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Ярмолюк О.Ф. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/yarmolyuk-olena-feliksivna) 

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Савченко Н.М (https://www.facebook.com/savchenkon) 

Ярмолюк О.Ф. (https://www.facebook.com/radushinskayal) 

E-mail 
Савченко Н.М. (nataliyasavchenko2010@ukr.net) 

Ярмолюк О.Ф. (radusinskayal@gmail.com) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Савченко Н.М. (0965463347) 
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1. Анотація 

 
Бухгалтерський облік і контроль, як основа інформаційної системи управління 

підприємством, формує інформаційну базу для задоволення потреб внутрішніх та 

зовнішніх користувачів при прийнятті управлінських рішень. Основним та 

визначальним результатом бухгалтерського обліку є інформація. Облікові працівники 
будь-якого суб’єкта господарювання повинні знати загальні принципи ведення 

бухгалтерського обліку, його функції, об’єкти та методи. Беззаперечним є факт 

необхідності володіння знаннями щодо відображення в системі бухгалтерського 
обліку господарських процесів, що відбуваються в підприємстві: постачання 

(заготівлі), виробництва та реалізації. Дисципліна "Бухгалтерський облік 

господарської діяльності" служить інструментом послідовності і гармонізації 
вивчення облікових дисциплін. Вона дозволяє розширити кругозір по відношенню до 

низки облікових дисциплін, наприклад, "Фінансовий облік", "Управлінський облік", 

"Внутрішньогосподарський контроль". Тому навчальна дисципліна «Бухгалтерський 

облік господарської діяльності» є важливою для одержання компетентностей фахівців 
з обліку і оподаткування щодо обліку основних об’єктів обліку суб’єктів 

господарювання.  

 
2. Мета  

 

Метою дисципліни – є формування у здобувачів вищої освіти компетентностей 
про концептуальні засади бухгалтерського обліку, основи методології обліку 

господарської діяльності, основи техніки ведення бухгалтерського обліку, підходів до 

організації обліку в підприємстві та засад управління системою бухгалтерського 

обліку в Україні в цілому.  
Цілі вивчення дисципліни:  

  набуття знань здобувачами вищої освіти для подальшого ведення 

бухгалтерського обліку у вітчизняних підприємствах різних форм власності; 

 сприяння керівникові суб’єкту господарювання в ефективному виконанні 

покладених на нього обов'язків, шляхом інформаційного забезпечення системою 
бухгалтерського обліку процесу прийняття управлінських рішень.  

В результаті вивчення дисципліни фахівців здобудуть знання: 

• методологічних принципів організації бухгалтерського обліку в  
підприємствах бізнесу і державного сектору в Україні;  

• теоретичних і практичних навичок з питань ведення бухгалтерського обліку 

у вітчизняних підприємствах із врахуванням норм чинного законодавства; 

• практичної оцінки визнання достовірності, результативності, ефективності, 
господарських операцій та прийнятих управлінських рішень на підприємстві.   

В процесі вивчення дисципліни студенти засвоюють загальні питання 

організації та ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності у вітчизняних 
підприємствах. 
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3. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 8 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування»  

Обов’язкова   

(професійної підготовки) 

Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування»  Змістових модулів – 3 Рік підготовки 

Загальна кількість годин 
- 240 

 

 

Освітня програма «Облік 

і оподаткування» 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

48 год. 10 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

7, самостійна робота 
студента – 12 

 

 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

Практичні 

64 год. 16 год. 

Самостійна робота 

128 год. 214 год. 

Форма контролю: екзамен 

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 112/128 для 

заочної форми навчання – 26/214. 
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. 
 

4. Результати навчання  

 

Після вивчення дисципліни студенти 
повинні знати: 

- поняття про бухгалтерський облік, його види; 

- значення бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин, облікові 
вимірники; 

- загальні принципи ведення бухгалтерського обліку за національними та 

міжнародними стандартами; 
- загальну характеристику предмету і методу бухгалтерського обліку і 

класифікацію засобів підприємства за складом та джерелами їх утворення; 

- поняття про баланс, його значення та структуру, типи змін у балансі; 

- будову рахунків, їх зв’язок із балансом, суть подвійного запису;  
- призначення рахунків синтетичного та аналітичного обліку, взаємозв’язок 

між ними, узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку;  

- порядок проведення і оформлення результатів інвентаризації;  

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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- склад, зміст, порядок оформлення і представлення фінансової звітності;  

