захисту від ризиків. Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов 

ризику. 

Тема лекційного заняття 12. Якість облікової інформації та 

бухгалтерського обліку 

Методика і техніка розробки форм носіїв облікової інформації. Сукупність 

характеристик якості облікової інформації для управління підприємством. Оцінка 

якості облікової інформації. Напрямки поліпшення якості облікової інформації 

щодо формування та розподілу даних бухгалтерського обліку. 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви  

змістових модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі усьо

-го  

у тому числі 

лек пр л інд СРС лек пр л інд СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 – Роль та значення бухгалтерського обліку в системі управління 

підприємством 

Змістовий модуль 1 

Роль та значення бухгалтерського обліку в системі управління підприємством 

Тема 1. Сутність і 

місце облікової 

інформації в 

управлінні 

підприємством 

10 2 2 – – 6 10 1 0,5 - 4 8,5 

Тема 2. 
Бухгалтерський облік 

в інформаційній 

системі управління 

підприємством 

10 2 2 – 4 6 10 1 0,5 - 4 8,5 



 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 3. Принципи, 

методики і техніки 

підготовки 

управлінської 

бухгалтерської 

звітності 

10 2 2 – 4 6 11 1 1 - 5 9 

Тема 4. Оцінювання 

очікуваних витрат для 

прогнозування та 

прийняття 

управлінських рішень 

10 2 2 – 4 6 11 1 1 - 5 9 

Тема 5. Облікова 

політика в 

ціноутворенні 
10 2 2 – 4 6 11 0,5 0,5 - 5 10 

Тема 6. 
Бухгалтерський облік в 

управлінні вартістю 

підприємства 

16 2 2 – 7 12 13 0,5 0,5 - 5 12 

Всього за  

модулем 1 
66 12 12 – 23 42 66 5 4 - 28 57 

МОДУЛЬ 2 – Бухгалтерський облік для прийняття економічних, екологічних та 

соціальних управлінських рішень 

Змістовий модуль 2 

Бухгалтерський облік для прийняття економічних, екологічних та соціальних 

управлінських рішень 

Тема 7. Збалансована 

система показників у 

формуванні обліково-

аналітичного 

забезпечення 

управління 

підприємством  

9 1 1 – 4 7 10 0,5 1 - 4 8,5 

Тема 8. Інструментарій 

бухгалтерського обліку 

та звітності в 

управлінні 

підприємством 

8 1 1  4 6 9 0,5 0,5 - 4 8 

Тема 9. 
Бухгалтерський облік 

для прийняття 

екологічних рішень 

9 1 1 – 4 7 9 0,5 1 - 4 7,5 

Тема 10. 
Бухгалтерський облік 

для прийняття 

соціальних рішень 

8 1 1  3 6 8 0,5 0,5 - 4 7 

Тема 11. 
Бухгалтерський облік 

в управлінні ризиками 

підприємства 

10 2 2 – 3 6 8 0,5 0,5 - 4 7 

Тема 12. Якість 

облікової інформації 

та бухгалтерського 

обліку 

10 2 2 – 3 6 10 0,5 0,5 - 4 9 



 

 

  

Всього за  

модулем 2 
54 8 8 – 21 38 54 3 4 - 24 47 

УСЬОГО ГОДИН 120 20 20 – 44 80 120 8 8 - 52 104 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 
Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Сутність і місце облікової інформації в управлінні 

підприємством 

2 0,5 

2 
Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Бухгалтерський облік в інформаційній системі 

управління підприємством 

2 0,5 

3 
Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Принципи, методики і техніки підготовки 

управлінської бухгалтерської звітності 

2 1 

4 
Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування 

та прийняття управлінських рішень 

2 1 

5 
Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Облікова політика в ціноутворенні 
2 0,5 

6 
Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Бухгалтерський облік в управлінні вартістю 

підприємства 

2 0,5 

7 

Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темами: «Збалансована система показників у формуванні 

обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством» та «Інструментарій бухгалтерського 

обліку та звітності в управлінні підприємством» 

2 1 

8 
Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темами: Бухгалтерський облік для прийняття екологічних 

та соціальних рішень 

2 1 

9 
Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Бухгалтерський облік в управлінні ризиками 

підприємства 

2 1 

10 
Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: Якість облікової інформації та бухгалтерського 

обліку 

2 1 

ВСЬОГО 20 8 

 

Мета проведення практичних занять полягає в тому, щоб закріпити та по-

глибити теоретичні знання, одержані студентами під час вивчення лекційного 

матеріалу та рекомендованої літератури, а також навчити студента вико-

ристовувати одержані знання при розв’язанні практичних завдань. 

