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Загальна інформація 

 

Викладачі Суліменко Лариса Антонівна (к.е.н., професор),  

Малюга Наталія Михайлівна, (д.е.н., професор) 

Профайл 

викладачів 

Суліменко Л.А. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/sulimenko-larisa-antonivna) 

Малюга Н.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/sklad-booa/maliuha-nataliia-mykhailivna) 

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Суліменко Л.А. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100012414964505) 

Малюга Н.М. 

(https://www.facebook.com/NatalyaMihaiylovnaMaluga/) 

Інстаграм 

Суліменко Л.А. (larisasulimenko13) 

Малюга Н.М. (@NatalyaMaluga) 

E-mail Суліменко Л.А. (sulimenkolarisa@i.ua) 

Малюга Н.М. (<n_maluga@ukr.net>) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Суліменко Л.А. (0685486754) 

Малюга Н.М. (0679587165) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Суліменко Л.А. – кожна середа з 13.00 до 16.00, ауд. 109-а 

Малюга Н.М. –кожен четвер з 11.00 до 12.00, ауд. 120-а 

Онлайн у Viber 

Суліменко Л.А. – кожний день з 14:00 до 18:00 

Малюга Н.М. – віторок та четвер з 14.00 до 18.00 

 

 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/maliuha-nataliia-mykhailivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/maliuha-nataliia-mykhailivna
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/
https://mbox2.i.ua/compose/1837927791/?cto=KTwlMDtBYFaRq3u7wb%2BoqKNvo4XBeaPBs5g%3D
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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1. Анотація 

В умовах ринкової економіки організація бухгалтерського обліку є однією з 

найважливіших умовою ефективного управляння сучасними підприємствами і 

досягнення комерційного успіху. 

Організація бухгалтерського обліку – це сукупність заходів власника 

(керівника) підприємства, які мають цілеспрямований характер щодо створення, 

забезпечення, постійного впорядкування і вдосконалення функціонування системи 

бухгалтерського обліку та здійснення його процесу на підприємстві. 

Курс навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» є 

невід'ємною складовою частиною циклу облікових дисциплін, що завершують 

підготовку магістрів за спеціальністю «Облік і оподаткування». Як відомо, 

бухгалтерський облік - це важливий елемент економічної системи, без інформації 

якого про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств неможливо 

приймати ефективні управлінські рішення. Однак, недоліки в організації обліку 

можуть призвести до порушення термінів підготовки даних для звітності, відставання 

у обліку, перекручування та заплутаності у ньому, що створює умови для зловживань. 

Лише налагоджена система бухгалтерського обліку протистоїть хаосу, чому і служить 

організація обліку. Це складний процес, дію якого мають забезпечувати головні 

бухгалтери та їх заступники - організатори бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Вони, окрім глибоких знань з бухгалтерського обліку, повинні вміти працювати з 

кадрами, управляти потоками ресурсів, використовувати внутрішню і зовнішню 

інформацію для прийняття обґрунтованих, ефективних управлінських рішень. 

Тому навчальна дисципліна «Організація бухгалтерського обліку» є важливою 

для одержання компетентностей фахівців з обліку і оподаткування щодо отримання і 

застосування знань про принципи, форми й способи побудови процесу 

бухгалтерського обліку, отримання інформації про господарську діяльність 

підприємства. 

 

2. Мета  

Мета дисципліни ― вивчення та засвоєння загальних питань організації і 

техніки обліку, контролю й аналізу на підприємстві, раціональної структури 

облікового, контрольного й аналітичного процесів, організації роботи виконавців по 

формуванню фінансової, управлінської, податкової звітності.  

В процесі вивчення дисципліни студенти засвоюють питання організації 

обліку та формування облікової політики підприємств, організацій та установ. У 

майбутніх фахівців формуються знання з організації обліку та можливості 

розроблення раціональної структури облікового процесу і організації роботи 

виконавців. 

 

3. Організація навчання  

Ознака курсу – нормативний, 2 семестр 1 курсу освітнього ступеня магістр. 

Формат навчання – змішаний.  

Кількість годин навчання - 150 (42 – аудиторних, із них - 14 лекцій і 28 

практичних та 108 – самостійної роботи). 

Курс включає 11 тем, які змістовно об’єднані в 3 модулі, як логічно завершені 

навчально-змістовні блоки з окремих тем, спрямованих на формування конкретних 

фахових компетентностей. Заняття проходять у форматі лекцій, практичних занять, 
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бесід, дискусій, презентацій, групової взаємодії з використанням мультимедійних 

засобів, Інтернет-ресурсів. 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю 

студенти отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/poslugi-kafedru-booa. 

Курс «Організація бухгалтерського обліку» вивчається після освоєння курсів 

«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Податковий 

облік». Навчальна дисципліна поєднує всі складові елементи системи бухгалтерського 

обліку на підприємстві. 

Навчальний процес передбачає проведення лекційних, практичних занять і 

самостійної роботи. Програма розрахована для студентів денної та заочної форм 

навчання.  

4. Результати навчання  

Після вивчення дисципліни студенти 

повинні знати: 

– сутність та методи організації обліку; 

– принципи та функції облікового процесу; 

– організацію нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку; 

– порядок формування облікової політики; 

– особливості організації облікового процесу; 

– організацію відображення господарських операцій в системі облікового 

процесу підприємства; 

– особливості організації бухгалтерської служби підприємства; 

– напрями перспективного розвитку бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Основні фахові компетентності, які формує дисципліна «Організація 

бухгалтерського обліку: 

– вміння: 

– обґрунтовувати порядок формування облікової політики підприємства; 

– визначати особливості організації облікового процесу на підприємстві; 

– вміти формувати нормативно-правове забезпечення організації обліку; 

– навички: 

– організовувати та вести бухгалтерський облік на підприємстві; 

– обґрунтовувати порядок організації обліку та відображення господарських 

операцій за окремими об’єктами і процесами; 

– оцінювати забезпечення праці облікового персоналу усіма необхідними 

інформаційними, технічними та економічними засобами обліку; 

– оформляти первинні документи та реєстри аналітичного та синтетичного 

обліку для відображення операцій в бухгалтерському обліку на підприємствах різних 

форм власності та видів економічної діяльності;  

– формувати облікову політику на підприємствах різних форм власності та 

видів економічної діяльності;  

– організовувати формування фінансової, управлінської, податкової звітності 

на підприємстві 

Вивчення дисципліни надасть можливість студентам оволодіти наступними 

компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 - Управління та 

адміністрування, спеціальності 071 - Облік і оподаткування. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

за навчальною дисципліною «Організація бухгалтерського обліку»  

відповідно до Стандарту 

Компетентності Результати навчання  

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати 

свій загальнокультурний і професійний 

рівень, самостійно освоювати нові методи 

роботи та знання щодо комплексного 

бачення сучасних проблем економіки та 

управління. 

