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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни  

Дисципліна спрямована на оволодіння елементів методів бухгалтерського 

обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і 

національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання 

облікової інформації.  

Мета вивчення Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку 

на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних 

стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової 

інформації в управлінні. 

Пререквізити «Політична економія», «Фінансова грамотність», «Економіка підприємств» 

Результати 

навчання 

РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння зв’язків, що існують 

між процесами та явищами в різних економічних системах. 

РН 2. Розуміти місце предметної області в загальній базі знань та значення 

облікової, податкової і статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання проблем сфери економічної відповідальності 

підприємств. 

РН 3. Визначати сутність об’єктів обліку і оподаткування для розуміння їх 

ролі та впливу на результати господарської діяльності. 

РН 4. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання облікових даних для узагальнення економічної інформації. 

РН 5. Застосовувати математичний інструментарій для розв’язання 

прикладних завдань у сфері обліку і оподаткування. 

РН 6. Використовувати особливості обліку і оподаткування у професійній 

діяльності та господарській практиці. 

РН 7. Характеризувати господарські операції та процеси, вміти 

документально їх оформлювати для відображення в обліку підприємств. 

РН 8. Формувати й аналізувати фінансову, податкову і статистичну звітність 

для визначення показників забезпеченості підприємства ресурсним 

потенціалом та його ефективного використання. 

РН 9. Дотримуватися вимог податкового законодавства щодо розрахунку і 

сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, їх обліку та формування 

податкової звітності суб’єктів господарювання. 

РН 10. Формувати і надавати облікову-аналітичну інформацію для ухвалення 

управлінських рішень з метою підвищення ефективності бізнесу. 

РН 11. Визначати й аналізувати фінансово-економічні показники діяльності 

підприємства для виявлення резервів раціонального використання 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

РН 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для розв’язання задач з обробки даних у сфері професійної 

діяльності. 

РН 13. Аналізувати особливості функціонування підприємств для здійснення 

обліку їх господарської діяльності. 

РН 14. Використовувати нормативно-правові документи і національні 

стандарти для ведення бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання. 

РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну 

відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та стандартів 

професійної етики для досягнення спільної мети. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення економічного розвитку України. 

РН 19. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.  

РН 20.  Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 
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результати своєї професійної діяльності. 

 

2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування  

(шифр і назва) 

 

 

 

Спеціальність: 

071 Облік і оподаткування 

(шифр і назва) 

 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

фаховий молодший  

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язкова  

 

 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 5 2(1)-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

Науково-аналітичне 

завдання 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  120 

4(2)-й 2-й 

Лекції 

20 год. 4 

Практичні, семінарські 

20 год.  8 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

80 год.  108 

В т.ч. індивідуальне завдання 

10 год. 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 

 

 

3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого 

у тому числі усь

ого 

у тому числі 

л п інд. с.р. бали л п інд. с.р. бали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

бухгалтерського обліку, 

10 2 2 1 5  10 - 0,5  9,5  
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його предмет і метод 

Тема 2. Предмет і метод 

бухгалтерського обліку  

20 2 2 1 15  20 0,5 1  18,5  

Разом за змістовим 

модулем 1 

30 4 4 2 20  30 0,5 1,5  27,5  

Змістовий модуль 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФОРМА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ   

Тема 3. Бухгалтерський 

баланс 

20 4 4 2 10  20 1 1  18  

Разом за змістовим 

модулем 2 

20 4 4 2 10  20 1 1  18  

Змістовий модуль 3. БУХГАЛТЕРСЬКІ РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС  

Тема 4.  Бухгалтерські 
рахунки і подвійний запис  

20 2 2 1 15  20 0,5 1  18,5  

Тема 5.  Класифікація 

рахунків та План рахунків 

бухгалтерського обліку 

10 2 2 1 5  10 0,25 0,5  9,25  

Разом за змістовим 

модулем 3 

30 4 4 2 20  30 0,75 1,5  27,25  

Змістовий модуль 4. ОЦІНЮВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ. ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ 

ПРОЦЕСІВ 

Тема 6.   Оцінювання та 

калькуляція. 

