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1 АНОТАЦІЯ 
 

Перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку, нові економічні 
умови розширюють функції та повноваження бухгалтерської служби. 
Бухгалтерська професія виходить на якісно інший рівень, а бухгалтер-аналітик у 
своїй діяльності піднімається на новий щабель, перейшовши від облікової 
реєстрації господарських фактів до управління виробництвом. 

В загальному вигляді управлінський облік — це система обробки та 
підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів 
в процесі управління підприємством. 

 
SUMMARY 

 
Transition on the national standards of record-keeping, new economic terms 

extend functions and plenary powers of book-keeping service. A book-keeping 
profession goes out on high-quality other level, and an accountant-analyst in the 
activity walks up a new stage, passing from registration registration of economic facts 
to the operations management. 

In a general view an administrative account is the system of treatment and 
preparation of information about activity of enterprise for internal users in the process 
of management by an enterprise. 

 
2 ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь «Магістр» 

Нормативна / вибіркова – нормативна 

Кількість кредитів ECTS – 4,0 

Семестр – 9 

Кількість теми - 12 

Загальна кількість годин – 120 год. 

Види освітньої діяльності та види занять, обсяг годин: 

лекції – 8 год. 

практичні заняття – 6 год. 

самостійна робота – 106 год. 

Форми підсумкового контрольного заходу – екзамен 



4 
 

3 МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОБЄКТ, ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою викладання дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством» є надання здобувачам вищої освіти знань з теорії та практики 
оволодіння професійними знаннями, спрямованими на вдосконалення 
господарського механізму поліпшення управління підприємством. 

Завдання вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні 
підприємством» є: засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних основ та їх 
подальшого застосування майбутніми магістрами з бухгалтерського обліку і 
аудиту, організації облікової роботи на підприємстві відповідно до «Закону про 
бухгалтерський облік та звітність в Україні». 

Об’єктом вивчення дисципліни є процес інноваційного розвитку соціально-
економічних систем. 

Предметом дисципліни є сукупність теоретичних та практичних аспектів 
формування облікової інформації для управління економічним об’єктом. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен  

знати: 
- методику бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління 

підприємством,  
- побудову бухгалтерського фінансового обліку,  
- побудову внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та 

бухгалтерської звітності в управлінні підприємством та прийняття 
управлінських рішень. 

вміти:  
- поєднати вивчення теоретичних питань з виконанням конкретних 

практичних завдань. 
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Фундаментальні дисципліни 

Економічна теорія 

Статистика 

Еконоиіка АПК 

Економічний аналіз 

Фінанси 

Бухгалтерський облік 

Фінансовий облік 

Професійно-орієнтовані 

Технологія виробництва 
продукції рослинництва 

Технологія виробництва 
продукції тваринництва 

Технологія переробки і 
зберігання сільськогосподарської 

продукції 

Маркетинг 

Прогнозування та 
макроекономічне 

планування 

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 

Бізнес і підприємництво в 
АПК 

Менеджмент 

4 МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У СТРУКТУРІ ДИСЦИПЛІН 
 

 



5 СТРУКТУРНО-МОДУЛЬНА СХЕМА ДИСЦИПЛІНИ   
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ІНФОРМАЦІЙНА 
СИСТЕМА В 
УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Тема 1: Сутність і місце облікової інформації в 
управлінні підприємством 
Тема 2: Бухгалтерський облік в інформаційній системі 
управління підприємством 
Тема 3: Інструментарій бухгалтерського обліку та 
звітності в управлінні підприємством 
Тема 4: Принципи, методики і техніки підготовки 
управлінської бухгалтерської звітності  
Тема 5: Збалансована система показників у формуванні 
обліково-аналітичного забезпечення управління 
підприємством 
Тема 6: Якість облікової інформації та бухгалтерського 
обліку 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 
ОБЛІК В ПРИЙНЯТТІ 

УПРАВЛІНСЬКИХ 
РІШЕНЬ 

Тема 7: Бухгалтерський облік в управлінні вартістю 
підприємства 
Тема 8: Облікова політика в ціноутворенні 
Тема 9: Оцінювання очікуваних витрат для 
прогнозування та прийняття управлінських рішень 
Тема 10: Бухгалтерський облік для прийняття 
екологічних рішень 
Тема 11: Бухгалтерський облік для прийняття соціальних 
рішень 
Тема 12: Бухгалтерський облік в управлінні ризиками 
підприємства 

 

6. Зміст дисципліни  
У відповідності до навчального плану спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
курс навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» 
вивчається здобувачами вищої освіти протягом 1 семестру (1 курс). Курс 
складається із 120 годин аудиторних занять, в тому числі теоретичний курс 
(лекції) 8 год. практичні заняття 6 год., самостійна робота – 106 год. 