ЗК03. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій 

ПР02. Знати теорію, методику і практику 

формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю 

для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання з 

урахуванням професійного судження. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел 

ПР04. Організовувати, розвивати, 

моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового 

персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання. 

СК01. Здатність формувати та 

використовувати облікову інформацію 

для прийняття ефективних 

управлінських рішень на всіх рівнях 

управління підприємством в цілях 

підвищення ефективності, 

результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу.  

ПР05. Володіти інноваційними 

технологіями, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовування нової 

методики підготовки і надання облікової 

інформації для потреб управління 

суб’єктом господарювання. 

СК02. Здатність організовувати 

обліковий процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у 

відповідності з вимогами менеджменту 

підприємства.  

ПР06. Визначати інформаційні потреби 

користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати 

консультації управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової 

інформації. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, 

контролю, планування та оптимізації 

податкових розрахунків.  

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові 

стандарти і форми управлінської та іншої 

звітності суб’єктів господарювання. 

СК07. Здатність формулювати завдання, 

удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи 

фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства.  

ПР09. Формувати фінансову звітність за 

національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів 

господарювання на корпоративному рівні, 

оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 
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СК08. Здатність виконувати 

адміністративно-управлінські функції у 

сфері діяльності суб’єктів 

господарювання, органів державного 

сектору.  

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок 

застосування управлінських інформацій-

них технологій для обліку, аналізу, 

аудиту, оподаткування в системі 

прийняття управлінських рішень з метою 

їх оптимізації 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування.  

ПР17. Готувати й обґрунтовувати 

висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та 

інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК10. Здатність проводити наукові 

дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, 

організації та практики обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування. 

ПР18. Дотримуватися норм професійної та 

академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами 

колективу (команди), споживачами, 

контрагентами, контактними аудиторіями.  
 

5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 

положеннями, підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст дисципліни  

Модуль І. Загальнотеоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку 

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку 

Бухгалтерський облік як система, що потребує організації. Поняття організації 

бухгалтерського обліку, її завдання та значення. Предмет і об’єкти організації 

бухгалтерського обліку. Методологічна характеристика облікової системи та логічна 

схема організації бухгалтерського обліку. Суть і зміст регулювання та організації 

бухгалтерського обліку в Україні. 

Тема 2. Організація нормативного забезпечення бухгалтерського обліку, 

формування облікової політики підприємства 

Нормативно-правове забезпечення організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві. Сутність та зміст облікової політики. Фактори, що впливають на вибір 

облікової політики. Об’єкти та елементи облікової політики. Документальне 

оформлення облікової політики підприємства. 

Тема 3. Організація облікового процесу 

Організація первинного, поточного та підсумкового обліку. Організація 

діловодства та документування операцій. Нормативна база організації 

документування. Організація документообігу на підприємстві. Графік 

документообігу. Організація зберігання та утилізації первинних документів. Захист 

облікової інформації в умовах автоматизації бухгалтерського обліку. 

Модуль ІІ. Організація відображення господарських операцій в системі 

бухгалтерського обліку (за об’єктами синтетичного і аналітичного обліку) 

Тема 1. Організація обліку власного капіталу  

Основні завдання та нормативна база організації обліку власного капіталу. 
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Поняття та класифікація власного капіталу за діючими стандартами обліку. 

Організаційно-правові основи формування статутного капіталу. Організація обліку 

статутного капіталу. Організація обліку резервного та інших видів власного капіталу.  

Тема 2. Організація обліку зобов’язань і забезпечень  

Поняття, класифікація, оцінка та нормативне регулювання обліку зобов’язань. 

Організація обліку позик. Організація обліку векселів виданих, зобов’язань за 

облігаціями та з оренди. Організація обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками. Організація обліку розрахунків за податками і платежами та 

розрахунків по страхуванню. Організація обліку іншої кредиторської заборгованості. 

Організація обліку забезпечення зобов’язань. 

Тема 3. Організація обліку та аналізу необоротних активів  

Основні завдання та нормативна база організації обліку основних засобів. 

Визнання, оцінка та класифікація основних засобів. Організація первинного та 

аналітичного обліку основних засобів. Організація обліку капітальних інвестицій. 

Організація обліку руху основних засобів. Організація обліку амортизації основних 

засобів. Організація обліку ремонту основних засобів. Організація обліку 

нематеріальних активів. Організація контролю та аналізу використання необоротних 

активів.  

Тема 4. Організація обліку та аналізу оборотних активів 

Класифікація, оцінка виробничих запасів та основні завдання організації їх 

обліку. Організація первинного обліку руху запасів. Організація синтетичного та 

аналітичного обліку запасів. Організація первинного обліку грошових коштів. 

Організація аналітичного обліку та контролю коштів в касі та на рахунках в банках. 

Порядок визнання, класифікація, оцінка дебіторської заборгованості та основні 

завдання організації їх обліку. Організація обліку дебіторської заборгованості та 

документування операцій за дебіторською заборгованістю. Визнання, оцінка, 

класифікація фінансових інвестицій та організація їх обліку.  

Тема 5 Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів 

діяльності підприємства 

Загальні підходи до організації обліку витрат: визнання та класифікація 

витрат. Особливості організації обліку витрат виробництва. Організація аналітичного 

і синтетичного обліку виробничих витрат. Особливості організації обліку витрат 

діяльності. Організація загальновиробничих витрат. Організація адміністративних 

витрат та витрат на збут. Організація інших витрат операційної діяльності. 

Організація обліку фінансових витрат, інших витрат звичайної діяльності. Завдання та 

нормативна база організації обліку доходів діяльності. Визнання, оцінка та 

класифікація доходів діяльності. Організація обліку доходів від реалізації та інших 

операційних доходів. Організація обліку доходів від фінансової та інвестиційної 

діяльності. Формування та особливості організації обліку фінансових результатів.  

