
Силабус навчальної дисципліни 
Назва дисципліни ―Облікові системи управління витратами‖ 

Сторінка курсу в Moodle:: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4092 

Кількість аудиторних занять: 40 год. 

Консультації: за графіком 

 
Назва кафедри: обліку, контролю, аналізу та оподаткування 

Мова викладання: українська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник курсу 

Викладач                      

 

к.е.н.,  професор, професор кафедри обліку контролю, аналізу та оподаткування 

Бачинський Василь Іванович
 

Профайл керівника 

курсу: 

http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-bukhgalterskogo-obliku/bachinskii-vasil-
ivanovich/?L=308 

 

Контактна інформація +38067 926-37-10, bachinvi@meta.ua 

  

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Навчальна дисципліна ―Облікові системи управління витратами‖ є 

дисципліною вибіркової складової навчального плану. Як вибіркова складова, вивчення дисципліни 

дозволить здобувачу сформувати індивідуальну освітньо-наукову траєкторію. 

Під час вивчення даної дисципліни здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

отримують знання та навички, зокрема, щодо концептуальних та методологічних знань з облікових систем 

управління витратами, формування дослідницьких навичок з цього напрямку діяльності; формулювання і 

перевірки гіпотез з питань регулювання процесу функціонування облікових систем управління витратами; 

розуміння загальних принципів та методів функціонування облікових систем управління витратами підприємств; 

розуміння організаційно-економічного механізму виробничих підприємств та основних засад управління 

підприємством, обґрунтування ефективності прийняття рішень з використанням облікової інформації про витрати; 

формування фінансової та управлінської звітності про витрати, а також  складання планових і звітних калькуляцій 

виробничих підприємств, інтерпретування отриманої інформації для прийняття управлінських рішень; розуміння 

теоретико-методологічних засад та практичних підходів щодо створення і функціонування облікових систем 

управління витратами у сфері торгівлі й послуг; застосовування спеціалізованих інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій  з метою ефективного управління витратами. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Здобувачі вищої освіти 

мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу 

здобувачів, виконання індивідуального науково-дослідного завдання (написання наукової роботи) та 

ситуаційних завдань розрахункового характеру. Під час сесії формат очний. 

 

Ознаки дисципліни 

 
Кількість кредитів 

 

Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 

 

Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної роботи 
здобувачів 

4 120 3,3 6,7 залік 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 20 

Практичні 20 

Самостійна робота 80 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4092


Дидактична карта дисципліни 

 
 

Номер та назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу 
Вид 

навчальної 

діяльності 

 
Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, 

бали 
Тиждень 

семестру 

Деталі 
проведення (за 

розкладом) 

Кількість 

годин 

 Тема 1. Сутність управління витратами та   

 системний підхід до його побудови і   

 функціонування.  
 

Завдання для СРС: 

1. Сутність та характеристика змісту облікових 

систем управління витратами. 

2. Системний підхід до побудови облікових 
моделей управління витратами. 

3. Особливості функціонування облікових 
систем в управлінні витратами в національних та 

у міжнародних компаніях 

1-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

здобувачів 
0,5 

 

2-й 
 

за розкладом 
 

2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

вирішення ситуаційних завдань (кейсів), 
обговорення наукових робіт 

 

2 

 
2-й 

  
8 

 

самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально- 

методичною літературою: виконання 

наукової роботи, розв’язок ситуаційних 

завдань (кейсів), тестування 

 
2 

Тема 2. Концепції облікових систем управління 

витратами. 

 

Завдання для СРС: 

1. Загальна характеристика концепцій систем 

управління витратами. 

2. Концепції зарубіжних систем управління 

витратами та його облікового забезпечення. 

3. Концепції вітчизняних облікових систем 

управління витратами. 

1-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

здобувачів 
0,5 

 

2-й 
 

за розкладом 
 

2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

вирішення ситуаційних завдань (кейсів), 

обговорення наукових робіт 

 

2 

 
2-й 

  
8 

 

самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально- 

методичною літературою: виконання 

наукової роботи, розв’язок ситуаційних 
завдань (кейсів), тестування 

 
2 

Тема 3. Зарубіжні обліково-калькуляційні системи 

управління витратами та тенденції їх розвитку.  

 

Завдання для СРС: 

1. Види зарубіжних облікових систем управління 

витратами. 

2. Тенденції розвитку зарубіжних облікових 

систем управління витратами. 

3. Інформаційні можливості зарубіжних 

облікових систем управління витратами в умовах 

застосування у сфері національної економіки. 

2-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

здобувачів 
0,5 

 

3-й 
 

за розкладом 
 

2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

вирішення ситуаційних завдань (кейсів), 
обговорення наукових робіт 

 

2 

 
3-й 

  
8 

 

самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально- 

методичною літературою: виконання 

наукової роботи, розв’язок ситуаційних 
завдань (кейсів), тестування 

 
2 

Тема 4. Науково-теоретичне обґрунтування 

застосування зарубіжних обліково-калькуляційних 

систем управління витратами в Україні. 