- правила складання документів, виправлення в них помилок, порядок 
перевірки, прийняття і бухгалтерської обробки документів, їх зберігання; 

- призначення облікових регістрів, правила їх ведення, суть журнально-

ордерної форми обліку; 

- функції, права і обов’язки бухгалтерської служби; 
- теоретичні основи ведення обліку господарських засобів та джерел їх 

формування. 
повинні вміти: 

- пояснювати зміст кожного з принципів бухгалтерського обліку;  

- групувати засоби за складом та джерелами їх утворення; 

- відображати на рахунках прості господарські операції підприємств; 
- складати, перевіряти, приймати й обробляти первинні та зведені 

бухгалтерські документи, виправляти в них помилки; 

- вести бухгалтерський облік з використанням регістрів бухгалтерського 

обліку; 
- відображати в обліку всі господарські процеси при різних видах діяльності 

підприємства; 

- відображати в бухгалтерському обліку витрати та доходи діяльності 
підприємства;  

- визначати фінансовий результат. 

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: перший  (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління 

та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 
Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

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

 за навчальною дисципліною «Бухгалтерський облік господарської діяльності»  
відповідно до Стандарту 

Перелік 
загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово 

Перелік фахових 

компетентностей 

(ФК) 

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські 

операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності 
та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення 

СК06. Здійснювати облікові, аудиторські процедури із 
застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій 

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків 
СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо  професійної 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого 



 
8 

розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 
СК12. Здатність формувати інформацію про об’єкти оподаткування 

та здійснювати розрахунки податкових платежів з метою 

відображення їх  в обліку і податковій звітності 

Перелік 
програмних 

результатів 

навчання (ПРН) 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 
відповідальності підприємств.   

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській 
діяльності.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, 

податкову і статистичну звітність підприємств та правильно 

інтерпретувати  отриману інформацію для прийняття 
управлінських рішень.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 
підприємств.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 
форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності 

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з 
метою обґрунтування доцільності їх запровадження на 

підприємстві 

ПР21. Розуміти вимоги до  діяльності за спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, соціальної, правової держави 

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства 
на основі розуміння місця предметної області у загальній системі 

знань, використовувати різні види та форми рухової активності для 

ведення здорового способу життя 

 
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 Бухгалтерський облік: поняття, види, методи та об’єкти 

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського  обліку  

Сутність та функціональна роль бухгалтерського обліку в підприємстві. 
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Історія розвитку бухгалтерського обліку. Види бухгалтерського обліку. Вимірники 

бухгалтерського обліку. Функції бухгалтерського обліку. Користувачі даних 
бухгалтерського обліку. Загальна характеристика нормативного регулювання ведення 

бухгалтерського обліку в Україні 

Тема 2.  Предмет і об’єкти, етапи та методи бухгалтерського обліку 

Предмет бухгалтерського обліку та класифікація об’єктів обліку. Господарські 
засоби та їх класифікація за складом та розміщенням і за функціональною роллю в 

суспільному відтворенні. Джерела утворення господарських засобів та їх 

класифікація. Види господарських процесів. Характеристика елементів методу 
бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок між предметом та методом бухгалтерського 

обліку 
Модуль ІІ. Основи методології бухгалтерського обліку 

Тема 3. Бухгалтерський баланс  

Економічний зміст балансу. Бухгалтерський баланс як спосіб узагальнення 

наявності господарських засобів та джерел їх формування Нормативне регулювання 

складання балансу. Види балансу. Структура балансу. Типи господарських операцій, 
що впливають на баланс. Бухгалтерський баланс як джерело інформації про 

фінансовий стан підприємства 

Тема 4. Система рахунків бухгалтерського обліку. Їх зміст і класифікація 
Поняття «рахунку» як методу бухгалтерського обліку. Класифікація рахунків.  

Взаємозв'язок рахунків бухгалтерського обліку з балансом. Синтетичні рахунки. 

Аналітичні рахунки та субрахунки. Взаємозв’язок синтетичних, аналітичних рахунків 
та субрахунків. Порядок узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. План 

рахунків бухгалтерського обліку. 