Модуль ІІІ. Організація праці персоналу, формування фінансової та 

управлінської звітності 

Тема 1. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, 

контролем і аналізом 

Суть і зміст організаційно-правових регламентів бухгалтерської служби. 

Регламентація діяльності облікових працівників та облікової служби. Організація 

роботи облікового апарату (бухгалтерії): розробка положень про структурні 

підрозділи, посадові інструкції. Види відповідальності бухгалтера. Призначення та 

функції бухгалтерії. Кваліфікаційні та етичні вимоги до працівників обліку. 
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Визначення облікового складу працівників бухгалтерії. 

Тема 2. Організація інформаційного, технічного та ергономічного 

забезпечення обліку  

Організаційне, нормативно-правове та інформаційне забезпечення обліку. 

Організація технічного забезпечення обліку і контролю. Організація робочого місця 

бухгалтера (ергономічного забезпечення обліку) на підприємстві. 

Тема 3. Організація внутрішньогосподарського обліку на підприємстві та 

порядок складання та подання бухгалтерської звітності підприємства 

Роль і значення бухгалтерської інформації для управління підприємством. 

Організація внутрішньогосподарського (управлінського) обліку на підприємстві. 

Організація роботи бухгалтерії по проведенню інвентаризації на підприємстві та 

закриттю рахунків бухгалтерського обліку. Порядок складання та подання фінансової 

звітності підприємства. 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні аспекти 

організації бухгалтерського обліку 

40 3 6 31 

1 Основи організації бухгалтерського обліку 12 1 2 9 

2 Організація нормативного забезпечення 

бухгалтерського обліку, формування облікової 

політики підприємства 

12 1 2 9 

3. Організація облікового процесу 16 1 2 13 

Змістовий модуль 2. Організація відображення 

господарських операцій в системі бухгалтерського 

обліку (за об’єктами синтетичного і аналітичного 

обліку) 

70 8 14 48 

1. Організація обліку власного капіталу 10 1 2 7 

2. Організація обліку зобов’язань і забезпечень 16 2 3 11 

3 Організація обліку та аналізу необоротних активів 14 1 3 10 

4 Організація обліку та аналізу оборотних активів 15 2 3 10 

5 Організація обліку та аналізу витрат, доходів і 

результатів діяльності підприємства 

15 2 3 10 

Змістовий модуль 3. Організація праці персоналу, 

формування фінансової та управлінської звітності 

40 3 8 29 

1. Організація праці персоналу, зайнятого 

бухгалтерським обліком, контролем і аналізом 

16 1 2 13 

2 Організація інформаційного, технічного та ергоно-

мічного забезпечення обліку, контролю та аналізу 

14 1 3 10 

3 Організація внутрішньогосподарського обліку на 

підприємства та порядок складання і подання 

фінансової звітності підприємства 

10 1 3 6 

Всього годин 150 14 28 108 
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6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні аспекти 

організації бухгалтерського обліку 

40 1 2 37 

1 Основи організації бухгалтерського обліку 10  

1 
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2 Організація нормативного забезпечення 

бухгалтерського обліку, формування облікової 

політики підприємства 

10 9 

3. Організація облікового процесу 20 1 19 

Змістовий модуль 2. Організація відображення 

господарських операцій в системі бухгалтерського 

обліку (за об’єктами синтетичного і аналітичного 

обліку) 

70 3 6 61 

1. Організація обліку власного капіталу 10 
1 

1 8 

2. Організація обліку зобов’язань і забезпечень 15 2 13 

3 Організація обліку та аналізу необоротних активів 15 1 1 13 

4 Організація обліку та аналізу оборотних активів 15 1 14 

5 Організація обліку та аналізу витрат, доходів і 

результатів діяльності підприємства 

15 1 1 13 

Змістовий модуль 3. Організація праці персоналу, 

формування фінансової та управлінської звітності 

40 2 2 36 

1. Організація праці персоналу, зайнятого 

бухгалтерським обліком, контролем і аналізом 

15  

 

1 

 

 

1 

14 

2 Організація інформаційного, технічного та 

ергономічного забезпечення обліку 

15 14 

3 Організація внутрішньогосподарського обліку та 

порядок складання і подання фінансової звітності 

підприємства 

10 1 1 8 

Всього годин 150 6 10 134 

 

 

6.4. Зміст лекцій 

Перелік лекцій формується викладачами з врахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 

посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу. 

Лекція 1. Основи організації бухгалтерського обліку 

1.1. Предмет, об’єкти та суб’єкти організації бухгалтерського обліку 

1.2. Форми організації бухгалтерського обліку 

1.3. Визначення принципів облікового процесу на підприємстві 

1.4. Значення організації бухгалтерського обліку на підприємстві 

Лекція 2. Організація нормативного забезпечення бухгалтерського обліку, 

формування облікової політики підприємства 



 
12 

2.1. Особливості нормативно-правового забезпечення організації 

бухгалтерського обліку 

2.2. Державне регулювання бухгалтерського обліку 

2.3. Облікова політика підприємства, її значення для організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві 
2.4. Методичні і правові аспекти регулювання організації бухгалтерського 

обліку 

Лекція 3. Організація облікового процесу  

3.1. Особливості відображення облікових даних та порядок організації 

первинного обліку на підприємстві 

3.2. Порядок визначення первинних документів та графіку документообороту 

3.3. Порядок зберігання первинних документів 

3.4. Характеристика інформації бухгалтерських рахунків 

3.5. Порядок розробки робочого плану рахунків на підприємстві 

3.6. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку 

3.7. Особливості організації ведення обліку в суб’єктів малого підприємства 

Лекція 4. Організація обліку власного капіталу 
4.1. Поняття і основні завдання організації обліку власного капіталу 
4.2. Організаційно-правові засади обліку власного капіталу  

4.3. Організація документування операцій з власним капіталом 

4.4. Організація аналітичного, синтетичного обліку власного капіталу та 

формування фінансової звітності 

Лекція 5. Організація обліку зобов’язань 

5.1. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань 

5.2. Організація обліку довгострокових зобов'язань 

5.3. Організація обліку поточних зобов'язань 
5.4. Організація обліку праці та її оплати на підприємстві 