 

Завдання для СРС: 

Особливості застосування зарубіжних обліково-

калькуляційних систем управління витратами в 

Україні. 

3-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

здобувачів 
0,5 

 

4-й 
 

за розкладом 
 

2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

вирішення ситуаційних завдань (кейсів), 
обговорення наукових робіт 

 

2 

 
4-й 

  
8 

 

самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально- 

методичною літературою: виконання 

наукової роботи, розв’язок ситуаційних 

завдань (кейсів), тестування 

 
2 



Тема 5. Теоретико-методологічні засади вітчизняних 

обліково-калькуляційних систем управління 

витратами виробничого сектору економіки. 

 

Завдання для СРС: 

Види вітчизняних обліково-калькуляційних систем 

управління витратами виробничого сектору 

економіки та характеристика їх інформаційних 
можливостей. 

4-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

здобувачів 
0,5 

5-й за розкладом 2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

вирішення ситуаційних завдань (кейсів), 

обговорення наукових робіт 

2 

 
5-й 

  
8 

 

самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально- 

методичною літературою: виконання 

наукової роботи, розв’язок ситуаційних 

завдань (кейсів), тестування 

 
2 

Тема 6. Організаційні засади створення і 

функціонування облікових систем управління 

витратами у виробничому секторі економіки. 

 

Завдання для СРС: 

Облікові систем управління витратами у 

виробничому секторі економіки:  характеристика та 

інформаційні можливості. 

5-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

здобувачів 
0,5 

 

6-й 
 

за розкладом 
 

2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

вирішення ситуаційних завдань (кейсів), 

обговорення наукових робіт 

 

2 

 
6-й 

  
8 

 

самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально- 

методичною літературою: виконання 

наукової роботи, розв’язок ситуаційних 
завдань (кейсів), тестування 

 
2 

Тема 7. Методика підготовки та контроль виконання 

управлінських рішень за інформацією облікових 

систем управління витратами у виробничому секторі 

економіки. 

 

Завдання для СРС: 

Методика формування управлінських рішень з 

оптимізації витрат за даними обліково-контрольних 

інформаційних систем виробничого сектору 

економіки. 

6-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

здобувачів 
0,5 

 

7-й 
 

за розкладом 
 

2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна дискусія, 
вирішення ситуаційних завдань (кейсів), 

обговорення наукових робіт 

 

2 

 
7-й 

  
8 

 

самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально- 

методичною літературою: виконання 

наукової роботи, розв’язок ситуаційних 
завдань (кейсів), тестування 

 
2 

Тема 8. Теоретико-методологічні засади 

систем управління витратами у сфері торгівлі й 

послуг.  

 

Завдання для СРС: 

1.Теоретичні засади систем управління витратами 

у сфері торгівлі й послуг.  

2.Методологія систем управління витратами у 

сфері торгівлі й послуг. 

7-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

здобувачів 
0,5 

 

8-й 
 

за розкладом 
 

2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна дискусія, 
вирішення ситуаційних завдань (кейсів), 

обговорення наукових робіт 

 

2 

 
8-й 

  
8 

 

самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально- 

методичною літературою: виконання 

наукової роботи, розв’язок ситуаційних 

завдань (кейсів), тестування 

 
2 

Тема 9. Організаційні засади створення і 

функціонування облікових систем управління 

витратами у сфері торгівлі й послуг.  

Завдання для СРС: 

1. Організація ефективного функціонування систем 

управління витратами у сфері торгівлі й послуг. 

2. Особливості управлінського контролю витрат та 

оцінки діяльності центрів відповідальності. 

8-й за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

здобувачів 
0,5 

 

9-й 
 

за розкладом 
 

2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна дискусія, 
вирішення ситуаційних завдань (кейсів), 

обговорення наукових робіт 

 

2 

 
9-й 

  
8 

 

самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально- 

методичною літературою: виконання 

наукової роботи, розв’язок ситуаційних 

завдань (кейсів), тестування 

 
2 

Тема 10. Методика підготовки та контроль 
9-й за розкладом 2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування 
здобувачів 

0,5 



виконання управлінських рішень за інформацією 

облікових систем управління витратами у сфері 

торгівлі й послуг. 

 

Завдання для СРС: 

Реалізація функцій менеджменту за інформацією 

облікових систем управління витратами у сфері 

торгівлі й послуг. 