Тема 5. Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку 

Сутність подвійного запису, його обґрунтування та значення. Взаємозв'язок 
між рахунками і балансом. Принцип подвійного запису на рахунках та його 

контрольне значення. Алгоритм складання бухгалтерської проводки. Узагальнення 

поточної облікової інформації. Журнал реєстрації операцій. Оборотна відомість. 
Шахова оборотна відомість. Оборотні відомості за аналітичними рахунками, їх види, 

призначення і порядок складання. Методика і техніка звірки оборотів аналітичних і 

синтетичних рахунків. Взаємозв’язок між балансом і рахунками  
Тема 6. Документування господарських операцій 

Загальне поняття про документи і первинне спостереження. Характеристика 

бухгалтерського документа як носія обліково-економічної інформації. Функції 

документа в бухгалтерському обліку. Класифікація документів та інших первинних 
носіїв облікової інформації. Вимоги до змісту й оформлення первинної облікової 

документації поняття документообігу та його організація. 

Тема 7. Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку 
Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку. Завдання, види інвентаризації 

та випадки її проведення. Техніка проведення інвентаризації. Порядок проведення і  

оформлення інвентаризацій. Відображення результатів інвентаризації в обліку.  
Тема 8. Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку 

Облікові регістри та їх роль у бухгалтерському обліку. Методика облікової 

реєстрації. Техніка облікової реєстрації та виправлення помилок. Суть коректурного 

способу виправлення помилок. Застосування способу виправлення помилок – 
«червоне сторно». Умови застосування способу виправлення помилок – додаткових 

записів. Форми бухгалтерського обліку: суть та історичний розвиток. Форми 
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бухгалтерського обліку. Автоматизована форма обліку 

Тема 9. Первинне спостереження та вартісне вимірювання. Оцінка 
матеріальних цінностей та калькуляція 

Оцінка як система вартісного виміру: поняття, значення, методи. Значення 

оцінки в умовах ринкової економіки. Грошовий вимірник у бухгалтерському обліку. 

Поняття і принципи оцінювання. Види оцінювання об'єктів обліку. Калькуляція в 
системі бухгалтерського обліку: поняття, значення та види. Класифікація витрат. 

Методи калькулювання собівартості. 

Тема 10. Облік господарських процесів 
Облік процесу постачання. Загальні принципи обліку процесу придбання 

предметів праці. Методика і техніка складання розрахунку розподілу транспортно-

заготівельних витрат. Облік процесу придбання засобів праці. Облік процесу 
виробництва. Облік та розподіл загальновиробничих витрат. Призначення і структура 

рахунка 23 «Виробництво». Методи обліку витрат. Методика визначення фактичної 

собівартості випущеної продукції. Облік адміністративних витрат. Облік процесу 

реалізації. Методика і техніка визначення фінансових результатів від реалізації 
продукції. Облік формування фінансових результатів на рахунках бухгалтерського 

обліку. Облік використання прибутку на рахунках бухгалтерського обліку.  

Тема 11. Бухгалтерська звітність: види, форми, зміст 
Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги. Види звітності та їх 

короткий зміст. Порядок складання, подання і затвердження звітності 

Модуль ІІІ. Теоретичні основи бухгалтерського обліку активів та пасивів 
Тема 12. Основи обліку необоротних активів 

Економічний зміст та класифікація необоротних активів. Облік основних 

засобів. Облік нематеріальних активів. Облік капітальних інвестицій. Облік 

довгострокових фінансових інвестицій. Облік довгострокових біологічних активів. 
Тема 13. Основи обліку оборотних активів 

Економічний зміст та класифікація оборотних активів. Облік запасів. Облік 

грошових коштів. Облік поточної дебіторської заборгованості. Облік витрат 
майбутніх періодів. Облік поточних фінансових інвестицій. 

Тема 14. Основи обліку власного капіталу 

Поняття та класифікація власного капіталу підприємства. Облік 
зареєстрованого (пайового) капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік вилученого 

капіталу. Облік неоплаченого капіталу.  

Тема 15. Основи обліку зобов’язань та забезпечень підприємств 

Поняття та класифікація зобов’язань та забезпечень підприємства. Облік 
довгострокових зобов’язань та забезпечень. Облік поточної кредиторської 

заборгованості. Облік доходів майбутніх періодів. 
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6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми 

навчання 
 

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
практич

ні 

заняття 

самос- 
тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль І. Бухгалтерський облік: поняття, види, методи та об’єкти 

1 Загальна характеристика бухгалтерського  обліку  14 2 4 8 

2 Предмет і об’єкти, етапи та методи 
бухгалтерського обліку 

18 4 4 10 

Змістовий модуль ІІ. Основи методології бухгалтерського обліку 

3 Бухгалтерський баланс 16 4 4 8 

4 Система рахунків бухгалтерського обліку. Їх зміст 
і класифікація 

16 4 4 8 

5 Подвійний запис як елемент методу 

бухгалтерського обліку 
18 4 6 8 

6 Документування господарських операцій 16 4 4 8 

7 Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку 16 4 4 8 

8 Облікові регістри та форми бухгалтерського 
обліку 

14 2 4 8 

9 Первинне спостереження та вартісне вимірювання. 