5.5. Організація аналітичного обліку та  контролю зобов'язань 

Лекція 6. Організація обліку та аналізу необоротних активів 

6.1. Нормативно-правове забезпечення організації обліку основних засобів 

6.2. Класифікація необоротних активів підприємства при організації їх обліку 

6.3. Оцінка стану формування необоротних активів 

6.4. Організація документування операцій з обліку основних засобів 

6.5. Організація обліку нематеріальних активів 

6.6. Порядок формування інформаційних ресурсів про необоротні активи в 

фінансовій звітності 

Лекція 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів 

7.1. Економічна сутність оборотних активів, їх види та класифікація в обліку 

7.2. Роль і місце оборотних активів підприємства в обліковому процесі 

7.3. Організація документування операцій із запасами  

7.4. Організація документування операцій з грошовими коштами 

7.5. Організація документування дебіторської заборгованості 

7.6. Організація аналітичного та синтетичного обліку та контролю та аналізу 

оборотних активів 

Лекція 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів 

діяльності підприємства 

8.1. Порядок визнання та класифікація витрат для організації обліку 

8.2. Організація обліку витрат виробництва 
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8.3. Організація обліку витрат операційної діяльності 

8.4. Організація обліку витрат фінансової діяльності 

8.5. Організація обліку витрат інвестиційної діяльності та інших витрат 

діяльності підприємства 

8.6. Порядок визнання та класифікація доходів для організації їх обліку 

8.7. Організація обліку доходів операційної діяльності 

8.8. Організація обліку доходів фінансової діяльності 

8.9. Організація обліку доходів інвестиційної діяльності та інших витрат 

діяльності підприємства 

8.10. Порядок визначення фінансових результатів 

8.11. Організація аналітичного обліку,  контролю та аналізу доходів, витрат 

і фінансових результатів 

Лекція 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, 

контролем і аналізом 

9.1. Основні об’єкти організації праці облікового персоналу.  

9.2. Нормування праці й чисельності персоналу. 

9.3. Розподіл обов’язків та організація праці персоналу 

9.4. Формування посадових інструкцій персоналу, зайнятого бухгалтерським 

обліком, контролем та аналізом 

Лекція 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного 

забезпечення обліку  

10.1. Організація інформаційного забезпечення обліку  

10.2. Організація технічного забезпечення обліку і контролю 

10.3. Організація робочого місця бухгалтера 

Лекція 11. Організація внутрішньогосподарського обліку та порядок 

складання і подання фінансової звітності підприємства 

11.1. Роль і значення бухгалтерської інформації для управління підприємством 

11.2. Організація внутрішньогосподарського (управлінського) обліку на 

підприємстві 

11.3 Організація роботи бухгалтерії по проведенню інвентаризації на 

підприємстві та закриттю рахунків бухгалтерського обліку. 

11.4. Порядок складання і подання фінансової звітності підприємства 

 

 

6.5. Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням 

пропозицій студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних 

сучасних потреб щодо практики ведення бізнесу. 

Заняття 1. Основи організації бухгалтерського обліку 

1. Поняття організації бухгалтерського обліку, її завдання та значення 

2. Предмет і об’єкти організації бухгалтерського обліку 

3. Методичні і правові аспекти регулювання організації бухгалтерського 

обліку 

4. Принципи облікового процесу на підприємстві 

Заняття 2. Організація нормативного забезпечення бухгалтерського обліку, 

формування облікової політики підприємства 

1. Державне регулювання бухгалтерського обліку 
2. Нормативно-правове забезпечення організації бухгалтерського обліку 
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3. Формування облікової політики підприємства 
4. Фактори, що впливають на вибір облікової політики 

5. Об’єкти та елементи облікової політики 

6. Документальне оформлення облікової політики підприємства. 

Заняття 3 Організація облікового процесу  

1. Особливості відображення облікових даних та порядок організації 

первинного обліку на підприємстві 

2. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку 

3. Порядок розробки робочого плану рахунків на підприємстві 

4. Визначення первинних документів та графіку документообороту 

5. Порядок зберігання первинних документів 

6. Особливості організації ведення обліку в суб’єктів малого підприємництва 

Заняття 4. Організація обліку власного капіталу 

1. Організаційно-правові засади обліку власного капіталу 

2. Організація документування операцій з власним капіталом 

3. Організація аналітичного обліку власного капіталу 

4. Відображення інформації про власний капітал у фінансовій звітності 

Заняття 5. Організація обліку зобов’язань і забезпечень  

1. Класифікація, оцінка та нормативне регулювання обліку зобов’язань 

2. Організація обліку позик банку 

3. Організація обліку векселів виданих, зобов’язань за облігаціями та з оренди 

4. Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 

5. Організація обліку розрахунків за податками і платежами та розрахунків по 

страхуванню 

6. Організація обліку іншої кредиторської заборгованості 

7. Організація обліку забезпечення зобов’язань 

Заняття 6. Організація обліку та аналізу необоротних активів  

1. Нормативна база організації обліку основних засобів 

2. Порядок визнання, оцінка та класифікація основних засобів  

3. Організація первинного та аналітичного обліку основних засобів 

4. Організація обліку капітальних інвестицій 

5. Організація обліку амортизації основних засобів 

6. Організація обліку ремонту основних засобів 

7. Організація обліку нематеріальних активів 

8. Організація контролю та аналізу використання необоротних активів 

Заняття 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів 

1. Класифікація та оцінка виробничих запасів, завдання організації їх обліку 

2. Організація первинного обліку руху запасів 

3. Організація синтетичного та аналітичного обліку запасів 

4. Організація первинного обліку грошових коштів 

5. Організація аналітичного та синтетичного обліку та контролю коштів в касі 

та на рахунках в банках 

6. Порядок визнання, класифікація, оцінка дебіторської заборгованості та 

завдання організації її обліку 

7. Організація обліку та документування операцій за дебіторською 

заборгованістю 

8. Порядок визнання, оцінка, класифікація фінансових інвестицій та 

організація їх обліку 
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Заняття 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів 