 
6.1 Загальний розподіл годин  

Таблиця 6.1  ЗАГАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ГОДИН  

Види занять Загальна кількість годин 
Аудиторна кількість 

годин 
Лекції  8/0,27 8 
Практичні  6/0,20 6 
Самостійна робота 106/3,53 - 
Разом по курсу 120/4,0 18 

 
По курсу «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» проводиться 

контроль знань здобувачів вищої освіти шляхом виконання тестових завдань в 
системі Moodle, перевіряється виконання самостійної роботи. В кінці першого 
семестру здобувачі вищої освіти складають екзамен. 
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6.2 ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Таблиця 6.1 Склад, обсяг і терміни виконання тем 

Найменування Найменування тем 

Розподіл навчального 
часу 

Термін 
виконан-

ня, 
тиждень 

Термін 
конт-

рольного 
заходу 

Лекції 
прак-
тичні 

самос-
тійна 

робота 

ІНФОРМАЦІЙНА 
СИСТЕМА В 
УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Сутність і місце облікової інформації в 
управлінні підприємством 

- - 9 1 2 

Бухгалтерський облік в інформаційній 
системі управління підприємством 

1 1 9 1 3 

Інструментарій бухгалтерського обліку та 
звітності в управлінні підприємством 

1 1 9 2 4 

Принципи, методики і техніки підготовки 
управлінської бухгалтерської звітності  

1 1 9 3 5 

Збалансована система показників у 
формуванні обліково-аналітичного 
забезпечення управління підприємством 

1 1 9 4 6 

Якість облікової інформації та 
бухгалтерського обліку 

1 1 9 5 7 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 
ОБЛІК В 

ПРИЙНЯТТІ 
УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ 

Бухгалтерський облік в управлінні 
вартістю п/п 

1 1 9 6 8 

Облікова політика в ціноутворенні 1 - 9 7 9 
Оцінювання очікуваних витрат для 
прогнозування та прийняття 
управлінських рішень 

1 - 9 8 10 

Бухгалтерський облік для прийняття 
екологічних рішень 

- - 9 9 11 

Бухгалтерський облік для прийняття соц. 
рішень 

- - 8 10 11 

Бухгалтерський облік в управлінні 
ризиками підприємства 

- - 8 11 11 

 8 6 106 - - 

 

6.3 Перелік та короткий зміст лекцій 
Лекції традиційні з елементами диспуту, з використанням мультимедійного 

обладнання для презентації (8 годин). 
 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Тема 1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством (традиційна 
лекція з використанням презентації)       

1 Сутність та класифікація економічної інформації  
2 Інформаційна система підприємства 
3 Роль облікової інформації в управлінні підприємством 
 
Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством 

(традиційна лекція з використанням презентації)    1 год. 
1 Бухгалтерський облік як частина інформаційного забезпечення підприємства 
2 Системний підхід до поняття бухгалтерського обліку 
 
Тема 3. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством  

(традиційна лекція з використанням презентації)    1 год. 
1. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством 
2. Метод бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством 
 



8 
 

Тема 4. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності 
(традиційна лекція з використанням презентації)   1 год. 

1. Концептуальні основи методології побудови бухгалтерського обліку . 
2. Користувачі та їхні вимоги до облікової інформації про господарство, його стан і 

зміни стану . 
3. Принципи побудови бухгалтерського обліку в управлінні, прийняті у міжнародній 

практиці. 
4. Загальна структура методології побудови бухгалтерського обліку в управлінні. 
5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві як  процесу. 
 