 

10-й 
 

за розкладом 
 

2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна дискусія, 
вирішення ситуаційних завдань (кейсів), 

обговорення наукових робіт 

 

2 

 
10-й 

  
8 

 

самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально- 

методичною літературою: виконання 

наукової роботи, розв’язок ситуаційних 
завдань (кейсів), тестування 

 
2 

Контрольна робота 10-й 
  рубіжний 

контроль 
Самостійна письмова робота рубіжного 

контролю 
25 

 

Підсумкове тестування за усіма темами 

дисципліни 

 
10-й 

   

рубіжний 

контроль 

Самостійне вирішення тестових завдань 

на персональному комп’ютері з 

використанням відповідного програмного 

забезпечення 

 
20 

Захист індивідуального навчально-дослідного 
завдання (наукової роботи) 

    Самостійне виконання та захист наукової 
роботи з презентацією її результатів 

10 

Разом   120   100 



Індивідуальне навчально-дослідне завдання (наукова робота) 
Серед форм самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

передбачено виконання навчально-дослідного завдання у формі наукової роботи. Тематика наукових 

робіт складена за усіма темами навчальної дисципліни. Вибір теми наукової роботи здійснюється 

кожним здобувачем індивідуально. Наукові роботи обговорюються на семінарських (практичних) 

заняттях. Для доповіді готується презентація, яка ілюструє результати проведеного дослідження. 

Тематика наукових робіт: 

1. Поняття та зміст облікових систем управління витратами у системі менеджменту підприємства.  
2. Системний підхід до побудови і функціонування облікових систем управління витрат. 

3. Концепції облікових систем управління витратами. 

4. Зарубіжні обліково-калькуляційні системи управління витратами: економіко-організаційна 

характеристика.  

5. Тенденції розвитку зарубіжних обліково-калькуляційних систем управління витратами.  

6. Науково-теоретичне обґрунтування застосування зарубіжних обліково-калькуляційних систем 

управління витратами в Україні.  
7. Теоретичні засади систем управління витратами вітчизняних обліково-калькуляційних систем 

управління витратами виробничого сектору економіки. 

8. Методологічні засади систем управління витратами вітчизняних обліково-калькуляційних систем 

управління витратами виробничого сектору економіки.  
9. Організаційні засади створення облікових систем управління витратами у виробничому секторі 

економіки. 

10. Особливості функціонування облікових систем управління витратами у виробничому секторі 

економіки. 
11. Методика підготовки та контроль виконання управлінських рішень за інформацією облікових 

систем управління витратами у виробничому секторі економіки. 

12. Теоретичні засади вітчизняних облікових систем управління витратами у сфері торгівлі й послуг. 

13. Методологічні засади вітчизняних облікових систем управління витратами у сфері торгівлі й 

послуг.  
14. Організаційні засади створення облікових систем управління витратами у сфері торгівлі й послуг. 

15. Особливості функціонування облікових систем управління витратами у сфері торгівлі й послуг. 

16. Методика підготовки та контроль виконання управлінських рішень за інформацією облікових 

систем управління витратами у сфері торгівлі й послуг. 

17. Система нормативного обліку витрат та її інформаційні можливості для прийняття управлінських 

рішень. 

18. Система стандарт-кост та її інформаційні можливості для прийняття управлінських рішень. 

19. Система директ-кост та її інформаційні можливості для прийняття управлінських рішень. 

20. Система абсорбшент-кост та її інформаційні можливості для прийняття управлінських рішень. 

21. Система верибл-кост та її інформаційні можливості для прийняття управлінських рішень. 

22. Система таргет-костінг та її інформаційні можливості для прийняття управлінських рішень. 

23. Система кайзен-костінг та її інформаційні можливості для прийняття управлінських рішень. 

24. Система JIT та її інформаційні можливості для прийняття управлінських рішень. 

25. Система позамовного обліку витрат та її інформаційні можливості для прийняття управлінських 

рішень. 

26. Система попроцесного обліку витрат та її інформаційні можливості для прийняття управлінських 

рішень. 

27. Система обліку витрат за АВС методом та її інформаційні можливості для прийняття управлінських 

рішень. 

28. Система обліку витрат за ФВА методом та її інформаційні можливості для прийняття 

управлінських рішень. 

29. Система обліку витрат за АВС методом та її інформаційні можливості  

30. Система обліку витрат за ФВА методом та її інформаційні можливості в менеджменті 

торговельного підприємства. 

Оцінюється написання наукової роботи і виступ з нею на занятті у 10 балів таким чином: 

- зміст теми висвітлений повністю, обсяг та оформлення відповідають вимогам – 8-10 балів; 

- зміст теми висвітлений поверхнево, обсяг та оформлення відповідають вимогам – 5-7 балів; 

- зміст теми висвітлений поверхнево, обсяг та оформлення не повною мірою відповідають вимогам  

      – 2-4 бали; 

- зміст теми не висвітлений, обсяг та оформлення не відповідають вимогам - 0-1 балів. 



Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

 
Персональний комп’ютер, мультимедійний проектор (для презентацій на лекційних заняттях), 

ноутбук ASUS,екранпроекційний,персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, 

рубіжний контроль) та перевірки виконання завдань самостійної роботи, дошка аудиторна, трибуна, 

програмне забезпечення (текстовий редактор Word, табличний процесор MS Excel, презентаційна 

система PowerPoint, редактор Web-сторінок FrontPage, браузер Internet Explorer, AdobeReader 9 Outlook 

Express, WinRAR, та ін.). 

 
Політика курсу 

 

- Курс передбачає роботу в колективі. 

- Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
- Після здійснення вибору даної дисципліни, вона стає обов’язковою для вивчення та включається 

до індивідуального навчального плану здобувача. 

- Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

- Самостійна робота включає самостійне опрацювання питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

- Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
- Обов’язковою складовою, що допомагає засвоєнню дисципліни є дистанційний курс, 

відвідування якого є обов’язковим. 

- Здобувач, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

- За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни здобувач отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

- Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 % (якщо заборгованість не була обумовлена поважними причинами); 

якщо заборгованість виникла з поважних причин (напр., хвороба здобувача) – зниження оцінки не 

проводиться. 

- Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет- ресурсів та інших джерел інформації здобувач має вказати джерело, використане 

під час виконання завдання. 

- У разі виявлення факту плагіату здобувач отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

- Списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 

видами: 

 
Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

 

 
ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:  

- присутність та активність на заняттях (за 

умови пропуску занять з поважних причин 

допускається відпрацювання пройденого 

матеріалу) 

 
за кожне відвідування 0,5 бала 

За роботу на лекціях здобувач максимально може отримати: 5 балів 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  



 
- доповідь за тематикою питань самостійного 

вивчення дисципліни (оцінка залежить від 

повноти розкриття теми, якості інформації, 

самостійності та креативності матеріалу, якості 

доповіді) 

 

 
за кожну доповідь максимум 1 бал 

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 
розв’язок ситуаційних завдань (кейсів) 

за кожну правильну відповідь 1 бал 

За роботу на практичних заняттях здобувач максимально може отримати: 20 балів 

Самостійна робота, у т.ч.:  

- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 2 бали 

За виконання самостійної роботи здобувач максимально може отримати: 20 балів 

Виконання та захист з презентацією 

індивідуального навчально-дослідного завдання 
(наукової роботи) 

 

максимальна оцінка – 10 балів 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота максимальна оцінка – 25 балів 

Підсумкове тестування за усіма темами 

дисципліни 
максимальна оцінка – 20 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових заходах (конкурсах) та 

презентація результатів науково-дослідних 

робіт 

 

Бонусні бали - до 10 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного 

та рубіжного контролю, проводиться після 

завершення вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в останній 

таблиці 

 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань здобувачів для підсумкового контролю 

(заліку) подані у таблиці. 

Для заліку 

Робота в аудиторії, поточне тестування та самостійна робота 
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Т1, Т2 ... Т10 – теми занять. 



Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівні компетентності Оцінки 

 

 

 

 
 

90-100 

Здобувач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення 

в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або здобувач проявляє невпевненість 

в тлумаченні теоретичних положень чи складних практичних завдань. 

 
Високий 

Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і 

навичок, що викладені в силабусі навчальної 

дисципліни. Власні пропозиції здобувача в оцінках 

і вирішенні практичних задач підвищує його 

вміння використовувати знання, які він отримав 

при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивченні 

питань, що відносяться до дисципліни, яка 

вивчається. 

 

 

 

 

 
Відмінно (А) 

 

 
82-89 

Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. 

Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 
поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

 

Достатній 

Забезпечує здобувачу самостійне вирішення 

основних практичних задач в умовах, коли вихідні 

дані в них змінюються порівняно з прикладами, що 

розглянуті при вивченні дисципліни. 

 

 

Добре (В) 

 

 

 
74-81 

Здобувачв загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє 

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 
межах дисципліни, що вивчається. 

 
Достатній 

Конкретний рівень, за вивченим матеріалом 

програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного 

використання викликають утруднення. 

 

 

 

Добре (С) 

 

64-73 

Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

 

Середній 

Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни. 

 

Задовільно (D) 

 

 
60-63 

Здобувач має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, здобувач з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

 
 

Середній 

Є мінімально допустимим 
програми дисципліни. 

 

 

у 

 

 

всіх 

 

 

складових 

 

 

Задовільно (Е) 



 
35-59 

Здобувач може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни здобувач виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими. 

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у здобувача відсутні. 

Низький 

Не забезпечує практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання (ЕХ) 

 
0-34 

Здобувач повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

 

Незадовільний 

Здобувач не підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює мета та завдання 

дисципліни 

 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни (F) 
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Тема 10. Методика підготовки та 

контроль виконання управлінських 

рішень за інформацією облікових 

систем управління витратами у сфері 

торгівлі й послуг. 
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