
 
 

 



 



  
СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Опис дисципліни „Управлінський облік” 
 

Дисципліна – 

Управлінський облік 

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 

5 
Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

 

Статус дисципліни – 

обов’язкова компонента 

ОПП циклу професійної 

підготовки 

 

Мова навчання: українська 

Кількість залікових 

модулів – 4 
Спеціальність  071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Денна – 3 

Заочна – 3 

Семестр: 

Денна – 6 

Заочна – 6, 7 

Кількість змістових 

модулів – 1 
Ступінь вищої освіти - 

бакалавр 

 

Лекції: 

Денна – 28 год. 

Заочна – 8 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 28 год. 

Заочна – 4 год. 

Загальна кількість годин –  

ДФН – 120 год., 

ЗФН – 120 год. 

 Самостійна робота: 

Денна – 61 год. 

Заочна – 108 год. 

Індивідуальна робота 

 – 3 год. 

Тренінг – 4 год 

Тижневих годин -  

8 год., з них аудиторних – 

4 год. 

 Вид підсумкового 

контролю 

Екзамен  (денна форма 

навчання) 

Екзамен (заочна форма 

навчання) 

 

 



2. Мета та завдання вивчення дисципліни «Управлінський облік» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни  
Метою вивчення курсу «Управлінський облік» є надання знань щодо 

принципів побудови та організації, управлінського обліку, його методики та 

вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду.  

Дисципліна «Управлінський облік» є обов’язковою компонентаою ОПП 

циклу професійної підготовки галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Мета вивчення дисципліни полягає у тому, щоб ознайомити студентів з 

головними методологічними та методичними аспектами організації 

управлінського обліку на  підприємстві. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у: 

 викладенні студентам згідно з програмою основних питань управлінського 

обліку; 

 необхідність формування у студентів цілісної системи теоретичних знань з 

курсу «Управлінський облік». 

 раціонально організувати на підприємстві управлінський облік; 

 правильно визначати об’єкти обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції; 

 вміти вести облік витрат підприємств; 

 відображати в обліку непродуктивні витрати і втрати; 

 знати системи і методи обліку витрат; 

 правильно організовувати облік витрат і доходів за центрами 

відповідальності; 

 правильно визначати фінансовий результат. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

ФК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 

ФК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

ФК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських 

цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання 

діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів 

ФК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

 

 

 



2.4. Передумови для вивчення дисципліни 
Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: Бухгалтерський облік і 

оподаткування, Інформаційно-комунікаційні технології, Мікроекономіка, 

Економіка підприємства, Фінансовий облік. 

 

2.5. Результати навчання 
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності. 

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 



3. Програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» 

 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи побудови та організації 

управлінського обліку.  

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку. 

Сутність і зміст управлінського обліку, його предмет та метод. Відмінності 

між фінансовим та управлінським обліком. Історія розвитку управлінського 

обліку. Види управлінського обліку. Організація управлінського обліку на 

підприємстві. 

Література: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12-18, 20-22, 24-27.  

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат. 

Напрями обліку витрат на виробництві і класифікація витрат. Класифікація 

виробничих витрат для визначення собівартості виробленої продукції і 

одержаного прибутку. Класифікація витрат для прийняття рішень і планування. 

Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання. 

Класифікація витрат за видами господарської діяльності. 

Література: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12-18, 20-22, 24-25. 

Тема 3. Витрати, доходи та фінансові результати як об’єкти 

управлінського обліку. 

Особливості формування витрат і калькулювання собівартості продукції в 

окремих галузях економіки і їх вплив на методику та організацію управлінського 

обліку. Поняття витрат та об’єкти обліку і їх номенклатура. Об’єкти 

калькулювання собівартості продукції і їх класифікація. Доходи та фінансові 

результати як об’єкти управлінського обліку. 

Література: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9-18, 20-22, 24-30. 

Тема 4. Система обліку і калькулювання за повними витратами. 

Облік матеріальних витрат. Облік витрат на оплату праці. Облік інших 

прямих витрат. Витрати на експлуатацію машин та обладнання і їх облік. Облік і 

розподіл інших загальновиробничих витрат. Облік витрат періоду операційної 

діяльності. Облік витрат періоду не операційної діяльності. Облік 

непродуктивних витрат та втрат. Загальна характеристика методів обліку витрат і 

калькулювання продукції (робіт, послуг). Простий, позамовний, попроцесний та 

попередільний методи обліку витрат. 

Література: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10-23, 30. 