діяльності підприємства 

1. Порядок визнання, класифікація та особливості організації обліку витрат 

виробництва 

2. Організація аналітичного і синтетичного обліку виробничих витрат 

3. Організація обліку загальновиробничих витрат 

4. Особливості організації обліку витрат операційної діяльності 

5. Організація обліку адміністративних витрат та витрат на збут 

6. Організація обліку інших витрат операційної діяльності 

7. Особливості організації обліку витрат фінансової діяльності 

8. Особливості організації обліку витрат інвестиційної діяльності 

9. Порядок визнання, оцінка та класифікація доходів діяльності 

10. Організація обліку доходів від операційної діяльності 

11. Організація обліку доходів від фінансової та інвестиційної діяльності 

12. Порядок формування та організація обліку фінансових результатів 

Заняття 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, 

контролем і аналізом 

1. Регламентація діяльності облікових працівників та облікової служби 

2. Організація роботи бухгалтерії: розробка положень про структурні 

підрозділи, посадові інструкції 
3. Види відповідальності бухгалтера 

4. Призначення та функції бухгалтерії 

5. Порядок визначення облікового складу працівників 

6. Кваліфікаційні та етичні вимоги до працівників обліку 

7. Організація ергономічного забезпечення бухгалтерського обліку на 

підприємстві 

Заняття 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного 

забезпечення обліку  

1. Організація інформаційного забезпечення обліку  

2. Організація технічного забезпечення обліку  

3. Організація робочого місця бухгалтера 

Заняття 11. Організація внутрішньогосподарського обліку та порядок 

складання та подання фінансової звітності підприємства 

1. Роль і значення бухгалтерської інформації для управління підприємством 

2. Організація внутрішньогосподарського (управлінського) обліку на 

підприємстві 
3. Організація роботи бухгалтерії по проведенню інвентаризації на 

підприємстві та закриттю рахунків бухгалтерського обліку 

4. Порядок складання та подання фінансової звітності підприємства 

 

 

6.6. Завдання для самостійної роботи 

6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивчені навчальної дисципліни 

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку 

1.1. Предмет, об’єкти та суб’єкти організації бухгалтерського обліку 

1.2. Форми організації бухгалтерського обліку 

1.3. Визначення принципів облікового процесу на підприємстві 
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1.4. Значення організації бухгалтерського обліку на підприємстві 

Тема 2. Організація нормативного забезпечення бухгалтерського обліку, 

формування облікової політики підприємства 

2.1. Особливості нормативно-правового забезпечення організації 

бухгалтерського обліку 

2.2. Державне регулювання бухгалтерського обліку 

2.3. Облікова політика підприємства, її значення для організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві  
2.4. Методичні і правові аспекти регулювання організації бухгалтерського 

обліку 

Тема 3. Організація облікового процесу  

3.1. Організація первинного, поточного та підсумкового обліку 

3.2. Організація діловодства та документування операцій 

3.3. Нормативна база організації документування. 

3.4. Графік документообігу, порядок його складання 

3.5. Організація зберігання та утилізації первинних документів 

3.6. Захист облікової інформації в умовах автоматизації бухгалтерського 

обліку 

3.7. Особливості організації ведення обліку в суб’єктів малого підприємництва 

Тема 4. Організація обліку власного капіталу  

4.1. Організаційно-правові засади обліку власного капіталу на підприємствах 

різних організаційно-правових форм господарювання 

4.2 Організація документування операцій з власним капіталом 

4.3. Організація аналітичного обліку власного капіталу  

4.4. Організація обліку формування статутного капіталу 

4.5. Організація обліку статутного капіталу 

4.6. Організація обліку резервного та інших видів власного капіталу 

4.7. Особливості відображення інформації про власний капітал у фінансовій 

звітності  

Тема 5. Організація обліку зобов’язань  

5.1. Особливості визначення, оцінка та класифікація зобов’язань 

5.2. Організація обліку та документального відображення довгострокових 

зобов'язань 

5.3. Організація документування обліку поточних зобов'язань  
5.4. Особливості організації обліку праці та її оплати на підприємствах різних 

видів діяльності та форм господарювання 

5.5. Організація аналітичного обліку та  контролю зобов'язань підприємств 

Тема 6. Організація обліку та аналізу необоротних активів 

6.1. Нормативно-правове забезпечення організації обліку основних засобів 

6.2. Класифікація необоротних активів підприємства в обліку та в 

оподаткуванні 

6.3. Порядок формування інформаційних ресурсів про необоротні активи та їх 

відображення на бухгалтерських рахунках 

6.4. Аналіз та оцінка стану формування необоротних активів 

6.5 Організація первинного та аналітичного обліку основних засобів 

6.6. Організація обліку капітальних інвестицій 

6.7. Організація обліку амортизації основних засобів 

6.8. Організація обліку ремонтів основних засобів 
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6.9. Організація обліку  нематеріальних активів 

6.10. Організація контролю та аналізу використання необоротних активів 

Тема 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів  

7.1. Економічна сутність оборотних активів, їх види та класифікація 

7.2. Нормативно-правове та методичне забезпечення організації обліку 

оборотних активів 

7.3. Організація документування операцій із запасами та МШП 

7.4. Організація документування операцій з грошовими коштами 

7.5. Організація документування дебіторської заборгованості 

7.6. Організація аналітичного, синтетичного обліку, контролю та аналізу 

оборотних активів 

7.7. Порядок визнання, оцінка, класифікація фінансових інвестицій та 

організація їх обліку 

Тема 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів 

діяльності підприємства 

8.1. Порядок визнання та класифікація витрат для організації бухгалтерському 

обліку 

8.2. Нормативно-правове та методичне забезпечення організації обліку витрат 

та доходів підприємства 

8. 3. Організація аналітичного і синтетичного обліку виробничих витрат 

8.4. Організація обліку загальновиробничих витрат 

8.5. Особливості організації обліку витрат операційної діяльності. 

8.6. Організація обліку адміністративних витрат та витрат на збут 

8.7. Організація обліку інших витрат операційної діяльності 

8.8. Особливості організації обліку витрат фінансової діяльності 

8.9. Особливості організації обліку витрат інвестиційної діяльності. 

8.10. Порядок визнання, оцінка та класифікація доходів діяльності 

8.11. Організація обліку доходів від операційної діяльності 

8.12. Організація обліку доходів від фінансової та інвестиційної діяльності 

8.13. Порядок формування та організація обліку фінансових результатів 

діяльності підприємств різних видів діяльності 

8.14. Організація обліку, контролю та аналізу доходів, витрат і фінансових 

результатів 

Тема 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, 

контролем і аналізом 

9.1. Об’єкти організації праці облікового персоналу.  