10 2 2 1 5  10 0,25 1  8,75  

Тема 7.  Облік 

господарських процесів. 

10 2 2 1 5  10 0,5 1  8,5  

Разом за змістовим 

модулем 4 

20 4 4 2 10  20 0,75 2  17,25  

Змістовий модуль 5.  ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Тема 8. Документація та 
інвентаризація 

10 2 2 1 5  10 0,5 1  8,5  

Тема 9.Техніка і форми 

бухгалтерського обліку  

10 2 2 1 5  10 0,5 1  8,5  

Разом за змістовим 

модулем 5 

20 4 4 2 10  20 1 2  17  

Усього годин 120 20 20 10 70  120 4 8  108  

 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

1 Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод 6 

2 Предмет і метод бухгалтерського обліку  16 

3 Бухгалтерський баланс 12 

4 Бухгалтерські рахунки і подвійний запис  16 

5 Класифікація рахунків та План рахунків бухгалтерського обліку 6 

6 Оцінювання та калькуляція. 6 

7 Облік господарських процесів. 6 

8 Документація та інвентаризація 6 

9 Техніка і форми бухгалтерського обліку  6 
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 Разом 80 

 

 

4. Індивідуальні завдання 

 

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

 

Виконання індивідуального завдання полягає в написанні рефератів за нижченаведеними 

темами: 

 

1. Лука Пачолі - батько сучасного обліку. 

2. Історія розвитку бухгалтерського обліку в СРСР. 

3. Подвійна бухгалтерія. 

4. Бухгалтерський баланс. 

5. Історія розвитку обліку в зарубіжних країнах. 

6. Бухгалтерський облік як мова бізнесу. 

7. Видатні вчені в галузі бухгалтерського обліку. 

8. Взаємозв'язок бухгалтерського обліку і ринкових відносин. 

9. Етика професійного бухгалтера. 

10. Основні положення "Трактату про рахунки і записи" Луки Пачолі. 

11. Зв'язок бухгалтерського обліку з іншими науками. 

12. Проблеми та шляхи удосконалення бухгалтерського обліку в 

Україні. 

13. Проблеми та шляхи удосконалення аудиту в Україні. 

14. Історія започаткування податків. 

15. Бухгалтерський облік і податки. 

16. Бухгалтер і комп'ютер. 

17. Російська "потрійна" форма рахівництва. 

18. Нова італійська форма рахівництва. 

19. Німецька форма рахівництва. 

20. Французька форма рахівництва. 

21. Американська форма рахівництва. 

22. Інтегральна форма рахівництва. 

23. Шахова (матрична) форма рахівництва. 

24. Меморіально-ордерна форма рахівництва. 

25. Журнально-ордерна форма рахівництва. 

 

Номер теми реферату відповідає номеру находження прізвища студента в журнальному 

списку групи. 
 

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

2.1. Розробка тематичного кросворду на професійну тематику 
 

Етапи складання кросворда: 

 

1. зробити аналіз навчального тексту за темою; 

2. скласти список слів досліджуваного навчального матеріалу; 

3. вибрати найбільш підходящий тип кросворда; 
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4. пошук і складання питань до професійних термінів; понять, 

5. визначень; 

6. креслення малюнка сітки в Excel (або від руки) ; нумерація малюнка сітки; 

7. друкування (вписування) текстів питань і відповідей;  

8. орфографічна перевірка текстів; перевірка текстів на відповідність нумерації; 

9. друкування (оформлення) кросворда. 

Кросворд оформлений від руки або набраний на комп'ютері, повинен мати таку 

структуру: 

І — сітка кросворду (пусті клітинки) для вписування слів з нумерацією;  

ІІ — перелік визначень до кожного терміну; 

Друга сторінка 

ІІІ — заповнений кросворд (зі збереженням нумерації);  

IV — перелік визначень до кожного терміну і правильних відповідей; 

Третя сторінка 

V — перелік використаної літератури. 