Тема 5. Система обліку і калькулювання за змінними витратами 

Система обліку «директ-костинг» і її характеристика. Простий «директ-

костинг». Розвинутий «директ-костинг». Система обліку і управління 

«абзорпшин-костинг» та її суть. Система обліку та управління «АВС-костинг» та 

її суть.  

Література: 1, 4, 6, 7, 9, 12-18, 20-22, 24-29. 

Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами. 

Система обліку «стандарт-кост», її характеристика. Нормативний метод 

обліку затрат і калькулювання собівартості продукції. Облік витрат за нормами, 

облік відхилень та змін норм. Спільні та відмінні риси системи обліку «стандарт-

кост» та нормативного методу. 

Література: 1, 4, 5, 6, 7, 9-11, 12-18, 20-22. 



Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень. 

Характеристика релевантної та не релевантної інформації. Прийняття 

поточних рішень. Прийняття рішень в процесі постачання. Прийняття рішень в 

процесі виробництва. Прийняття рішень в процесі реалізації продукції, робіт, 

послуг. Прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності. 

Література: 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17-18, 20-22. 

Тема 8. Бюджетування і контроль. 

Бюджетування: суть, мета і призначення. Складання та взаємоузгодження 

бюджетів. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Особливості 

планування та ціноутворення в окремих галузях економіки. 

Література: 1, 4, 6, 7, 9, 12-18, 20-22. 

Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності. 

Поняття про центри витрат, доходів, прибутку та інвестицій. Облік і 

контроль витрат за центрами відповідальності. Облік і контроль доходів за 

центрами відповідальності. Облік і контроль фінансових результатів за центрами 

відповідальності. Трансферне ціноутворення і його характеристика. 

Література: 1, 4, 6, 7, 9, 12,13, 14, 20-22, 24-27. 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни  

«Управлінський облік» 

 

 (денна форма навчання) 

 

Кількість годин  
Контрольні 

заходи Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивіду-

альна 

робота 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи побудови та організації 

управлінського обліку 

 

Тема 1. Мета, зміст і 

організація управлінського 

обліку 

2 2 6 - 
Поточний 

контроль 

Тема 2. Класифікація і 

поведінка витрат 
4 4 7 - 

Поточний 

контроль 

Тема 3. Витрати, доходи та 

фінансові результати як 

об’єкти управлінського обліку 

2 2 6 - 
Поточний 

контроль 

Тема 4. Система обліку і 

калькулювання за повними 

витратами 

4 4 8 1 
Поточний 

контроль 

Тема 5. Система обліку і 

калькулювання за змінними 

витратами 

4 4 8 0,5 
Змістовий 

модуль 

Тема 6. Система обліку і 

калькулювання за 

нормативними витратами 

2 2 6 0,5 
Поточний 

контроль 

Тема 7. Аналіз релевантності 

інформації для прийняття 

управлінських рішень 

4 4 8 - 
Поточний 

контроль 

Тема 8. Бюджетування і 

контроль 
4 4 6 1 

Поточний 

контроль 

Тема 9. Облік і контроль за 

центрами відповідальності 
2 2 6 - 

Контрольна 

робота 

Разом  28 28 61 3 х 

Підсумковий контроль  Іспит    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(заочна форма навчання) 

 
 

Кількість годин 

Лекції  
Практичні 
заняття   

Самостійна 
 робота  

Змістовий модуль 1. Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку 

Тема 1. Мета, зміст і організація 

управлінського обліку 
0,5 - 10 

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат 1 0,5 12 

Тема 3. Витрати, доходи та фінансові 

результати як об’єкти управлінського 

обліку. 

0,5 0,5 12 

Тема 4. Система обліку і калькулювання за 

повними витратами 
1 0,5 14 

Тема 5. Система обліку і калькулювання за 

змінними витратами 
1 0,5 14 

Тема 6. Система обліку і калькулювання за 

нормативними витратами 
1 0,5 12 

Тема 7. Аналіз релевантності інформації для 

прийняття управлінських рішень 
1 0,5 14 

Тема 8. Бюджетування і контроль 1 0,5 10 

Тема 9. Облік і контроль за центрами 

відповідальності 
1 0,5 10 

Разом  8 4 108 

Підсумковий контроль  Іспит  

 



5. Тематика практичних занять 

Практичне заняття № 1 

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку. 

Мета: розуміння етапів становлення, розвитку управлінського обліку, його 

об’єктів, принципів та взаємозв’язку з фінансовим обліком. Набуття навичок з 

організації управлінського обліку на підприємстві. 