9.2. Нормування праці й чисельності персоналу, розподіл організації праці 

персоналу 

9.3. Формування посадових інструкцій персоналу зайнятого бухгалтерським 

обліком, контролем та аналізом 

Тема 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного 

забезпечення обліку  

10.1. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення обліку 

10.2. Організація технічного забезпечення обліку і контролю 

10.3. Організація робочого місця бухгалтера (ергономічного забезпечення 

обліку) на підприємстві 

10.4. Організаційне забезпечення обліку 

Тема 11. Організація внутрішньогосподарського обліку та порядок складання і 



 
18 

подання фінансової звітності підприємства 

11.1. Значення економічної інформації для управління підприємством 

11.2. Організація внутрішньогосподарського (управлінського) обліку на 

підприємстві 

11.3 Організація роботи бухгалтерії по проведенню інвентаризації на та 

закриттю рахунків бухгалтерського обліку 

11.4. Організація складання та подання фінансової звітності підприємства 

 

 

6.6.2. Теми рефератів для самостійної підготовки в процесі вивчення 

навчальної дисципліни 

 

Індивідуальне завдання виконується у формі реферату. Тематику рефератів 

формують і знайомлять з ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни, а 

за необхідності тематика переглядається та оновлюється.  

Для написання рефератів можна використати їх перелік за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

Теми рефератів 
1. Роль бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. 

2. Системний підхід до організації бухгалтерського обліку. 

3. Використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень. 

4. Використання рахунків для контролю записів в обліковій системі. 

5. Облікова політика підприємства як інструмент організації бухгалтерського 

обліку. 

6. Облікова політика щодо методів оцінки активів і зобов’язань. 

7. Облікова політика щодо формування та використання резервів. 

8.  Особливості організації внутрішньогосподарського (управлінського) обліку 

та звітності. 

9. Документообіг та організація зберігання бухгалтерських документів. 

10. Організація обліку статутного капіталу підприємства. 

11. Організація обліку основних засобів підприємства. 

12. Організація обліку нематеріальних активів підприємства. 

13. Організація обліку запасів підприємства. 

14. Організація обліку фінансових інвестицій. 

15. Організація обліку поточних зобов’язань і забезпечень підприємства. 

16. Організація обліку довгострокових зобов’язань підприємства. 

17. Організація обліку поточних зобов’язань підприємства. 

18. Організація обліку операційних витрат підприємства. 

19. Організація обліку витрат, доходів та фінансових результатів 

підприємства. 

20. Організація праці облікового персоналу підприємства. 

21. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку. 

22. Організація обліку праці та її оплати на підприємстві. 

23. Бухгалтерський контроль та юридична відповідальність  на підприємстві. 

24. Організація зберігання та захисту облікової інформації. 

25. Порядок складання та подання бухгалтерської звітності підприємства. 

26. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу. 

27. Організація обліку дебіторської заборгованості. 
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28. Організація обліку розрахунків з персоналом підприємства. 

29. Види відповідальності бухгалтера. 

30. Організація бухгалтерського обліку в умовах використання ЕОМ. 

31. Організація внутрішньогосподарського обліку. 

32. Організація роботи бухгалтерії по проведенню інвентаризації на 

підприємстві та закриттю рахунків бухгалтерського обліку. 

33. Організація обліку податку на прибуток.  

34. Організація обліку зобов’язань підприємства за податками та платежами. 

35. Організація обліку розрахунків з покупцями. 

 

 

6.6.3. Питання для дискусій в процесі вивчення навчальної дисципліни 

 

Теми дискусій формуються на кафедрі за участі пропозицій роботодавці і 

студентів та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з ними студентів в 

процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для проведення дискусій можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему: 

1. Дайте визначення організації обліку на підприємстві, назвіть її мету, 

завдання. 

2. Перелічіть основні елементи облікової політики.  

3. Назвіть складові організації забезпечення обліку на підприємстві.  

4. Назвіть, які особливості формування облікової політики в бюджетних 

установах. 

5. Як ви розумієте державне регулювання організації обліку? 

6. Дайте визначення облікової політики підприємства. 

7. Назвіть особливості формування податкової політики на підприємстві. 

8. Як визначити структура управління обліковим процесом на підприємстві? 

9. Як скласти графік документообороту на переміщення матеріалів на 

підприємстві? 

10. Як розробити наказ про облікову політику промислового підприємства? 

11. Як оформити календарний графік організації підготовчих робіт до 

складання річної звітності? 

12. Як розробити посадову інструкцію головного бухгалтера підприємства? 

13. Яке значення положення про бухгалтерський облік на підприємстві? 

14. Визначити нормативну базу з організації обліку витрат на виконання робіт 

й послуг автотранспорту. 

15. Як оформити календарний графік організації робіт з обліку праці та 

заробітної плати? 

16. Скласти календарний графік робіт з організації обліку основних засобів. 

17. Охарактеризувати календарний графік організації робіт з обліку праці та 

заробітної плати. 

18. Охарактеризуйте податковий календар і яке його значення в організації 

обліку. 

19. Визначити нормативну базу з обліку виробничих запасів. 

20. Визначити законодавчу нормативну базу з обліку витрат на оплату праці. 

21. Дати перелік основних регістрів при спрощеній формі обліку. 

22. Охарактеризуйте наказ з інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. 
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23. Значення графіка документообігу в організації обліку. 

24. Охарактеризуйте етапи облікового процесу. 

25. Назвіть особливості організації обліку витрат в торгівлі. 

26. Назвіть основні елементи облікової політики щодо запасів. 

27. Поясніть, як впливає система оподаткування на облікову політику 

підприємства? 

28. Поясніть, як впливає облікова політика підприємства на фінансові 

результати діяльності підприємства? 

29. Назвіть основні елементи облікової політики щодо основних засобів. 

30. Які підготовчі роботи бухгалтерії перед складанням річної фінансової 

звітності? 

31. Охарактеризуйте особливості організації внутрішньогосподарського 

обліку. 

 

 

6.7.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адреси про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

 

6.7.1. Методи навчання  

Дисципліна передбачає навчання через:  

1. Інтерактивні оглядові лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання);  

2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи);  

3. Ділові ігри (групова форма роботи);  

4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 

засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв);  

5. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів 

навчання для отримання зворотного зв’язку.  