Оцінка матеріальних цінностей та калькуляція  
20 4 6 10 

10 Облік господарських процесів 24 4 8 12 

11 Бухгалтерська звітність: види, форми, зміст  14 2 4 8 

Змістовий модуль ІІІ. Теоретичні основи бухгалтерського обліку активів та 

пасивів 

12 Основи обліку необоротних активів 12 2 2 8 

13 Основи обліку оборотних активів 14 2 4 8 

14 Основи обліку власного капіталу 16 4 4 8 

15 Основи обліку зобов’язань та забезпечень 

підприємств 
12 2 2 8 

 Всього годин 240 48 64 128 
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6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми 

навчання  

 

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 

практич

ні 

заняття 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Бухгалтерський облік: поняття, види, методи та об’єкти 

1 Загальна характеристика бухгалтерського  обліку  11  1 10 

2 Предмет і об’єкти, етапи та методи 
бухгалтерського обліку 

16 1 1 14 

Змістовий модуль ІІ. Основи методології бухгалтерського обліку 

3 Бухгалтерський баланс 14 1 1 12 

4 Система рахунків бухгалтерського обліку. Їх зміст 

і класифікація 
18 1 1 16 

5 Подвійний запис як елемент методу 
бухгалтерського обліку 

21 1 2 18 

6 Документування господарських операцій 16 1 1 14 

7 Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку 17  1 16 

8 Облікові регістри та форми бухгалтерського 
обліку 

13  1 12 

9 Первинне спостереження та вартісне вимірювання. 

Оцінка матеріальних цінностей та калькуляція  
16 1 1 14 

10 Облік господарських процесів 24 2 2 20 

11 Бухгалтерська звітність: види, форми, зміст  17  1 16 

Змістовий модуль ІІІ. Теоретичні основи бухгалтерського обліку активів та 
пасивів 

12 Основи обліку необоротних активів 11  1 10 

13 Основи обліку оборотних активів 16 1 1 14 

14 Основи обліку власного капіталу 15  1 14 

15 Основи обліку зобов’язань та забезпечень 

підприємств 
15 1  14 

 Всього годин 240 10 16 214 

 

 

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. Загальна характеристика бухгалтерського  обліку і контролю  

1. 1 Бухгалтерський облік та контроль, їх суть і значення.  
1.2 Види бухгалтерського обліку.  

1.3 Історія розвитку бухгалтерського обліку  

1.4 Облікові вимірники. 
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1.5 Завдання бухгалтерського обліку та вимоги до нього.  

1.6 Принципи ведення бухгалтерського обліку  
Лекція 2. Предмет і об’єкти, методи бухгалтерського обліку  

2.1Предмет господарського обліку та його об’єкти 

2.2 Групування засобів підприємства та джерел їх утворення 

2.3Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку  
2.4 Методи бухгалтерського  обліку  

Лекція 3. Бухгалтерський баланс 

3.1 Економічний зміст балансу.  
3.2 Нормативне регулювання складання балансу.  

3.3 Види балансу.  

3.4 Структура балансу.  
3.5 Типи господарських операцій, що впливають на баланс. 

Лекція 4. Система рахунків бухгалтерського обліку. Їх зміст і класифікація 

4.1 Поняття «рахунку» як методу бухгалтерського обліку.  

4.2 Класифікація рахунків.   
4.3 Взаємозв'язок рахунків бухгалтерського обліку з балансом.  

4.4 Синтетичні рахунки. Аналітичні рахунки та субрахунки.  

4.5 Взаємозв’язок синтетичних, аналітичних рахунків та субрахунків. Порядок 
узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 

4.6 Оборотні відомості 

Лекція 5. Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку 
5.1 Подвійний запис, його суть і значення 

5.2 Способи виявлення та виправлення помилок в бухгалтерському обліку 

5.3 Взаємозв'язок між рахунками і балансом.  