Питання для обговорення:  

1. Сутність і зміст управлінського обліку, його предмет та метод.  

2. Відмінності між фінансовим та управлінським обліком.  

3. Історія розвитку управлінського обліку.  

4. Види управлінського обліку. 

5. Організація управлінського обліку на підприємстві. 

Тестові завдання. 

Розв’язування практичних завдань. 

Література: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12-18, 20-22, 24-27.  

 

Практичне заняття № 2-3 

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат. 

Мета: засвоєння сучасних підходів до управління витратами, вміння 

класифікувати витрати для цілей управління, розуміння особливостей поведінки 

витрат. 

Питання для обговорення:  

1. Напрями обліку витрат на виробництві і класифікація витрат.  

2. Класифікація виробничих витрат для визначення собівартості виробленої 

продукції і одержаного прибутку.  

3. Класифікація витрат для прийняття рішень і планування.  

4. Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання. 

5. Класифікація витрат за видами господарської діяльності. 

Література: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12-18, 20-22, 24-25. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема 3. Витрати, доходи та фінансові результати як об’єкти 

управлінського обліку. 

Мета: розуміння особливостей формування доходів, витрат і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг) в різних галузях економіки; вміння 

виокремлювати об’єкти обліку витрат, об’єкти калькулювання та калькуляційні 

одиниці з урахуванням галузевої специфіка підприємств.  

Питання для обговорення:  

1. Особливості формування витрат і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг) в окремих галузях економіки і їх вплив на методику та 

організацію управлінського обліку.  

2. Поняття витрат, об’єкти обліку витрат і їх номенклатура.  

3. Об’єкти калькулювання собівартості продукції і їх класифікація.  

4. Доходи та фінансові результати як об’єкти управлінського обліку. 

Література: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10-23, 30. 

 



Практичне заняття № 5-6 

Тема 4. Система обліку і калькулювання за повними витратами. 

Мета: набуття навичок з відображення в обліку витрат операційної та 

неопераційної діяльностей; вміння формувати собівартість продукції (робіт, 

послуг) на основі простого, позамовного, попроцесного та попередільного 

методів обліку витрат. 

Питання для обговорення:  

1. Облік матеріальних витрат.  

2. Облік витрат на оплату праці.  

3. Облік інших прямих витрат.  

4. Витрати на експлуатацію машин та обладнання і їх облік.  

5. Облік і розподіл інших загальновиробничих витрат.  

6. Облік витрат періоду операційної діяльності.  

7. Облік витрат періоду неопераційної діяльності.  

8. Облік непродуктивних витрат та втрат.  

9. Загальна характеристика методів обліку витрат і калькулювання продукції 

(робіт, послуг). Простий, позамовний, попроцесний та попередільний методи 

обліку витрат. 

Література: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9-18, 20-22, 24-30. 

 

Практичне заняття № 7-8 

Тема 5. Система обліку і калькулювання за змінними витратами 

Мета: розуміння значення обліку витрат і калькулювання за змінними 

витратами; засвоєння порядку формування собівартості і фінансового результату 

у системах обліку «директ-костинг» «абзорпшин-костинг», «АВС-костинг».  

Питання для обговорення:  

1. Система обліку «директ-костинг» і її характеристика. Простий «директ-

костінг». Розвинутий «директ-костінг».  

2. Система обліку і управління «абзорпшин-костинг» та її суть.  

3. Система обліку та управління «АВС-костинг» та її суть. 

Література: 1, 4, 6, 7, 9, 12-18, 20-22, 24-29. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами. 

Мета: оволодіння навиками формування собівартості продукції (робіт, 

послуг) в системі обліку та калькулювання за нормативними витратами; 

розуміння переваг використання системи «стандарт-кост» та нормативного 

методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. 

Питання для обговорення:  

1. Система обліку «стандарт-кост», її характеристика.  

2. Нормативний метод обліку затрат і калькулювання собівартості продукції. 

Облік витрат за нормами, облік відхилень та змін норм.  

3. Спільні та відмінні риси системи обліку «стандарт-кост» та нормативного 

методу. 

Література: 1, 4, 5, 6, 7, 9-11, 12-18, 20-22. 

 

 



Практичне заняття № 10-11 

Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень. 

Мета: розуміння значення релевантної і нерелевантної інформації; 

оволодіння навиками формування інформації для прийняття рішень у процесі 

постачання, виробництва, реалізації, а також при прийнятті інвестиційних рішень. 

