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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємствами агробізнесу» розроблена відповідно до Положення про робочу програму 

навчальної дисципліни в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», затвердженого Вченою радою 

Університету 27.05.2021 р. (протокол № 10) та введеного в дію наказом ректора від 

27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни. Інформація, що формується у фінансовому обліку і 

фінансовій звітності, в основному призначена для задоволення інформаційних потреб зовнішніх 

користувачів. Водночас для задоволення потреб менеджменту підприємства в інформації для 

прийняття своєчасних і виважених управлінських рішень крім інформації фінансового обліку і 

фінансової звітності використовуються дані внутрішньогосподарського (управлінського) обліку 

та внутрішньогосподарської звітності. Тому навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємствами агробізнесу» призначена для формування інформації у 

внутрішньгосподарському (управлінському) обліку і внутрішньгосподарській звітності 

підприємства, необхідної для задоволення потреб менеджменту підприємства. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємствами агробізнесу» («Accounting in the management of agribusiness enterprises») має 

тісний зв'язок з навчальними дисциплінами циклу професійної підготовки «Підприємництво», 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Статистика», «Фінансовий облік активів», 

«Фінансовий облік пасивів», «Система оподаткування підприємства», «Бізнес-аналіз аграрних 

підприємств», «Управлінський облік в аграрних підприємствах», «Податковий облік і звітність 

аграрних підприємств», «Звітність підприємств агробізнесу». 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємствами агробізнесу» – формування системи знань з підготовки облікової інформації як 

основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством.  

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємствами агробізнесу» – вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського 

обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття вмінь побудови та 

трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. 

Предметом навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами 

агробізнесу» є сукупність теоретичних та практичних аспектів формування облікової 

інформації для управління економічним об’єктом. 

Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам 

навчання за навчальною дисципліною «Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами 

агробізнесу», наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною 

«Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу» 

Результати навчання за навчальною 

дисципліною 

Методи 

навчання 

Засоби  

діагностики  

1. Знання: 

1.1 теорії, методології, практики формування 

облікової інформації для сучасних і 

потенційних потреб управління 

підприємством лекція, 

семінарське 

заняття, дискусія, 

аналітична робота 

презентація і захист результатів 

діяльності, тест, бліцопитування, 

перевірка виконання 

індивідуальних та командних 

завдань, Case-study, контрольна 

(модульна) робота, рефлексія, 

підсумкова модульна робота 

1.2. теоретичних, методологічних та 

практичних засад використання 

бухгалтерського обліку як інформаційного 

джерела в управлінні підприємством 
1.3 порядку формування бухгалтерської 

звітності для управління підприємством; 
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1.4 сутності професійного судження та 

порядку його застосування в 

бухгалтерському обліку 

2. Уміння/навички: 

2.1 класифікувати облікову інформацію, 

будувати систему бухгалтерського обліку 

для потреб управління 

семінарське 

заняття, 

аналітична робота 

презентація і захист результатів 

діяльності, тест, бліцопитування, 

перевірка виконання 

індивідуальних та командних 

завдань, Case-study, контрольна 

(модульна) робота, підсумкова 

модульна робота 

2.2 організовувати формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу, 

управляти якістю бухгалтерського обліку, 

контролювати якість облікової інформації 
2.3 здійснювати підготовку бухгалтерської 

звітності, визначати інформаційні потреби 

користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, консультувати 

управлінський персонал підприємства 

щодо облікової інформації, розробляти 

форми управлінської бухгалтерської 

звітності 
2.4 формувати управлінську бухгалтерську 

звітність для управління економічним 

об’єктом; оцінювати інформаційні потреби 

користувачів, якість облікової інформації 

та бухгалтерську звітність 
2.5 застосовувати техніки та методики надання 

облікової інформації для сучасних та 

потенційних потреб управління 

підприємством 

3. Комунікація 

3.1 здатність працювати самостійно і в команді 

з використанням креативних підходів, 

налагоджувати комунікаційнім зв’язки та 

міжособистісні взаємодії під час вирішення 

поставлених завдань, а також здатність до 

розширення профілю своєї професійної 

діяльності. 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, дискусія, 

вирішення 

конкретних 

ситуацій 

перевірка виконання конкретних 

ситуацій, презентація, дискусія, 

підсумкова модульна робота 

4. Відповідальність і автономія 

4.1 демонструвати розуміння особистої 

відповідальності за прийняті професійні та 

управлінські рішення, які можуть впливати 

на результати господарської діяльності 

підприємств агробізнесу 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, дискусія, 