5.4 Принцип подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку та його 
контрольне значення.  

5.5 Алгоритм складання бухгалтерської проводки.  

5.6 Узагальнення поточної облікової інформації.  
5.7 Журнал реєстрації операцій.  

5.8 Оборотна відомість та шахова оборотна відомість 

Лекція 6. Документування господарських операцій 
6.1 Документація господарських операцій, їх суть і значення 

6.2 Класифікація бухгалтерських документів 

6.3 Вимоги до змісту та оформлення бухгалтерських документів  

6.4 Документооборот і його організація. Зберігання документів  
Лекція 7. Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку 

7.1 Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку.  

7.2 Завдання, види інвентаризації та випадки її проведення.  
7.3 Техніка проведення інвентаризації.  

7.4 Порядок проведення і оформлення інвентаризацій.  

7.5 Відображення результатів інвентаризації в обліку 
Лекція 8. Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку 

8.1 Облікові регістри та їх роль у бухгалтерському обліку.  

8.2 Техніка облікової реєстрації та виправлення помилок.  

8.3 Форми бухгалтерського обліку.  
8.4 Автоматизована форма обліку 

Лекція 9. Первинне спостереження та вартісне вимірювання. Оцінка 
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матеріальних цінностей та калькуляція 

9.1 Основні показники господарської діяльності підприємств  
9.2 Оцінка матеріальних цінностей 

9.3 Принципи оцінки господарських засобів та калькуляція 

Лекція 10. Облік господарських процесів 

10.1Облік процесу постачання 
10.2 Облік процесу виробництва 

10.3 Облік процесу реалізації 

Лекція 11. Бухгалтерська звітність: види, форми, зміст 
11.1 Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги 

11.2  Види звітності та їх короткий зміст 

11.3 Порядок складання, подання і затвердження звітності 
Модуль ІІІ. Теоретичні основи бухгалтерського обліку активів та пасивів 

Тема 12. Основи обліку необоротних активів 

12.1 Економічний зміст та класифікація необоротних активів.  

12.2 Облік основних засобів.  
12.3 Облік нематеріальних активів.  

12.4 Облік капітальних інвестицій.  

12.5 Облік довгострокових фінансових інвестицій.  
12.6 Облік довгострокових біологічних активів. 

Тема 13. Основи обліку оборотних активів 

13.1 Економічний зміст та класифікація оборотних активів.  
13.2 Облік запасів.  

13.3 Облік грошових коштів.  

13.4 Облік поточної дебіторської заборгованості.  

13.5Облік витрат майбутніх періодів.  
13.6 Облік поточних фінансових інвестицій. 

Тема 14. Основи обліку власного капіталу 

14.1 Поняття та класифікація власного капіталу підприємства.  
14.2 Облік зареєстрованого (пайового) капіталу.  

14.3 Облік додаткового капіталу.  

14.4 Облік вилученого капіталу.  
14.5 Облік неоплаченого капіталу.  

Тема 15. Основи обліку зобов’язань та забезпечень підприємств 

15.1 Поняття та класифікація зобов’язань та забезпечень підприємства.  

15.2 Облік довгострокових зобов’язань та забезпечень.  
15.3 Облік поточної кредиторської заборгованості.  

15.4Облік доходів майбутніх періодів. 

 
Лекції надають студентам можливість самостійно визначати об’єкти 

бухгалтерського обліку,  володіти методологічним інструментарієм бухгалтерського 

обліку, відображати облік основних господарських операцій та визначати фінансовий 
результат діяльності підприємств.  
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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. Загальна характеристика бухгалтерського  обліку 
1.1 Бухгалтерський облік як функція управління  

1.2 Суть бухгалтерського обліку,  види обліку.  

1.3 Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку: від минулого до 
сьогодення 

1.4 Натуральні, трудові та вартісні показники в обліку. 

1.5 Завдання господарського обліку та вимоги до нього.  
1.6 Принципи ведення бухгалтерського обліку 

1.7 Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку  у 

вітчизняних підприємствах. 

1.8 Місце та роль облікового підрозділу на підприємстві. Підготовка 
робітників обліку та вимоги, що пред’являються до них. 