Питання для обговорення:  

1. Характеристика релевантної та нерелевантної інформації.  

2. Прийняття поточних рішень. 

3. Прийняття рішень в процесі постачання.  

4. Прийняття рішень в процесі виробництва.  

5. Прийняття рішень в процесі реалізації продукції, робіт, послуг. 

6. Прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності. 

Література: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17-18, 20-22. 

 

Практичне заняття № 12-13 

Тема 8. Бюджетування і контроль. 

Мета: набуття навичок з прогнозування витрат та здійснення контролю за 

виконанням бюджетів. 

Питання для обговорення:  

1. Бюджетування: суть, мета і призначення.  

2. Складання та взаємоузгодження бюджетів.  

3. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.  

4. Особливості планування та ціноутворення в окремих галузях економіки. 

Література: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12-18, 20-22. 

 

Практичне заняття № 14 

Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності. 

Мета: розуміння суті та типів центрів відповідальності; набуття навичок зі 

здійснення обліку й контролю витрат, доходів та фінансових результатів за 

центрами відповідальності; оволодіння методикою формування трансфертних цін. 

Питання для обговорення:  

1. Поняття про центри витрат, доходів, прибутку та інвестицій.  

2. Облік і контроль витрат за центрами відповідальності. 

3. Облік і контроль доходів за центрами відповідальності.  

4. Облік і контроль фінансових результатів за центрами відповідальності. 

5. Трансферне ціноутворення і його характеристика. 

Література: 1, 4, 6, 7, 9, 12,13, 14, 20-22, 24-27. 



6.  Комплексне практичне індивідуальне завдання 

Варіанти КПІЗ з дисципліни «Управлінський облік» 

1. Еволюція управлінського обліку. 

2. Стан та майбутнє розвитку управлінського обліку. 

3. Роль управлінського обліку для функціонування вітчизняних підприємств 

в умовах ринкової економіки. 

4. Роль та значення інформації для прийняття управлінських рішень. 

5. Розвиток управлінського обліку в умовах його компютеризації. 

6. Поняття витрат на виробництво, напрями обліку витрат та їх класифікація. 

7. Об’єкти обліку витрат і їх номенклатура.    

8. Управлінський облік матеріальних витрат. 

9. Управлінський  облік витрат на оплату праці. 

10. Облік загальновиробничих витрат і порядок їх розподілу.  

11. Управлінський  облік адміністративних витрат. 

12. Управлінський облік витрат на збут. 

13. Управлінський облік інших витрат операційної діяльності. 

14. Управлінський облік фінансових витрат. 

15. Облік інших витрат. 

16. Облік втрат від браку. 

17. Облік втрат від простоїв. 

18. Аналіз співвідношення затрат, прибутку і обсягу реалізації. 

19. Мета і методи аналізу взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток». 

20. Аналіз варіантів альтернативних рішень. 

21. Система обліку і управління «Директ-костинг» та її суть. 

22. Система обліку і управління «Стандарт-кост» та її характеристика. 

23. Нормативний метод обліку витрат. 

24. Позамовний метод обліку витрат. 

25. Попередільний, попроцесний і простий методи обліку витрат і їх 

характеристика. 

26. Облік доходів і фінансових результатів від основної діяльності. 

27. Облік доходів і фінансових результатів від фінансової діяльності. 

28. Управлінський облік доходів і фінансових результатів від інвестиційної 

діяльності. 

29. Управлінський облік доходів і фінансових результатів від надзвичайних 

подій.  

30. Внутрішня бухгалтерська та управлінська звітність: поняття, принципи 

розробки, використання для аналізу діяльності 

 

 



7. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Кількість 

годин 

1 2 2 

1.  Еволюція управлінського обліку 2 

2.  Сутність і роль управлінського обліку 2 

3.  Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку 2 

4.  Мета і напрями класифікації витрат 2 

5.  Управлінський облік витрат на оплату праці 2 

6.  Облік витрат основного і незавершеного виробництва 2 

7.  Калькулювання повних і змінних витрат 3 

8.  Собівартість продукції та методи її калькулювання 3 

9.  
Калькулювання собівартості та формування фінансових результатів 

за системами абзоршен-костинг та директ-костинг 

2 

10.  Аналіз співвідношення затрат, прибутку і обсягу реалізації 2 

11.  Аналіз чутливості прибутку 2 

12.  Мета і методи аналізу взаємозв’язку „витрати – обсяг – прибуток” 3 

13.  Аналіз варіантів альтернативних рішень 2 

14.  Процес прийняття рішення і релевантність облікової інформації 2 

15.  Методи оцінювання проектів капітальних інвестицій 2 

16.  Сутність бюджетування та його організація 2 

17.  Складання та взаємоузгодженість бюджетів 2 

18.  Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень 2 

19.  Оцінка діяльності центрів витрат 2 

20.  Оцінка діяльності центрів доходу 2 

21.  Оцінка діяльності центрів прибутку 2 

22.  Оцінка діяльності центрів інвестицій 2 

23.  Організація управлінського обліку за системою J I T 2 

24.  Організація управлінського обліку за системою АВС 2 

25.  
Функціонально-вартісний аналіз – ефективний інструмент 

управлінського обліку 

2 

26.  Прийняття рішень щодо ціноутворення 2 

27.  Система внутрішньогосподарської звітності 2 

28.  CVP – аналіз як основа для прийняття управлінських рішень 2 

29.  
Внутрішньогосподарський розрахунок і його роль в організації 

управлінського обліку 

2 

Разом 61 

 

 

 

 

 



8. Тренінг з дисципліни  (4 год.) 

 

Тематика: Бюджетне планування і контроль у підприємницькій діяльності. 

Порядок проведення: 

 дослідити ринок (використовуючи інформацію Державної служби 

статистики України), ціни на ринку на аналогічні товари, що дозволить провести 

аналіз конкурентів компанії; 

 вивчити організаційну структуру управління підприємства; 

 дослідити дані наведенні у бюджеті продажу, виробництва, оплати праці 

основних робітників, накладних витрат а також інформацію про норми витрачання 

сировини для виробництва продукції; 

 підготувати рекомендації щодо системи бюджетування досліджуваного 

підприємства; 

 визначити основні напрями вдосконалення системи управлінського 

контролю на підприємстві; 

  скласти бюджет грошових коштів на ІІ квартал наступного року. 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

В процесі вивчення дисципліни «Управлінський облік» використовуються 

наступні методи оцінювання навчальної роботи студента за 100 – бальною шкалою: 

- поточне тестування та опитування; 

- підсумкове тестування за кожним змістовим модулем; 

- ректорська контрольна робота; 

- оцінювання виконання КПІЗ; 

- розрахункові роботи; 

- підсумковий письмовий екзамен. 

  

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни „Управлінський облік” 

визначається як середньозважена величина в залежності від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

Заліковий 

модуль 1 

 

Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий модуль 

3 (підсумкова 

оцінка за КПІЗ) 

Заліковий модуль 

4 (екзамен) 
Разом 

20 % 20 % 20 % 40 % 100 % 

1. Усне 

опитування під 

час заняття 

(5 тем по 6 балів) 

= 30 балів. 

2. Письмова 

робота = 70 балів. 

 

1. Усне опитування 

під час заняття 

(4 теми  по 5 балів) 

= 20 балів. 

2. Письмова робота 

= 80 балів. 

1. Написання та 

захист КПІЗ = 80 

балів. 

2. Виконання 

завдань під час 

тренінгу = 20 

балів. 

 

1. Тестові 

завдання (25 

тестів по 2 бали за 

тест) – 50 балів. 

2. Завдання 1 – 25 

балів. 

3. Завдання 2 – 25 

балів 

100 

 



Оцінка рівня отриманих теоретичних знань та практичних навиків за шкалою 

Університету здійснюється на основі модульно-рейтингової системи контролю 

знань і передбачає стимулювання систематичної, ритмічної, самостійної роботи 

студентів, підвищення об’єктивності оцінки їхніх знань, визначення рейтингу 

студента, запровадження здорової конкуренції між студентами у навчанні і розвитку 

творчих їх здібностей. Модульно-рейтинговий контроль здійснюється на основі  

попередньо визначених змістових модулів, які є логічно завершеними частинами 

теоретичного та практичного навчального матеріалу за окремими етапами вивчення 

дисципліни. 

За бальною шкалою оцінювання, яка використовується в навчальному закладі, 

рівень засвоєння матеріалу оцінюється наступним чином: 

90 – 100 балів – 5 (відмінно); 

75 – 89 балів – 4 (добре); 

60 – 74 балів – 3 (задовільно); 

до 60 балів – 2 (незадовільно). 

За окремими формами контролю знань студентів з дисципліни застосовуються 

критерії оцінювання, подані в таблиці. 