В процесі навчальної практики застосовуються словесні, наочні та практичні 

методи навчання.  

Словесні і наочні використовуються під час лекцій та інструктажів, практичні 

при проведенні практичних робіт.  

Під час проведення лекцій використовуються такі словесні методи як 

розповідь, пояснення та наочні методи: ілюстрація, демонстрація.  

Під час проведення практичних занять застосовуються наочні спостереження 

та словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; 

студентами виконуються вправи: тренувальні, творчі, усні, практичні, розрахункові. 

 

 

6.8. Система контролю 

 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній  і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 
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2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 

3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 

навчальним заходом (компетентності навчальної дисципліни,  заходу). 

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  

Контроль роботи студентів для зарахування змістовних модулів знань 

проводиться за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

 

 

6.9. Оцінювання навчання 

 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

Форми Змістовні модулі Теми Розподіл балів, 
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контролю min max 

Поточний 

І 

1 4 8 

2 5 8 

3  6 9 

Разом 15 25 

ІІ 

1 6 10 

2 6 10 

3 6 10 

4  6 10 

5  6 10 

Разом 30 50 

ІІІ 

1 5 9 

2 5 8 

3 5 8 

Разом 15 25 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ, ІІІ Тестові завдання 40 х 

За навчальну дисципліну 100 100 

 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 

здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  

 

 

6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань студентів за 

окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною дисципліною 

6.10.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 

викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 

Розроблені завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  

1)  темами (окремою або декількома компетентностями); 

2)  розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 

4)  семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

 

 

6.10.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20.  

 

6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання додаткових 

балів за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів 
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навчальної дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю 

тестів від 10 до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які 

бажають поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо 

вивчення окремих тем модуля за умови що студент має за кожною темою мінімальну 

кількість балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

 

6.10.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для одержання 

додаткових балів за підсумками модульного контролю 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 до 20. Ці 

завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають поліпшити 

кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення окремих 

модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість балів і в 

цілому не менше 60 балів.  

На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі 

контрольні завдання щодо надання студенту  можливості поліпшити результат 

модульного контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  

задовільного (64-74) до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з 

дуже доброго (82-89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 

знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується. 

 

 

6.11. Рекомендована література 

 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua 

3. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua 

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ URL: 

https://zakon.rada.gov.ua 

5. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Закон України 

від 16.07.99 р. № 996-ХІV URL: https://zakon.rada.gov.ua 

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

господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 

30.11.99р. № 291. 

7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
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Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. №291. 

8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: 

https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/ 

9. Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства 

статистики  України від 29.12.95р. № 352. 

10. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів 

спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. д.е.н., 

проф., Ф.Ф.Бутинця. 4-е вид., доп. і перероб. Житомир: ПП ״Рута528 .2005 ,״ с.  

11. Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація обліку: підручник. Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. 352 c. 

12. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник/за ред. В.С. 

Леня. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 696 с.  

13. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. Київ : 

Каравела, 2009. 624 с. 

14. Організація обліку: навч. посібник (для студентів економічних 

спеціальностей, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит") / М.Ю.Карпушенко; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків: ХНАМГ, 2011. 241 с. 

15. Кундря-Висоцька О.П. Організація обліку: навчальний посібник. Київ: 

Алерта, 2007. 223 с. 

16. Сльозко Т. М. Організація обліку: навч. посіб. / Т.М. Сльозко. Київ: Центр 

учбової літератури, 2008. 224 с.  

17. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, 

економічного контролю та аналізу: підручник. Київ.: КНЕУ, 2004. 412 с. 

18. Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах 

малого бізнесу: навчальний посібник рекомендовано МОН України. Київ: ЦУЛ, 2007. 

320 с. 

19. Фаріон І. Д., Перевозова І. В. Організація обліку, контролю й аналізу: 

навчальний посібник / за ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. Тернопіль: Економічна 

думка, 2007. 714 с. 

20. Чебанова Н., Чупир Т., Чупир В. Організація бухгалтерського обліку. 

Харків: Фактор, 2008. 480 с.  

21.  Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. для студентів 

спеціальності "Облік і аудит" / В. А. Шпак; НАСОА. Київ : ТОВ «Август Трейд», 

2016. 228 с. 

22. Бухгалтерський облік в Україні: навчальний посібник / За ред. Р.Л. 

Хом'яка, В.І. Лемішовського. 7-ме вид., перероб. і доп. Львів: Національний 

університет "Львівська політехніка", 2008. 1224 с. 

23. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / 

Н.М. Ткаченко. 2-ге вид., доп. і перероб.  Київ : Алерта, 2007. 954 с 

24. Бухгалтерський облік у документах: навчальний посібник / За ред. 

Л.М.Чернелевського. Київ : Кондор, 2007. 430 с.  

25. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, 

перспективи розвитку: Монографія. Житомир: ЖДТУ, 2005. 548 с. 

26. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. 

посібник. Київ: КНЕУ, 2006. 526 с. 

27. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / За ред. М.В. Кужельного. 6-те 

вид. Київ: А.С.К., 2007. 266 с. 

28. Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: концептуальний підхід: 
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монографія / В.А. Шпак. Київ: Бізнес медіа консалтинг, 2011. 312 с. 

29. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб. / О. О. Бідюк, Є. Ю. Шара. 

Київ: Центр учбової літератури, 2012. 496 с. 

30. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб. / Л.М. Котенко, Г. М. 

Фадєєва. Харків: НТУ «ХПІ», 2014. 486 с.  