 



 

 

  

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з окремими видами самостійної роботи студента в 

годинах. 
 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  20 26 

2 Підготовка до практичних занять 28 20 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на 

лекції  
4 6 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 28 52 

Разом з дисципліни 80 104 

 

         Мета організації самостійної роботи студентів полягає в тому, щоб привити 

студентам практичні навички роботи з нормативними науково-методичними 

матеріалами, закріпити знання, одержані студентами під час лекційних та 

практичних занять. 

Самостійна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством» полягає: 

 в підготовці до практичних занять; 

 в підготовці та виконанні індивідуального комплексного завдання; 

 в підготовці до контрольних робіт; 

 в підготовці до диференційованого заліку. 
 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Підготовка та виконання індивідуального комплексного завдання полягає у 

вивченні теоретичних питань за темами № 2-12. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом 

усного та письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних 

завдань на практичних заняттях, а також підсумкового тестування з окремих тем 

дисципліни. 

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни 

є: 

– завдання для проведення практичних занять; 



 

 

  

– контрольні тести з усіх тем дисципліни. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом 

диференційованого заліку з дисципліни на підставі накопичених кожним 

студентом балів рейтингу на протязі семестру під час поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою усного опитування. 

Контроль залишкових знань з даної дисципліни можна здійснити за 

допомогою усного (письмового) опитування за такими запитаннями:  

1. Роль облікової інформації в управлінні підприємством. 
2. Формування облікової інформації для управління. 
3. Сутність інтегрованої системи обліково-інформаційного 

забезпечення 
управління аграрними підприємствами. 
1. Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль в системі 

внутріш 
нього контролю сільськогосподарського підприємства. 

2. Обліково-аналітична інформація в управлінні підприємницькою 
діяльністю. 

6. Аспекти проблеми формування облікової інформації для 
управління. 

7. Підвищення ролі фінансової облікової інформації в управлінні 
діяльністю сільськогосподарських підприємств. 

8. Управління складом і структурою економічної інформації. 
9. Облікова інформація у забезпеченні прийняття ефективних 

управлінських 
рішень стратегічного характеру. 

10. Економіко-правові передумови визначення предметної сутності 
бухгалтерського обліку. 

11. Основи бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. 
12. Наукове визначення предмета бухгалтерського обліку та його 

деталізація на об'єкти управління. 
13. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об'єкті 

управління. 
14. Фінансова класифікація господарських фактів, явищ і процесів в 

управлінні. 
15. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління 

підприємством. 
16. Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством. 
17. Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність в управлінні 

підприємстом. 
18. Концепція управлінської звітності. 
19. Принципи формування і класифікація управлінської звітності. 
20. Організаційно-технологічні особливості галузі і їх вплив на 

побудову системи управлінської звітності. 



 

 

  

21. Методичні аспекти формування і подання управлінської звітності. 
22. Процедури і можливості автоматизації підготовки і подання 

управлінської звітності. 
23. Оцінка ефективності функціонування системи управлінської 

звітності. 
24. Етапи процесу підготовки та прийняття управлінських рішень. 
25. Методи побудови функції витрат. 
26. Теоретичне обґрунтування класифікаційних ознак для групування 

витрат. 
27. Вплив управлінських рішень на поведінку витрат. 
28. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень. 
29. Сутність і роль цінової політики в сучасній економіці. 
30. Ціноутворення на різних типах ринків та за різних видів цінової 

політики. 
31. Відображення ціноутворення в обліковій політиці. 
32. Загальні питання облікової політики підприємства. 
33. Техніка здійснення облікової політики підприємства з питань 

ціноутворення. 
34. Розвиток бухгалтерського обліку як засобу підвищення 

ефективності 
управління вартістю підприємства. 
35. Управління вартістю підприємств. 
36. Напрями змін в бухгалтерському обліку внаслідок його 

переорієнтації на систему управління вартістю підприємства. 
37. Методи оцінки вартості підприємства та їх розвиток. 
38. Узгодженість методів оцінки вартості активів із стратегією 

управління 
підприємством. 

39. Формування ринкової вартості підприємства в системі показників 
бухгалтерського обліку. 