Тема 5. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством (традиційна лекція з використанням презентації) 1год. 
1. Збалансована система показників як інструментарій управління підприємством 
2. Визначення механізму взаємозв’язків у збалансованій системі показників 
3. Стратегічні карти як інформаційні носії для оцінки діяльності підприємства 
 
Тема 6. Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку  1 год. 
 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 
Тема 7. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства (традиційна лекція з 

використанням презентації)      1 год. 
1. Загальна побудова обліку пасиву (капіталу). 
2. Побудова обліку власного капіталу (власності засновників).  
3. Побудова обліку залученої чужої власності (чужого капіталу):зобов'язань за 

контрактом 
4. Облік тимчасово залученого суспільного капіталу до проведення розрахунків 
Тема 8. Облікова політика в ціноутворенні (традиційна лекція з використанням 

презентації)         1 год. 
Тема 9. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських 

рішень  (традиційна лекція з використанням презентації)     1 год. 
Економічний зміст управління витратами, класифікація витрат. Класифікація поточних 

(оперативних) рішень у процесі оцінки очікуваних витрат. Прийняття управлінських рішень з 
урахуванням критеріїв релевантної інформації. Методи визначення та оцінки альтернатив. 
Прогнозування у прийнятті управлінських рішень. 

Тема 10. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень (традиційна лекція з 
використанням презентації)         

Тема 11. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень (традиційна лекція з 
використанням презентації) 

Тема 12. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства (традиційна лекція з 
використанням презентації) 

Розвиток бухгалтерського обліку як засобу підвищення ефективності управління 
вартістю підприємства. Завдання бухгалтерського обліку в концепції управління вартістю 
підприємства. Система збалансованих показників як інструмент управління вартістю 
підприємства. шляхи застосування. 

 
Разом             8 год. 
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6.4 Перелік та план практичних занять 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Облік витрат і система калькулювання 
 
Заняття 1. Тема 1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством 1год. 

1. Доповідь (5 балів);  
2. усне опитування ( 3 бали); 

3. тести ( 2 бали); 
4. задачі (3 бали). 

Тести: тема № 1 МООDLE 
 
Заняття 1. Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством     
1 год. 

1. Доповідь (5 балів); 
2. усне опитування ( 3 бали); 

3. тести ( 2 бали); 
4. задачі (3 бали). 

Тести: тема № 2 МООDLE 
 
Заняття 2. Тема 3.  Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні 
підприємством            1 год. 

1. усне опитування ( 3 бали); 

1. тести ( 2 бали); 
2. задачі (3 бали). 

Тести: тема № 3 МООDLE 
 
Заняття 2. Тема 4. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської 
звітності            1год. 

1. усне опитування ( 3 бали); 

1. тести ( 2 бали); 
2. задачі (3 бали). 

Тести: тема № 4 МООDLE 
 
Заняття 3. Тема 5. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного 
забезпечення управління підприємством        1 год. 

1. усне опитування ( 3 бали); 

3. тести ( 2 бали); 
4. задачі (3 бали). 

Тести: тема № 5 МООDLE 
 
Заняття 3. Тема 6. Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку   1год. 
1. Семінарське заняття з теми 
2. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МОДУЛЯ 1 
Тести: тема № 6 МООDLE 
 
ЗМІТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ 
РІШЕНЬ 
Тема 7. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства    

1. усне опитування ( 3 бали); 

2. тести ( 2 бали); 
3. задачі (3 бали). 

Тести: тема № 7 МООDLE 
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Тема 8. Облікова політика в ціноутворенні        

1. усне опитування ( 3 бали); 

2. тести ( 2 бали); 
3. задачі (3 бали). 

Тести: тема № 8 МООDLE 
 
Тема 9. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень 

1. тести ( 2 бали); 
2. задачі (3 бали); 
3. усне опитування ( 3 бали). 

Тести: тема № 9 МООDLE 
 
Тема  10. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень  

1. тести ( 2 бали); 
2. задачі (3 бали); 
3. усне опитування ( 3 бали). 

Тести: тема № 10 МООDLE 
 
Тема  11. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень  

1. тести ( 2 бали); 
2. задачі (3 бали); 
3. усне опитування ( 3 бали). 

Тести: тема № 10 МООDLE 
 
Тема 12. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства   
 задачі (3 бали); 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МОДУЛЯ 2 
Тести: тема № 9 МООDLE 
 
Разом             6  год. 

 

 
Проведення практичних занять на філіях кафедри 

Тема 7. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства  
 

Візуальне супроводження дисципліни 
Лекційні заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством» по всіх дванадцяти темах, що вивчаються, супроводжуються 
презентаціями. 