Заняття 2. Предмет і об’єкти, методи бухгалтерського обліку  

2.1 Предмет бухгалтерського обліку 
2.2 Об’єкти бухгалтерського обліку  

2.3 Групування засобів підприємства та джерел їх утворення 

2.4 Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку  
2.5  Характеристика методологічного інструментарію бухгалтерського обліку  

2.5 Взаємозв’язок об’єктів бухгалтерського обліку  

Заняття 3. Бухгалтерський баланс 

3.1 Суть і побудова бухгалтерського балансу.  
3.2 Правове регулювання складання балансу. Характеристика НПСБО 1 

3.3 Види балансу  і їх загальна характеристика   

3.4 Структура балансу. Характеристика розділів активу та пасиву балансу 
3.5 Типи господарських операцій, що впливають на баланс. 

3.6 Порядок читання та аналізу балансу 

Заняття 4. Система рахунків бухгалтерського обліку. Їх зміст і класифікація 
4.1 Поняття «рахунку» як методу бухгалтерського обліку.  

4.2 Принципи класифікації рахунків. Класифікація рахунків.   

4.3 Взаємозв'язок рахунків бухгалтерського обліку з балансом.  

4.4 План рахунків бухгалтерського обліку  
4.5 Синтетичні рахунки. Аналітичні рахунки та субрахунки.  

4.6 Взаємозв’язок синтетичних, аналітичних рахунків та субрахунків. Порядок 

узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 
4.7 Методика і техніка звірки оборотів аналітичних і синтетичних рахунків.  

Заняття 5. Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку 

5.1 Подвійний запис, його суть і значення 
5.2 Способи виявлення та виправлення помилок в бухгалтерському обліку 

5.3 Взаємозв'язок між рахунками і балансом.  

5.4 Принцип подвійного запису на рахунках та його контрольне значення.  

5.5 Алгоритм складання бухгалтерської проводки.  
5.6 Хронологічна та систематична реєстрація господарських операцій у 

бухгалтерському обліку.  
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5.6 Узагальнення поточної облікової інформації.  

5.7 Журнал реєстрації операцій.  
5.8 Оборотна відомість  та шахова оборотна відомість 

5.9 Оборотні відомості за аналітичними рахунками 

Заняття 6. Документування господарських операцій 

6.1 Документація господарських операцій, їх суть і значення 
6.2 Класифікація бухгалтерських документів 

6.3 Вимоги до змісту та оформлення бухгалтерських документів  

6.4 Несуттєві  недоліки в бухгалтерських документах 
6.5 Уніфікація і стандартизація бухгалтерських документів. 

6.6 Документування в умовах комп’ютеризації обліку. 

6.7 Документооборот і його організація.  
6.8 Порядок та строки зберігання бухгалтерських документів 

Заняття 7. Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку 

7.1 Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку.  

7.2 Господарська діяльність та інвентаризація 
7.3 Завдання, види інвентаризації та випадки її проведення.  

7.4 Техніка проведення інвентаризації.  

7.5 Порядок проведення і оформлення інвентаризацій.  
7.6 Відображення результатів інвентаризації в обліку 

Заняття 8. Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку 

8.1 Облікові регістри та їх роль у бухгалтерському обліку.  
8.2 Класифікація облікових регістрів  

8.3 Техніка облікової реєстрації та виправлення помилок.  

8.4 Форми бухгалтерського обліку, їх суть та характеристика.  

8.5 Автоматизована форма обліку 
Завдання 9. Первинне спостереження та вартісне вимірювання. Оцінка 

матеріальних цінностей та калькуляція 

9.1 Основні показники господарської діяльності підприємств  
9.2 Економічна суть вартісного виміру і його значення. 

9.3 Оцінка господарських засобів: мета, принципи, методи, вимоги.  

9.5 Діючий порядок оцінки важливіших видів засобів підприємства. 
9.6 Калькуляція як спосіб групування витрат і визначення собівартості 

продукції, робіт, послуг. 

9.7 Види калькуляції.  

9.8 Калькуляція фактичної собівартості як один з варіантів оцінки продукції, 
робіт, послуг  

Заняття 10. Облік господарських процесів 

10.1 Господарські процес як об’єкт бухгалтерського обліку. 
10.2 Облік процесу постачання 

10.3 Облік процесу виробництва 

10.4 Облік процесу реалізації 
Заняття 11. Бухгалтерська звітність: види, форми, зміст 

11.1 Загальне поняття, призначення фінансової звітності.  

11.2 Якісні характеристики фінансової звітності. 

11.3  Види звітності та їх короткий зміст 
11.4 Основні принципи, на яких ґрунтується фінансова звітність.  