вирішення 

конкретних 

ситуацій 

перевірка виконання конкретних 

ситуацій, презентація, дискусія, 

підсумкова модульна робота 4.2 демонструвати власні думки, відстоювати 

власну позицію, вміти дискутувати та 

демонструвати професійне ставлення до 

проблем сталого розвитку. 
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1. Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 2 

Тематичний план навчальної дисципліни 

«Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу» 

Назва теми 

Кількість годин за формами 

навчання1 

Очна (денна)  

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

(с
ем

ін
а

р
сь

к
і)

 

за
н

я
т
т
я

 

Ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
Р

З
 

Змістовний модуль №1     

Тема 1. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством 
2 2 1 4 

Тема 2. Облікова політика підприємства у формуванні бухгалтерської 

інформації для управлінських цілей 
- 2 2 4 

Тема 3. Інформаційне забезпечення управління грошовими потоками на 

підприємстві 
- 2 2 4 

Тема 4. Бухгалтерський облік у формуванні інформації про стан та 

використання матеріальних і нематеріальних необоротних активів та 

фінансових інвестицій 

- 2 1 4 

Тема 5. Облікове забезпечення управління запасами підприємства - 2 2 4 

Тема 6. Інформаційне забезпечення управління дебіторською 

заборгованістю та зобов’язаннями підприємства 
- 2 2 4 

Тема 7. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 
- 2 2 4 

Контрольна (модульна) робота - 1   

Змістовний модуль №2     

Тема 8. Бухгалтерський облік в управлінні прибутками підприємства - 2 2 4 

Тема 9. Облікове забезпечення управління власним капіталом та 

вартістю підприємства 
- 2 1 4 

Тема 10. Інформаційне забезпечення збалансованої системи показників 

діяльності підприємства 
- 2 1 4 

Тема 11. Облікове забезпечення управління соціальним розвитком 

підприємства 
- 1 2 4 

Тема 12.  Інформаційне забезпечення управління екологічною 

діяльністю підприємства 
- 1 1 6 

Тема 13. Облікове забезпечення управління ризиками на підприємстві - 2 1 6 

Контрольна (модульна) робота - 1  - 

Тема14. Інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського 

планування та прогнозування 
- 1 2 4 

Тема 15. Якість бухгалтерського обліку і фінансової звітності - 1 2 4 

Підсумкова модульна робота  2  7 

Усього: 2 30 24 64 

Підсумковий контроль: залік  

Разом:                                годин 120 

                                  кредитів 4 
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2. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством 

Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством. 

Функції бухгалтерського обліку, їх становлення та розвиток. 

Принципи підготовки управлінської бухгалтерської інформації. 

Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. 

Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством. 

Метод бухгалтерського обліку. 

Методики підготовки бухгалтерської інформації для управління підприємством. 

Форми і системи бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік і комерційна таємниця 

Основні поняття: бухгалтерський облік, функції бухгалтерського обліку, предмет 

бухгалтерського обліку, об’єкти бухгалтерського обліку, інструментарій бухгалтерського 

обліку, метод бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарський (управлінський) облік, 

внутрішньогосподарська звітність, комерційна таємниця. 

Тема 2. Облікова політика підприємства у формуванні бухгалтерської інформації 

для управлінських цілей 

Облікова політика як елемент системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку 

і звітності. 

Порядок розроблення, оформлення і затвердження облікової політики підприємства. 

Методичні засади облікової політики у формування інформації про активи, капітал і 

зобов’язання підприємства. 

Вплив облікової політики на формування інформації про витрати і доходи підприємства та 

фінансові результати. 

Облікова політика підприємства в системі внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку та звітності. 

Зміна облікової політики підприємства. 