 
Матеріально-технічне забезпечення дисципліни 

Використання навчального банка кафедри фінансів і кредиту по темах: 
Тема 4. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської 

бухгалтерської звітності 
Елементи дистанційного навчання 
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6.5 Теми, форма контролю та перевірки завдань, які винесені на самостійне 
обов’язкове опрацювання 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти в обсязі 106 годин складається з 
вивчення матеріалу за допомогою конспектів лекцій, підручників, допоміжної 
літератури, а також підготовки до практичних занять. 

Теми, які виносяться для самостійного відпрацювання, здобувачі вищої 
освіти вивчають у вільний від занять час. В методичних рекомендаціях для 
практичних занять виділяються теми, які здобувачі вищої освіти повинен 
виконати самостійно. 

Таблиця 6.2 Теми обов'язкового самостійного опрацювання 

№ з/п Теми 
Кількість 

годин 

1 Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством 9 

2 Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством 9 

3 Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні 
підприємством 

9 

4 
Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської 
звітності  

9 

5 
Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного 
забезпечення управління підприємством 

9 

6 Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку 9 
7 Бухгалтерський облік в управлінні вартістю п/п 9 
8 Облікова політика в ціноутворенні 9 

9 
Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 
управлінських рішень 

9 

10 Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень 9 

11 Бухгалтерський облік для прийняття соц. рішень 8 

12 Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства 8 

Всього годин 106 

 
 

6.6 Питання для підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти 
а) для підсумкового контролю 

1. Сутність та склад економічної інформації.  
2. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні 

підприємством 
3. У чому особливості облікової інформації? Назвіть джерела та методи 

отримання інформації. 
4. Збалансована система показників в управлінні підприємством (поняття та 

склад). 
5. Основні характеристики облікової інформації. 
6. Збалансована система показників як інформаційна підтримка 

стратегічного рівня управління компаніями. 
7. Основні споживачі облікової інформації та їх класифікація. 
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8. Проблеми запровадження системи збалансованої системи показників на 
підприємствах. 

9. Вимоги до облікової інформації. 
10. Основні стадії формування обліково-аналітичного забезпечення. 
11. Послідовність опрацювання облікової інформації. 
12. Сутність обліково-аналітичного забезпечення (функції та склад). 
13. Облікова система: поняття склад та характеристика. 
14. Загальні засади розвитку екологічного менеджменту як фактору сталого 

розвитку. 
15. Cуть, зміст облікового процесу. 
16. Інтегрована управлінська бухгалтерська звітність. 
17. Сутність та поняття інформаційних систем. 
18. Ризики в прогнозуванні діяльності підприємства. 
19. Класифікація інформаційних систем. 
20. Інформаційна підтримка управління ризиками як напрям зниження рівня 

непередбачувальності. 
21. Структура інформаційних систем. 
22. Класифікація ризиків підприємства для цілей бухгалтерського обліку. 
23. Еволюція інформаційних систем. 
24. Загальні засади розвитку соціального обліку як основного джерела 

отримання інформація соціального спрямування. 
25. Бухгалтерський облік як частина інформаційного забезпечення 

підприємства 
26. Соціальній облік в системі посилення корпоративної соціальної 

відповідальності. 
27. Системний підхід до поняття бухгалтерського обліку 
28. Порядок відображення показників соціального обліку в звітності. 
29. Методологія створення інформаційної системи. 
30. Засади проведення екологічного аудиту. 
31. Поняття та значення управлінської бухгалтерської звітності. 
32. Облік екологічних зобов’язань. 
33. Принципи управлінської бухгалтерської звітності та класифікації її форм. 
34. Екологічна звітність: сутність та склад. 
35. Обліково-аналітична система. 
36. Облік екологічних витрат. 
37. Вимоги до управлінської бухгалтерської звітності. 
38. Поняття екологічного менеджменту. 
39. Методики підготовки управлінської бухгалтерської звітності. 
40. Екологічний облік як інформаційна підтримка прийняття екологічних 

рішень. 
41. Техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності. 
42. Сутність та значення екологічного обліку. 
43. Критерії оцінки ефективності управлінської бухгалтерської звітності. 
44. Загальні засади розвитку екоконтролю. 
45. Особливості та основні напрямки обліку соціальних витрат. 
46. Загальна характеристика системи управління ризиками. 
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47. Сутність та класифікація ризиків. 
48. Аудит соціально-орієнтованих витрат. 
49. Якісні характеристики облікової інформації та бухгалтерського обліку. 
50. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень. 
 