11.5 Вплив облікової політики підприємства на формування звітних 
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показників 

11.6 Склад фінансової звітності та порядок її подання. 
11.7 Зміст квартальної та річної фінансової звітності.  

Заняття 12. Основи обліку необоротних активів 

12.1 Економічний зміст та класифікація необоротних активів.  

12.2 Облік основних засобів.  
12.3 Облік нематеріальних активів.  

12.4 Облік капітальних інвестицій.  

12.5 Облік довгострокових фінансових інвестицій.  
12.6 Облік довгострокових біологічних активів. 

Заняття 13. Основи обліку оборотних активів 

13.1 Економічний зміст та класифікація оборотних активів.  
13.2 Облік запасів.  

13.3 Облік грошових коштів.  

13.4 Облік поточної дебіторської заборгованості.  

13.5 Облік витрат майбутніх періодів.  
13.6 Облік поточних фінансових інвестицій. 

Заняття 14. Основи обліку власного капіталу 

14.1 Поняття та класифікація власного капіталу підприємства.  
14.2 Облік зареєстрованого (пайового) капіталу.  

14.3Облік додаткового капіталу.  

14.4 Облік вилученого капіталу. Облік неоплаченого капіталу.  
Заняття 15. Основи обліку зобов’язань та забезпечень підприємств 

15.1 Поняття та класифікація зобов’язань та забезпечень підприємства.  

15.2 Облік довгострокових зобов’язань та забезпечень.  

15.3 Облік поточної кредиторської заборгованості.  
15.4Облік доходів майбутніх періодів. 

 

Практичне заняття – це організаційна форма навчального заняття, спрямована 
на формування вмінь та навичок виконання певних видів економічної роботи, а саме 

розрахунків показників, вибір методів, розробка моделей, обґрунтування висновків 

щодо стану системи фінансово-економічної безпеки підприємства.  
Практичні заняття передбачають попередню підготовку до лекцій, 

презентацій, розрахункових завдань, критичних дискусій і таке інше. 

Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація 

теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, 
і спрямування їх на підвищення рівня засвоєнні навчального матеріалу, прищеплення 

вмінь і навичок (компетентностей), розвиток наукового мислення та усного мовлення 

студентів.  
У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих 

групах (при попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання 

різного рівня складності (стереотипні, діагностичні та евристичні). Наприкінці 
заняття викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та 

підведення підсумків з виставленням відповідних оцінок.  
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6.6. Завдання для самостійної роботи 

 
6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивчені навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського  обліку  

1. В якому нормативно-правовому документі наведено визначення 
економічної суті бухгалтерського обліку 

2. Охарактеризуйте основні віхи розвитку бухгалтерського обліку  

3.  Наведіть приклади облікових вимірників 
4. Охарактеризуйте основні завдання бухгалтерського обліку 

5. Які вимоги ставляться до системи обліку? 

6. Які функції виконує бухгалтерський облік? 
7. Охарактеризуйте основні принципи ведення бухгалтерського облік 

8.  Охарактеризуйте рівні нормативно-правового регулювання 

бухгалтерського обліку 

9. Яка роль міжнародних стандартів обліку та аудиту в організації та 
веденні бухгалтерського обліку в Україні ? 

Тема 2. Предмет і об’єкти, методи бухгалтерського обліку  

1. Що є предметом бухгалтерського обліку?  
2. Охарактеризуйте основні об’єкти бухгалтерського обліку 

3. Господарські засоби: зміст та склад 

4. Джерела формування господарських засобів: класифікація та джерела 
надходження 

5. Дайте характеристику основних господарських процесів як об’єктів 

бухгалтерського обліку 

6. Методи бухгалтерського обліку  
7. Як взаємопов’язані між собою методи бухгалтерського обліку?  

Тема 3. Бухгалтерський баланс 

1. Економічна суть категорії «баланс».  
2. Нормативне регулювання складання балансу.  

3. Дайте характеристику основним видам балансу.  

4. Охарактеризуйте розділи активу балансу 
5. Охарактеризуйте розділи пасиву балансу 

6.  Наведіть балансове рівняння 

7. Типи господарських операцій, що впливають на баланс.  Наведіть 

приклади 
Тема4. Система рахунків бухгалтерського обліку. Їх зміст і класифікація 

1. Що таке «рахунок» як метод бухгалтерського обліку?  