Оформлений кросворд є складовим елементом Звіту про виконання індивідуальної 

роботи. 

2.2. Робота над есе «Портрет сучасного бухгалтера (аудитора, податківця)» 

Індивідуалізація сучасних суспільних відносин та, як наслідок, сучасної професійної 

освіти відкриті для застосування нових ефективних форм діяльності, в т.ч. навчальної. Ось 

чому есе (трансформований, адаптований, змінений жанр літератури) набуває все більшої 

популярності як вид письмової індивідуальної роботи українського студента. 

Тому, одним з видів творчої роботи студента з дисципліни «Вступ до спеціальності та 

інформаційна культура» є написання есе на тему «Портрет сучасного бухгалтера (аудитора)» 

обсягом до 10 сторінок. 

При написанні есе необхідно вміло продемонструвати, що ви здатні оцінювати свої 

можливості і здібності. Також потрібно показати не тільки те, що ви вмієте ставити 

потрібну мету, але і те, що ви домагаєтесь свого. Навіть якщо все це правда, то й виклад 

цього на папері не таке вже посильне завдання, як може показатися на перший погляд. 

Процес написання есе можна уявити як ланцюжок, послідовність певних елементів, 

етапів, процесів. Для студентів важливими є такі процеси та елементи. 

З формалізованих вимог до есе потрібно віднести тільки наявність заголовка, вступу, 

основної частини й висновку. 
 

 

 

 

 

5. Методи навчання 

Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні (ілюстрація, 

демонстрація), практичні вправи. 

 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного 
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розв'язування задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на 

лабораторному занятті. 

5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених 

пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень 

попередніх відповідей і т. ін.  

 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань; 

виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; 

проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль);  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним 

устаткуванням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

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 в себе теоретичне вивчення 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. 

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

порушення дисципліни студент 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 %. 

Здобувачі фахової передвищої освіти мають право скласти екзамен 

автоматично, у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали  
60-100 балів. 

Здобувачам фахової передвищої освіти після аудиторних занять надається 

право підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів 

(підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання. 
• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Модульн

ий 

контроль 

Сума 

МОДУЛЬ 1 

ЗМ 

1 

ЗМ 

2 

ЗМ 

3 

ЗМ 

4 

ЗМ 

5 

Самостій

на робота 
ПМ 

Т 

1 

 

Т 

2 

Т 3 Т 

4 

Т 

5 

Т  

6 

Т  

7 

Т 

8 

Т  

9 

ІДЗ  

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

60 40 100 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
10. Питання до екзамену. 

1. Господарський облік, його суть і значення 

2. Вимірники, що застосовуються в обліку 

3. Види господарського обліку 

4. Бухгалтерський облік, його мета, принципи і завдання  

5. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку 

6. Класифікація господарських засобів і джерел їх формування 

7. Метод бухгалтерського обліку і його складові елементи 

8. Бухгалтерський облік, його мета, принципи і завдання  

9. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова 

10. Структура балансу 

11. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями 

12. Порядок читання та аналізу балансу 
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13. Рахунки бухгалтерського обліку, їх будова і призначення 

14. Подвійний запис, його суть і значення 

15. Синтетичні й аналітичні рахунки 

16. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 

17. Класифікація рахунків за економічним змістом 

18. Класифікація рахунків за призначенням і структурою 

19. План рахунків бухгалтерського обліку 

20. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція 

21. Сутність та значення вартісної оцінки 

22. Оцінка об'єктів обліку 

23. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку 

24. Облік процесу постачання 

25. Облік процесу виробництва 

26. Облік процесу реалізації 

27. Первинне спостереження і документи бухгалтерського обліку 

28. Порядок складання й опрацювання документів 

29. Інвентаризація, порядок проведення і відображення її результатів на рахунках 

бухгалтерського обліку 

30. Регістри бухгалтерського обліку 

31. Способи виправлення помилок в бухгалтерських записах 

32. Форми бухгалтерського обліку 

 

11. Рекомендована література 

Базова 
1. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / В. М. Соболєв, І. А. Косата, Т. В. Розіт 

тощо; за ред. В. М. Соболєва. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 222 с. 

