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Опис дисципліни 

Дисципліна «Бухгалтерський облік у лісовому господарстві» спрямована 

на формування у студентів системи глибоких теоретичних знань і 

набуття практичних навичок з обліку на підприємствах лісового 

господарства та використання облікової інформації в управлінській 

діяльності. 

Структура курсу 

Години 

(л/п) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2 

 

 1. Поняття, 

предмет  і метод 

бухгалтерського 

обліку 

Знати визначення  предмету і 

методу бухгалтерського 

обліку,методику групування 

господарських активів за складом 

та розміщенням, джерелами їх 

формування . 

Тести 

Завдання 

2/2 2.Бухгалтерський 

баланс 

Вміти  складати бухгалтерський 

баланс  та розуміти вплив 

господарських різних типів 

операцій на баланс 

Тести 

Завдання 

2/6 3.  Система 

рахунків 

бухгалтерського 

обліку та 

подвійний запис 

Знати поняття бухгалтерських 

рахунків, їх види, вміти  складати 

кореспонденцію рахунків 

Тести 

Завдання 

2/4 4.Документальне 

забезпечення  

Знати сутність документації, 

документообігу, їх класифікацію, 

Тести 
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відображення 

господарських 

операцій  в 

бухгалтерському 

обліку 

вміти складати первинні та 

зведені документи. 

Завдання 

2/4  5. Облік 

лісопродукції  в 

лісогосподарських 

підприємствах   

Розуміти порядок відображення 

записів про наявність та рух 

продукції (робіт, послуг) в 

лісовому  господарстві   

Тести 

Завдання 

2/4 6. Формування 

витрат в 

лісогосподарських 

підприємствах   

Знати порядок  визначення  

собівартості виготовленої 

продукції,  робіт та послуг 

Тести 

Завдання 

2/4 7. Бухгалтерський 

облік витрат на 

заготівлю і 

виробництво 

продукції  

лісу 

Розуміти методику ведення 

обліку витрат продукції (робіт, 

послуг) в лісовому господарстві  

Тести 

Завдання 

1/4  8. Формування та 

облік доходів від 

реалізації 

продукції лісу 

Вміти визначати та обліковувати  

доходи від реалізації продукції 

лісу.   

Тести 

Завдання 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Zakon.rada.gov.ua. 

8. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: 

затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. №433(у 
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Політика оцінювання 

●  Політика щодо дедлайнів та перескладання.  Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 

20% від оцінки). 

● Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час виконання 

контрольних робіт та екзаменів заборонені. 

● Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За о 

б’єктивних причин (підтвердження документально)  дозволяється 

перескладання пропущених тем курсу. 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Поточне тестування та самостійна робота  Екзамен Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

30 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 

 

МКТ 1 Т5 Т6 Т7 Т8 МКТ 2 

4 8 10 8 10 4 4 6 6 10 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

А 90-100 
Відмінно 

В 82-89 Дуже добре  

С 75-81 Добре 

D 64-74 Задовільно  

E 60-63 Достатньо 

FX 35-59 Незадовільно з можливістю 

перескладання 

F 1-34 Незадовільно з 

обовʼязковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