Основні поняття: облікова політика підприємства, затвердження облікової політики 

підприємства, облікова політика щодо формування витрат підприємства, облікова політика 

щодо формування доходів підприємства, облікова політика щодо формування фінансових 

результатів підприємства, зміна облікової політики підприємства. 

Тема 3. Інформаційне забезпечення управління грошовими потоками на 

підприємстві 

Гроші як економічний фактор виробництва, об’єкт бухгалтерського обліку і управління. 

Функції грошей. Рахунки для обліку грошових коштів. 

Грошові потоки та їх класифікація. Політика управління грошовими потоками. 

Інструментарій управління грошовими потоками. 

Інформаційне забезпечення управління грошовим покотом операційної діяльності. 

Облікове забезпечення управління грошовим покотом інвестиційної діяльності. 

Інформаційне забезпечення управління грошовим покотом фінансової діяльності. 

Методичний інструментарій вартості грошей у часі. 

Облікове забезпечення ефективності управління грошовими потоками на підприємстві. 

Основні поняття: грошові кошти, еквіваленти грошових коштів ,електронні кошти, 

поточні рахунки в банку, інші рахунки в банку, валютні кошти, інструментарій управління 

грошовими потоками, ефективність управління грошовими потоками, методичний 

інструментарій вартості грошей у часі. 

Тема 4. Бухгалтерський облік у формуванні інформації про стан та використання 

матеріальних і нематеріальних необоротних активів та фінансових інвестицій 
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Необоротні активи як об’єкт бухгалтерського обліку і управління. Класифікація 

необоротних активів. Рахунки для обліку необоротних активів. 

Інформаційне забезпечення управління складом та станом матеріальних та нематеріальних 

необоротних активів  

Інформаційне забезпечення управління капітальним вкладеннями на підприємстві. 

Облікове забезпечення управління амортизаційною політикою підприємства. 

Інформаційне забезпечення управління ремонтом матеріальних необоротних активів. 

Облікове забезпечення управління фінансовими інвестиціями підприємства. 

Інформаційне забезпечення ефективності управління необоротними активами. 

Основні поняття: необоротні активи, матеріальні необоротні активів, нематеріальні 

необоротні активів, капітальні вкладення, амортизаційна політика підприємства, ремонти 

основних засобів, фінансові інвестиції, ефективність управління матеріальним і 

нематеріальними необоротними активами.  

Тема 5. Облікове забезпечення управління запасами підприємства 

Запаси як об’єкт бухгалтерського обліку і управління. Класифікація запасів. Рахунки для 

обліку матеріальних запасів. 

Нормування запасів на підприємстві. 

Інформаційне забезпечення управління виробничими запасами і МШП на підприємстві. 

Облікове забезпечення управління готовою продукцією на підприємстві. 

Інформаційне забезпечення управління товарними потоками на підприємстві. 

Облікове забезпечення управління фінансуванням запасів. 

Інформаційне забезпечення ефективності управління запасами. 

Основні поняття: запаси, матеріальні запаси, методи обліку матеріальних запасів, 

складське господарство, канали надходження виробничих запасів, канали вибуття виробничих 

запасів, канали вибуття сільськогосподарської продукції, товари на підприємствах оптової 

торгівлі, товари на підприємствах роздрібної торгівлі, інвентаризація матеріальних запасів, 

ефективність управління запасами. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення управління дебіторською заборгованістю та 

зобов’язаннями підприємства 

Дебіторська заборгованість як об’єкт бухгалтерського обліку і управління. Класифікація 

дебіторської заборгованості. Рахунки для обліку розрахунків з дебіторами.  

Облікове забезпечення управління розрахунками з покупцями та замовниками. 

Інформаційне забезпечення управління резервом сумнівних боргів. 

Облікове забезпечення управління довгостроковою дебіторською заборгованістю. 

Інформаційне забезпечення ефективності управління дебіторською заборгованістю. 

Зобов’язання як об’єкт бухгалтерського обліку і управління. Класифікація зобов’язань. 

Рахунки для обліку зобов’язань. 

Облікове забезпечення управління розрахунками з постачальниками і підрядниками. 

Інформаційне забезпечення управління розрахунками за податками і платежами. 

Облікове забезпечення управління розрахунками за страхуванням. 