 Таблиця  
 Форми контролю / 

 критерії 

оцінювання  

Бальна шкала оцінок знань  

Відмінно  

(90-100) 

Добре  

(75-89) 

Задовільно  

(60-74) 

Незадовільно  

(до 60) 

1 УСНЕ ОПИТУВАННЯ  
  Повнота відповіді  повна  повна не повна часткова, 

відсутня  

  Глибина і 

різносторонність знань  

достатня  належна  задовільна  відсутня 

  Системність та 

логіка викладення матеріалу  

систематизоване, 

логічне  

логічне відсутня відсутня 

  Ступінь 

ознайомлення з основними 

методичними розробками, 

законодавством та уміння їх 

використовувати при 

відповіді 

високий, 

використовуютьс

я при відповіді  

достатній, 

використовуються 

при відповіді  

належний, 

частково  

використо-

вується при 

відповіді  

відсутній 

  Уміння 

узагальнювати викладений 

матеріал  

обґрунтування і 

висновки  

недостатньо 

обґрунтування і 

висновки  

частково 

обґрунтовані 

висновки  

відсутність 

висновків  

2 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ  

  Знання методики 

розв’язання  

глибокі належні недостатні відсутні 

  Володіння 

алгоритмом розв’язку  

володіє володіє частково 

володіє 

не володіє  

  Самостійність 

розв’язку  

самостійність 

розрахунків  

недостатня 

самостійність 

розрахунків  

здійснення 

розрахунків з 

допомогою 

викладача 

відсутня 

самостійність 

розрахунків  

  Правильність і 

повнота розрахунків  

правильні і повні  правильні неповні  частково 

правильні, 

неповні 

неправильні 

неповні  

  Наявність 

узагальнених висновків  

наявні, 

обґрунтовані  

наявні  наявні відсутні 

3.  ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ (ТЕСТУВАННЯ) 

  Правильність і 

повнота відповіді  

повна, правильна   повна, частково 

неправильна  

неповна, 

частково 

правильна  

неповна 

неправильна  

  Чіткість відповіді чітка без наявність наявність не чітка  



(наявність чи відсутність 

виправлень) 

виправлень  незначних 

виправлень  

виправлень  

  Наявність 

помилок  

відсутні  наявність 

незначних  помилок 

значні помилки  значні помилки  

4.  ПІДГОТОВКА ПОШУКОВОЇ РОБОТИ 

  Самостійність 

викладу матеріалу  

самостійний виклад  самостійний виклад  несамостійний 

виклад  

несамостійний 

виклад  

  Логічність і 

послідовність викладу 

матеріалу  

логічний і 

послідовний  

логічний виклад, 

відсутність 

послідовності  

частково 

логічний 

виклад, 

послідовність 

відсутня   

відсутня 

  Відповідність 

викладу матеріалу темі  

відповідає  відповідає  частково 

відповідає  

не відповідає  

  Використання 

нових літературних 

джерел  

використовуються  

достатньо  

частково 

використовуються  

не використо-

вуються  

не використо-

вуються 

  Відповідність 

оформлення реферату 

згідно вимог  

відповідає  відповідає  частково 

відповідає  

не відповідає  

Отриманий рівень знань студента з усіх видів виконуваних робіт по 

дисципліні (теоретична підготовка, практична робота, КПІЗ) оцінюється як за 

національною шкалою, так і шкалою ЕСТS. Переведення оцінок за системою 

КМСОНП здійснюється за схемою, поданою в таблиці. 

Таблиця  

Шкала оцінювання за шкалою ЕСТS 
За шкалою 

університету 

За національною 

шкалою 
За шкалою ЕСТS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

10. Перелік наочних матеріалів та методичних вказівок 
№ 

з/п 

Найменування Номер 

теми 

1. Наказ про облікову політику підприємства 2 

2. Галузеві методичні рекомендації з формування собівартості продукції 

(робіт, послуг) 

2,3,4 

3. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку 15 

«Доходи», 16 «Витрати», 18 «Будівельні контракти» 

4,5,6 

4. Облікові документи щодо здійснених господарських операцій 4,5,9 

5. Проектор BENQ MP612 1-9 

6. Базове програмне забезпечення: ОС Windows 10 – згідно ліцензії 

Microsoft IT Academy та Microsoft DreamSpark for Students 

1-9 

7. Програмне забезпечення базових інформаційних технологій: MS Ofice, 1-9 

8. Телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, Opera, 

Google Chrome, Firefox) 

1-9 

9. Спеціалізоване обладнання: НМКД на платформі Moodle 1-9 
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