2. Бухгалтерський облік / Осмятченко В. О., Тесленко Т. І., Герасименко О. М., Титенко Л. 

В., Скоробагач А. Є., Вавілов В. В. – Київ: Простобук, 2017. – 552 с. 

3. Бухгалтерський облік : навч. посібник /Н.Є. Скоробогатова. – Київ:  КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Видавництво  «Політехніка», 2017. – 248 с. 

4. Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях: навч.посібник / [Зінченко О.В., Радіонова 

Н.Й., Хаустова Є.Б. та ін.];під заг. ред. М. І. Скрипник. – Київ: «Центр учбової літератури», 2017. – 

340 с. 

5. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, 

А.В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с. 

6. Верхоглядова Н. І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: навч. посіб. / Н. 

І. Верхоглядова. – Київ: ЦУЛ, 2016. – 536 с. 

7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.99 № 291. 

8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій з 10.01.2018 затверджено наказом Міністерства фінансів 

України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з 

бухгалтерського обліку» від  9.12.2017 р., № 1591. 

9. Серпенінова Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія: навч. посіб. / Ю. С. 

Серпенінова, С. М. Гольцова, І. О. Макаренко. – Суми: Університетська книга, 2015. – 336 с. 

 

Допоміжна 

 

10. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / В.С. Білоусько, 

М.І. Бєлєнкова, Ф.Ф. Бутинець. – 5-те видання. – Житомир: Рута, 2008. – 404 с. 

11. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2010. – 272 

с.  
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12. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», затв. ВРУ 

від 16.07.99р. № 996 – XIV зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 996-14  

13. Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник. – М.: Финансы и статистика. 

Второе издание, 2010. – 192 с.  

14.  Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 

2010. – 334 с.  

15. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. 2-ге видання, перепр. – 

К.: «Центр учбової літератури», 2011. – 736 с. 

16. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України, 07.02.2013 р., № 73. 

17. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 578 с.  

18.  Сук Л.К. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. К.: Знання, 2008. – 507 с. 

19. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / В. Г. Швець. – 4-те вид., 

переробл. і доповн. – Київ: Знання, 2015. – 572с. 

20. Яремко І. Й. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. / І. Й. Яремко. – Львів: Новий 

Світ-2000, 2007. – 240 с. 
 

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  

 

1. Бібліотека Верховної Ради України. - http://lib.rada.gov.ua 

2. Державна науково-технічна бібліотека України. - http://gntb.gov.ua 

3. Державний комітет статистики України. - http://www.ukrstat.gov.ua 

4. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. – 

http ://www.ssmsc.gov.ua 

5. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). - http ://www.ebrd.com 

6. Законодавчі і нормативні акти України - http://www.uazakon.com 

7. Індекс економічної свободи Heritage Foundation. - http://www.heritage.org 

8. Індекс сприйняття корупції Transparency International. http ://www.transparency .org 

9. Інститут Реформ. - http://www.ir.org.ua 

10. Кабінет Міністрів України. - http://www.kmu.gov.ua 

11. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). -http://www.unctad.org 

12. Міжнародна організація з міграції. - http://www.iom.org.ua 

13. Міжнародне енергетичне агентство. - http://www.iea.org 

14. Міністерство економіки та  з питань Європейської інтеграції. – http ://www.me.gov.ua 

15. Міністерство юстиції України. - http://www.minjust.gov.ua/ 

16. Національний банк України. - http://www.bank.gov.ua 

17. Національний інститут стратегічних досліджень. - http://www.niss.gov.ua 

18. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). –http ://www.oecd.org 
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