6.7 Рейтингова оцінка знань з дисципліни та схема поточного 
та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти 

Відрізняється від традиційної більш широким інтервалом балів, які 
диференційовані відповідно до складності матеріалу (табл. 6.7.1), що 
контролюється його об’ємом, рівнем самостійності освоєння, тощо. 

Таблиця 6.7.1 Схема поточного і підсумкового контролю знань 
№ 

змістовного 
модулю 

Кількість 
годин Форма контролю 

Кількість 
заходів 

Оцінка Сума 

ЛК ПЗ min max min max 

1 5 5 

Аудиторна робота:  
- контрольна робота 
- задача модулю 
(розв’язання задач, усне 
опитування) 
Самостійна робота: 
Обов’язкова 
- доповідь на гуртку 
- тестування в MOODLE 
Індивідуальна  
- тези 
- наукова стаття 
Індивідуальне 
опрацювання питань 
курсу (20 год) 
Разом  

 
1 
1 
 
 
 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
х 

 
5 
3 
 
 
 
 
2 
2 
 
0 
0 
 
 
0 
х 

 
5 
3 
 
 
 
 
2 
2 
 
5 
10 
 
 
5 
х 

 
5 
3 
 
 
 
 
2 
2 
 
0 
0 

 
 

0 
12 

 
5 
3 
 
 
 
 
2 
2 
 
5 
10 

 
 

5 
32 

2 3 1 

Аудиторна робота:  
- контрольна робота 
- задача модулю 
(розв’язання задач, усне 
опитування) 
Самостійна робота: 
Обов’язкова 
- доповідь на гуртку 
- тестування в MOODLE 
Індивідуальне 
опрацювання питань 
курсу (20 год) 
Разом  

 
1 
3 
 
 
 
 
1 
1 
 

 
1 
х 

 
5 
3 
 
 
 
 
2 
2 
 
 
0 
х 

 
10 
3 
 
 
 
 
2 
2 
 
 
5 
х 

 
5 
9 
 
 
 
 
2 
2 
 

 
5 
24 

 
10 
9 
 
 
 
 
2 
2 
 

 
5 
28 

Поточний контроль 36 60 
Підсумкового контроль (екзамен) 24 40 
Всього по навчальній дисципліні 60 100 
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За всі види робіт впродовж семестру (тести, опитування, контрольні роботи, 
реферати, самостійна робота тощо) здобувачем вищої освіти може отримати від 0 
до 36 балів. Здобувач вищої освіти має право складати підсумковий семестровий 
іспит у письмовій формі під час екзаменаційної сесії, до якої він допускається, 
якщо за виконання всіх контрольних заходів, передбачених протягом семестру, 
здобувачем вищої освіти набирає 36 і більше балів. В цьому випадку оцінка за 
екзамен складається з суми балів, які здобувачем вищої освіти отримав протягом 
семестру, і суми балів за екзамен (до 40 балів). Якщо на екзамені здобувачем 
вищої освіти отримав менше 24 балів, то він одержує незадовільну оцінку. 

Таблиця 6.7.2 Шкала оцінювання ЕСТS 

Оцінка 
ЕСТS 

Визначення 
Оцінка в 

балах 
Традиційна 

оцінка  

А 
Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною 
кількістю помилок. 

96-100 
Відмінно 

В 
Дуже добре – вище середнього рівня з кількома 
помилками. 

86-95 

С 
Добре – в загальному правильна робота з певною 
кількістю помилок. 

71-85 Добре 

D 
Задовільно – непогано, але з незначною кількістю 
недоліків. 

60-70 
Задовільно 

E 
Достатньо – виконання задовольняє мінімальні 
критерії. 

60 

FX 
Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як 
досягти мінімального критерію. 

50-59 
Незадовільно 

F 
Незадовільно – необхідна серйозна подальша 
робота. 

менше 
50 

 
Таблиця 6.7.3 Оцінки здобувачу вищої освіти виставляються так: 

За шкалою  
ЕСТS 

За національною шкалою 
За шкалою навчального 

закладу 
А Відмінно  90-100 

ВС Добре  75-89 
DE Задовільно  60-74 

FX 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання 

35-59 

F Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1-34 
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активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, 
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