Інформаційне забезпечення управління розрахунками за виплатами працівникам. 

Облікове забезпечення управління розрахунками за кредитами банків. 

Інформаційне забезпечення управління вексельним обігом. 

Облікове забезпечення ефективності управління зобов’язаннями. 

Основні поняття: дебітори, дебіторська заборгованість, поточна дебіторська 

заборгованість, довгострокова дебіторська заборгованість, сумнівна дебіторська 

заборгованість, безнадійна дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів. 

Тема 7. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 

Витрати як об’єкт бухгалтерського обліку і управління. Класифікація витрат. Рахунки для 

обліку витрат. 
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Склад витрат, що формують собівартість продукції (робіт, послуг). Адміністративні 

витрати. Витрати на збут.  

Облікове забезпечення планування та бюджетування витрат на поточний фінансовий рік. 

Інструментарій оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень на перспективу. 

Ефективність управління витратами підприємства.  

Основні поняття: витрати підприємства, витрати виробництва, собівартість 

продукції, основне виробництво, промислове виробництво, допоміжне виробництво, 

обслуговуючі виробництва, загальновиробничі витрати, незавершене виробництво, витрати 

майбутніх періодів, планування витрат , бюджетування витрат, прогнозування витрат. 

Змістовний модуль 2 

Тема 8. Бухгалтерський облік в управлінні прибутками підприємства 

Прибуток як об’єкт бухгалтерського обліку і управління. Класифікація фінансових 

результатів. Рахунки для обліку фінансових результатів та прибутку. 

Витрати і доходи діяльності підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку.   

Загальні принципи обліку доходів і витрат діяльності. Варіанти обліку витрат і доходів 

діяльності. 

Інформаційне забезпечення управління витратами діяльності підприємства. 

Облікове забезпечення управління доходами діяльності підприємства. 

Інформаційне забезпечення управління формування фінансових результатів. 

Облікове забезпечення управління прибутками підприємства. 

Інформаційне забезпечення ефективності управління прибутками підприємства 

Основні поняття: витрати діяльності підприємства, доходи діяльності підприємства, 

фінансові результати, чистий прибуток підприємства. 

Тема 9. Облікове забезпечення управління власним капіталом та вартістю 

підприємства 

Власний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку і управління. Складові елементи 

власного капіталу. Рахунки для обліку власного капіталу.  

Інформаційне забезпечення управління статутним капіталом підприємства. 

Облікове забезпечення управління пайовим капіталом кооперативу. 

Інформаційне забезпечення управління додатковим капіталом. 

Облікове забезпечення управління капіталом в дооцінках. 

Інформаційне забезпечення управління розподілом прибутків та їх використанням. 

Облікове забезпечення управління облігаційними позиками. 

Інформаційне забезпечення управління вартістю підприємства. 

Облікове забезпечення ефективності управління власним капіталом підприємства. 

Основні поняття: власний капітал, статутний капітал, пайовий капітал, неоплачений 

капітал, вилучений капітал, випуск і перепродаж акцій власної емісії, анулювання акцій власної 

емісії, додатковий капітал, капітал в дооцінках, нерозподілені прибутки, непокриті збитки, 

вартість підприємства. 

Тема 10. Інформаційне забезпечення збалансованої системи показників діяльності 

підприємства 

Збалансована система показників діяльності підприємства як управлінська система. 

Інформаційне забезпечення управління створенням організаційних умов для 

впровадження збалансованої системи показників діяльності підприємства. 

Облікове забезпечення стратегічного аналізу діяльності підприємства. 

Інформаційне забезпечення управління розробкою збалансованої системи показників 

діяльності підприємства. 

Облікове забезпечення управління каскадуванням при впровадженні збалансованої 

системи показників діяльності підприємства. 
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Інформаційне забезпечення управління застосуванням збалансованої системи показників 

діяльності підприємства. 

Основні поняття: збалансована система показників діяльності підприємства, 

архітектура збалансованої системи показників діяльності підприємства, інтеграція 

збалансованої системи показників діяльності підприємства в систему планування, інтеграція 

збалансованої системи показників діяльності підприємства в систему звітності, концепція 

вартісна-орієнтованого управління діяльністю підприємства. 