40. Оцінка ринкової вартості підприємства в системі інформаційних 
ресурсів бухгалтерських рахунків. 

41. Система збалансованих показників як інструмент управління 
вартістю 
підприємства: шляхи застосування. 

42. Концептуальні підходи до системи управління вартістю 
підприємства. 

43. Методологічні засади оцінки балансових показників при 
визначенні 
вартості підприємства. 

44. Формування вартості підприємства за позабалансовими 
факторами. 

45. Методологія облікового відображення показників вартості 
підприємства. 



 

 

  

46. Відображення інформації про вартість підприємства у фінансовій 
звітності. 

47. Формування внутрішньої звітності про вартість підприємства як 
інформаційної основи управління. 

48. Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова 
управління підприємством. 

49. Обліково-аналітична система сільськогосподарського 
підприємства: сутність і структура. 

50. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління 
підприємством. 

51. Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі 
контролю сільськогосподарського підприємства. 

52. Значення нормативного регулювання для бухгалтерського обліку 
та звітності. 

53. Призначення стандартів бухгалтерського обліку та звітності в 
управлінні підприємством. 

54. Особливості застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 
на підприємствах і в організаціях України. 

55. Сутність і розвиток екологічного обліку. 
56. Бухгалтерський облік екологічної діяльності як інструмент стійкого 

розвитку. 
57. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому 

виробництв 
58. Екологічний облік: проблеми формування та перспективи 

застосування. 
59. Екологічні доходи та зобов'язання в системі бухгалтерського 

обліку. 
60. Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної системи 

обліку на підприємстві. 
61. Узгодження соціально-економічних інтересів груп заінтересованих 

осіб на основі синтезу бухгалтерського обліку. 
62. Класифікація ризиків та управління ними. 
63. Рівні оцінки та управління ризиками. Фактори визначення 

внутрішнього та зовнішнього ризиків діяльності підприємства. 
64. Процес управління фінансовими ризиками. 
65. Місце бухгалтерського обліку в управлінні підприємницькими 

ризиками. 
66. Формування резервів як методу захисту від ризиків. 
67. Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов 

ризику. 
68. Сукупність характеристик якості облікової інформації для 

управління підприємством. 
69. Оцінка якості облікової інформації. 
70. Напрямки поліпшення якості облікової інформації щодо 

формування та розподілу даних бухгалтерського обліку. 



 

 

  

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

 При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, варіанти контрольних робіт для підсумкового 

контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем дисципліни.  

 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 
 

Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено в таблиці.  

 

Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 
 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 – Роль та значення бухгалтерського обліку в 

системі управління підприємством  

Робота на практичних заняттях 

(вхідний контроль усне 

опитування) 

 
5/10 

 

 
7/13 

 
1 5 10 3 21 39 

Тестові завдання за темами №3-

№6 

 

20/- 

 

30/- 
4 20 30 – – – 

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 
10/15 15/20 1 10 15 1 15 20 

Проміжна сума  – – – 35 55 – 36 59 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/24 20/41 1 15 20 1 24 41 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10 15 2 10 15 – – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/- – 0 10 – – – 

Оцінка за модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 – Бухгалтерський облік для прийняття 

економічних, екологічних та соціальних управлінських рішень 

Робота на практичних заняттях 

(усне опитування, розв’язання 

задач) 

 

3/7 

 

 

5/9 

 

4 8 12 3 21 27 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
7/8 10/12 1 7 10 2 8 12 

Тестові завдання за темами №7 5/- 7/- 4 20 28 – – – 



 

 

  

-№12 

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 
15/15 15/20 1 10 15 – 15 20 

Проміжна сума  – – – 45 70 – 44 59 

Модульний контроль 

(колоквіум) 
15/16 30/41 1 15 30 – 16 41 

Оцінка за модуль 2 – – – 60 100 – 60 100 

Разом з дисципліни 60 … 100 60 … 100 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки з курсу «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством» /Укладач Л.Б. Скляр – Одеса.: ОНАХТ, 2018. – 30 с. 

 

2. Конспект лекцій з курсу " Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством " для студентів напряму підготовки 071 денної форм навчання / 

Укладач Л.Б. Скляр. – Одеса, ОНАХТ, 2018. – 64 с. 
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3. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та 
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Навч.-практичний посібник / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна. – К.: 
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