31. Бухгалтер 911. URL: https://i.factor.ua/journals/buh911/ 

32. Бюджетна бухгалтерія. URL:https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/ 

33. Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування. URL: 

http://ven.ztu.edu.ua/ 

34. Держслужбовець. URL:https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/ 

35. Міжнародний збірник наукових праць: Проблеми теорії та методології 

бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. URL: http://pbo.ztu.edu.ua/ 

36. Місцеве самоврядування. URL:https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/ 

37. Наукові горизонти. URL: http://www.journal.znau.edu.ua/horizons 

38. Податки та бухгалтерський облік. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/ 

39. Аудиторська палата України. URL: https://www.apu.com.ua/ 

40. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

41. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua 

42. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України. URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

43. Міністерство фінансів України. URL:https://www.mof.gov.ua/uk 

44. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

URL:https://www.nssmc.gov.ua/ 

45. Податкова служба України. URL:http://sfs.gov.ua/ 

 

 

6.12. Питання при формуванні тестових завдань для оцінювання знань студентів 

за окремими темами навчальних модулів та одержання додаткових балів за 

підсумками вивчення тем модулів і підсумкового модульного контролю 

Модуль І. Загальнотеоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку 

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку 

1. Визначити завдання організації бухгалтерського обліку на підприємстві 

2. Визначити предмет, суб’єкти та об’єкти організації бухгалтерського обліку 

3. Назвати методичні та правові аспекти регулювання організації 

бухгалтерського обліку 

4. Визначити принципи облікового процесу на підприємстві. 

Тема 2. Організація нормативного забезпечення бухгалтерського обліку, 

формування облікової політики підприємства 

1. Визначити державне регулювання бухгалтерського обліку 
2. Визначити нормативно-правові документи забезпечення організації обліку  
3. Розробити облікову політику підприємства 
4. Визначити основні елементи облікової політики 

5. Назвати об’єкти та елементи облікової політики 

6. Розробити та оформити наказ про облікову політику підприємства. 

Тема 3 Організація облікового процесу  

1. Назвати етапи організації облікового процесу на підприємстві 

2. Скласти схему етапів облікового процесу бухгалтерського обліку 

3. Розробити робочий план рахунків на підприємстві 

https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/
https://i.factor.ua/journals/buh911/
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/
http://ven.ztu.edu.ua/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/
http://pbo.ztu.edu.ua/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/
http://www.journal.znau.edu.ua/horizons
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
https://www.apu.com.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://www.mof.gov.ua/uk
https://www.nssmc.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
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4. Визначити основні первинні документи для відображення основних засобів  

5. Розробити графік документообороту  

6. Визначити особливості організації обліку в суб’єктів малого підприємництва 

Модуль ІІ. Організація відображення господарських операцій в системі 

бухгалтерського обліку (за об’єктами синтетичного і аналітичного обліку) 

Тема 4. Організація обліку власного капіталу  

1. Визначити організаційно-правові засади обліку власного капіталу 

2. Визначити особливості організації документування операцій з власним 

капіталом 

3. Визначити особливості організації аналітичного обліку власного капіталу 

4. Відобразити інформацію про власний капітал у фінансовій звітності 

Тема 5. Організація обліку зобов’язань і забезпечень  

1. Визначити класифікацію та нормативне регулювання обліку зобов’язань 

2. Визначити особливості організації обліку позик банку 

3. Визначити особливості організації обліку векселів виданих, зобов’язань за 

облігаціями та з оренди 

4. Порядок організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 

5. Порядок організації обліку розрахунків за податками і платежами та 

розрахунків по страхуванню 

6. Визначити порядок організації обліку іншої кредиторської заборгованості 

7. Вказати порядок організації обліку забезпечення зобов’язань 

Тема 6. Організація обліку та аналізу необоротних активів  

1. Визначити нормативно-правову базу з організації обліку основних засобів 

2. Назвати оцінку та класифікацію основних засобів  

3. Порядок організації первинного та аналітичного обліку основних засобів 

4. Порядок організації обліку капітальних інвестицій 

5. Сформувати особливості організації обліку амортизації основних засобів  

6. Назвати особливості організації обліку ремонту основних засобів 

7. Визначити особливості організації обліку нематеріальних активів 

8. Визначити організацію контролю та аналізу використання необоротних 

активів 

Тема 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів 

1. Визначити нормативну базу з обліку виробничих запасів 

2. Назвати особливості організації первинного обліку руху запасів 

3. Порядок організації синтетичного та аналітичного обліку запасів 

4. Назвати особливості організації первинного обліку грошових коштів 

5. Визначити особливості організації аналітичного та синтетичного обліку та 

контролю коштів в касі та на рахунках в банках 

6. Визначити нормативну базу організації обліку дебіторської заборгованості  

7. Визначити особливості організації первинного обліку операцій за 

дебіторською заборгованістю 

8. Сформувати класифікацію фінансових інвестицій та організація їх обліку 

Тема 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів 

діяльності підприємства 

1. Назвати класифікацію та особливості організації обліку витрат виробництва 

2. Визначити особливості організації аналітичного і синтетичного обліку 

виробничих витрат 

3. Порядок організації обліку загальновиробничих витрат 
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4. Визначити організацію обліку витрат діяльності 

5. Назвати особливості організації обліку адміністративних витрат та витрат на 

збут 

6. Визначити організацію обліку інших витрат операційної діяльності 

7. Назвати порядок визнання, оцінку та класифікацію доходів діяльності 

8. Визначити особливості організації обліку доходів від реалізації та інших 

операційних доходів 

9. Визначити особливості організації обліку доходів від фінансової та 

інвестиційної діяльності 

10. Порядок формування та організація обліку фінансових результатів 

Модуль ІІІ. Організація праці персоналу, формування фінансової та 

управлінської звітності 
Тема 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, 

контролем і аналізом 

1. Визначити регламентацію діяльності облікових працівників та облікової 

служби підприємства 

2. Розробити положення про бухгалтерію 

3. Розробити посадову інструкцію головного бухгалтера  
3. Назвати види відповідальності бухгалтера 

4. Назвати призначення та функції бухгалтерії  

5. Порядок визначення облікового складу працівників 

5. Визначити кваліфікаційні та етичні вимоги до працівників обліку 

Тема 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного 

забезпечення обліку  

1. Порядок організації інформаційного забезпечення обліку  

2. Порядок організації технічного забезпечення обліку і контролю 

3. Організувати робоче місце бухгалтера 

Тема 11. Організація внутрішньогосподарського обліку та порядок складання 

та подання фінансової звітності підприємства 

1. Визначити класифікацію витрат та доходів для цілей управління 

2. Порядок організації внутрішньогосподарського (управлінського) обліку на 

підприємстві 
3. Порядок організації роботи бухгалтерії по проведенню інвентаризації на 

підприємстві  

4. Порядок організації закриття рахунків бухгалтерського обліку 

5. Порядок складання та подання фінансової звітності підприємства  

 

 

 