Тема 11. Облікове забезпечення управління соціальним розвитком підприємства 

Соціальний розвиток підприємства як фактор соціального партнерства в бізнесі. 

Інформаційне забезпечення управління використання персоналу підприємства. 

Облікове забезпечення управління заробітною платою на підприємстві. 

Інформаційне забезпечення управління витратами на утримання персоналу підприємства, 

що не входять до складу фонду оплати праці. 

Облікове забезпечення управління використанням коштів прибутку на соціально-

культурні потреби персоналу підприємства. 

Інформаційне забезпечення ефективністю управління соціальним розвитком 

підприємства. 

Основні поняття: соціальний розвиток підприємства, персонал підприємства, фонд 

оплати праці, витрати на утримання персоналу підприємства, що не входять до складу фонду 

оплати праці, фонд соціально-культурних заходів підприємства. 

Тема 12. Інформаційне забезпечення управління екологічною діяльністю 

підприємства 

Нормативно-правове регулювання екологічної діяльності в Україні. 

Інформаційне забезпечення управління плануванням і бюджетування витрат на екологічну 

діяльність підприємства. 

Облікове забезпечення управління використанням мінеральних добрив, отрутохімікатів, 

хімічних засобів захисту рослин, ліків і біопрепаратів. 

Інформаційне забезпечення управління екологічним виробництвом продукції. 

Облікове забезпечення управління. Використанням і утилізацією відходів виробництва, 

гною і пташиного помету. 

Облікове забезпечення ефективності управління екологічною діяльністю підприємства. 

Основні поняття: екологічна діяльність, витрати на екологічну діяльність, виробництво 

органічної продукції, ефективність екологічної діяльності. 

Тема 13. Облікове забезпечення управління ризиками на підприємстві 

Ризик-менеджмент в управлінні підприємствами. Система управління можливостями і 

загрозами щодо діяльності підприємства. 

Інформаційне забезпечення управління виробничими ризиками. 

Облікове забезпечення управління фінансовими ризиками. 

Облікове забезпечення управління діловою активністю підприємства. 

Інформаційне забезпечення управління інвестиційними ризиками. 

Облікове забезпечення управління кредитоспроможністю підприємства та розрахунками 

за кредитами. 

Інформаційне забезпечення ефективністю управління страхування майна та урожаю. 

Облікове забезпечення ефективністю управління ризиками на підприємстві. 

Основні поняття: ризик-менеджмент, загрози щодо діяльності підприємства, 

платоспроможність підприємства, ліквідність підприємства, фінансова стійкість 

підприємства, прибутковість підприємства, ділова активність підприємства, інвестиційна 

привабливість підприємства, кредитоспроможність підприємства. 

Тема 14. Інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського планування та 

прогнозування 
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Внутрішньогосподарський (управлінський) облік і звітність як основа 

внутрішньогосподарського планування та прогнозування. 

Інформаційне забезпечення управління прогнозуванням діяльності підприємства на 

перспективу. 

Облікове забезпечення управління плануванням діяльності підприємства на поточний 

фінансовий рік. 

Особливості інформаційного забезпечення управління плануванням діяльності 

внутрішньогосподарських структурних підрозділів. 

Облікове забезпечення ефективності напружених планів. 

Основні поняття: прогнозування діяльності підприємства, планування діяльності 

підприємства, планування діяльності структурних підрозділів підприємства, напружений план. 

Тема 15. Якість бухгалтерського обліку і фінансової звітності 

Раціональна організація бухгалтерського обліку. 

Вимоги до бухгалтерського обліку.  

Виправлення помилок у бухгалтерському обліку. 

Вимоги до фінансової звітності та її якісні характеристики. 

Суттєвість та порядок її дотримання у фінансовій звітності. 

Розкриття інформації у фінансовій звітності. Події після дати балансу. 

Виправлення помилок у фінансовій звітності. 

Відповідальність за якість бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємстві. 

Основні поняття: фінансова звітність, користувачі фінансової звітності, якісні 

характеристики звітності, правдива інформація, неупереджена інформація, повна інформація, 

дохідливість і зрозумілість інформації, доречність інформації, способи виправлення помилок в 

бухгалтерському обліку, способи виправлення помилок у фінансовій звітності. 

3. Оцінювання результатів навчання здобувача 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання здобувача 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-7, а у ЗМ2 – теми 8-15.  

Згідно навчального плану спеціальності підсумкове оцінювання вивчення навчальної 

дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу» передбачається у 

формі заліку. 

Під час вивчення навчальної дисципліни при поточному контролі оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та 

набуті уміння й навички, а саме: 

— відповіді (виступи) здобувачів на семінарських заняттях; 

— відповіді здобувачів на форумах, у чатах, у режимі синхронного вебзв’язку (за допомогою 

вебсервісів Zoom, Google Meet тощо) – під час організації навчального процесу на 

дистанційній формі навчання та за особливих обставин (обставин непереборної сили) під 

час реалізації моделі змішаного навчання; 

— результати виконання і захисту здобувачами завдань для практичного виконання на 

практичних заняттях та заняттях у дистанційному режимі; 

— результати експрес-тестування (онлайн-тестування) здобувачів; 

— результати виконання і захисту завдань для самостійної роботи здобувача; 

— результати виконання інших видів робіт, передбачених робочою програмою та 

методичними матеріалами з вивчення навчальної дисципліни. 

Рекомендований розподіл загальної кількості балів за поточну успішність наведено в 

табл. 3.  
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Таблиця 3 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

«Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу» 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів 

Очна (денна) 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, практичних, 

лабораторних, контактних заняттях, заняттях у дистанційному 

режимі) 

30 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 1МК × 10 = 10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за 

вибором здобувача) 
10 × 1=10 балів 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, 

грантах, науково-дослідних проєктах 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

Додаткові (заохочувальні) 

бали (до 10 балів) 

Кількість балів за результатами поточного контролю 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни 100 балів 
 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи. 

Під час проведення контрольних (модульних) робіт передбачене оцінювання результатів 

навчання, які здобувач набув після опанування навчального матеріалу змістового 

(структурного) модуля. Програмою передбачено 2 контрольні (модульні) роботи, які можуть 

проводитися у формі: 

− письмового тестування; 

− комп’ютерного тестування (з використанням платформи Moodle); 

− письмових відповідей на теоретичні питання та розв’язування практичних завдань; 

− розв’язування практичних ситуацій (кейсів) тощо. 

Контрольна (модульна) робота може бути проведена в синхронному режимі (як аудиторна 

контрольна робота) або в асинхронному режимі (наприклад, засобами платформи Moodle). 

Порядок та критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи визначають у методичних 

матеріалах з вивчення навчальної дисципліни. 

Викладач завчасно інформує здобувачів про терміни проведення, зміст та форму 

контрольних (модульних) робіт. 

Відповідно до Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів 

отримані здобувачами вищої освіти оцінки в Електронному журналі.  

Загальна кількість балів, які отримують здобувачі вищої освіти за результатами поточного 

контролю під час вивчення навчальної дисципліни, визначається в діапазоні: 0100 балів  з 

підсумковим контролем у формі заліку. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

— за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм 

навчання); 

— здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, контактних), не 

відпрацювавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи (для денної форми 

навчання).  

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для самостійного 

опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання здобувачем 

підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  
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Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один 

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках 

загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується 

результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осію 

встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 

має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 2-во бальну та шкалу за системою ECTS 

здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна шкала 
Оцінка при підсумковому контролі Шкала 

ECTS у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 не зараховано з можливістю перескладання  FX 

0 – 20 
не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням навчальної дисципліни 
F 

 

3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу» або її окремого компонента 

можливе за умов участі здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших 

Університетах України або світу) відповідно до Положення про включене навчання і навчання 

за програмами Європейського Союзу студентів ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах, Положення 

про порядок реалізації права на академічну мобільність у Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Положення 

про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній та 

інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семінари, 

конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-школи, 

тренінги, майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у студентських 

наукових гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної 
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дисципліни, тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, 

передбачених освітньою програмою. У межах навчального року: на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти – не більше 5 кредитів. 

Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих 

здобувачами у неформальній та інформальній освіті». 
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