2. Які ознаки поділу рахунків виділяють в системі обліку?  
3. Охарактеризуйте взаємозв'язок рахунків бухгалтерського обліку з 

бухгалтерським балансом 

4. Синтетичні рахунки, особливості ведення обліку 
5. Порядок виділення аналітичних рахунків. Навести приклади  

6. Охарактеризуйте взаємозв’язок синтетичних, аналітичних рахунків та 

субрахунків.  

7. Яким чином проводиться узагальнення даних поточного бухгалтерського 
обліку ? 

8. Порядок відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку  
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9. Як визначити сальдо кінцеве по активних, пасивних та активно-пасивних 

рахунках? 
Тема 5. Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку 

1. Яке значення при веденні обліку має метод подвійного запису? 

2. Дайте характеристику економічного змісту подвійного запису 

3. Способи виявлення помилок в бухгалтерському обліку  
4. Охарактеризуйте метод виправлення помилок «червоного сторно» 

5. Охарактеризуйте метод виправлення помилок «допроводок» 

6. Охарактеризуйте метод виправлення помилок «повторного таксування» 
7.  Визначити принцип подвійного запису на рахунках та його контрольне 

значення.  

8. Алгоритм складання бухгалтерської проводки.  
9. Узагальнення поточної облікової інформації.  

8. Журнал реєстрації операцій.  

10. Оборотна відомість та шахова оборотна відомість 

11. Особливості формування оборотних відомостей по аналітичних рахунках 
Тема 6. Документування господарських операцій 

1. Яке значення має документація господарських операцій ? 

2. Суть  методу бухгалтерського обліку «документація» 
3. Наведіть приклади класифікаційного поділу бухгалтерських документів 

4. Які вимоги до змісту та оформлення бухгалтерських документів  ставляться 

нормативно-правовими документами ? 
5. Що таке несуттєві недоліки в обліковій документації? Наведіть приклад 

6. Що таке документооборот і які принципи його організації ?  

7. Охарактеризуйте порядок зберігання бухгалтерських документів 

Тема 7. Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку 
1. Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку.  

2. Які завдання ставляться в ході проведення інвентаризаційної перевірки? 

3. В яких випадках інвентаризація проводиться в обов’язковому порядку, а в 
яких за рішенням адміністрації підприємства? 

4. Назвіть види інвентаризації.  

3. Техніка проведення інвентаризації.  
4. Склад інвентаризаційних комісій  

5. Порядок проведення інвентаризації господарських засобів 

6. Порядок проведення інвентаризації джерел формування господарських 

засобів  
7. Порядок проведення інвентаризації господарських процесів 

8. Оформлення результатів проведених інвентаризацій.  

9 Відображення результатів інвентаризації в обліку  
Тема 8. Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку 

1. Охарактеризуйте роль облікових регістрів в системі бухгалтерського обліку  

2. Економічний зміст облікових регістрів 
3. Охарактеризуйте техніку облікової реєстрації  

4. Сучасні  форми ведення бухгалтерського обліку.  

5. Меморіально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку  

6. Журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку  
7. Журнальна форма ведення бухгалтерського обліку 

8. Журнал-головна 
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9. Автоматизована форма обліку 

Тема 9. Первинне спостереження та вартісне вимірювання. Оцінка 
матеріальних цінностей та калькуляція 

1 Основні показники господарської діяльності підприємств  

2 Дайте характеристику видам оцінки матеріальних цінностей 

3 Принципи оцінки господарських засобів  
4. Що таке калькуляція? 

5. Вплив галузевих особливостей суб’єкта господарювання на періодичність та 

порядок проведення калькуляційних розрахунків  
6. Види калькуляцій 

7. Поняття собівартості та її види 

Тема 10. Облік господарських процесів 
1. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку  

2. Облік процесу постачання 

3. Облік процесу виробництва 

4. Облік процесу реалізації 
5. Особливості відображення податкових платежів в обліку господарських 

процесів 

Тема11. Бухгалтерська звітність: види, форми, зміст 
1. Значення бухгалтерської звітності в системі бухгалтерського обліку  

2. Які завдання та  основні вимоги ставляться до фінансової звітності? 

3. Дайте характеристику видам  звітності  
4. Баланс як форма квартальної та річної фінансової звітності 

5. Звіт про фінансові результати як форма квартальної та річної фінансової 

звітності 

6. Характеристика Звіту про рух грошових коштів 
7. Характеристика Звіту про власний капітал 

8. Характеристика Приміток до фінансової звітності 

9. Загальна характеристика податкової звітності 
10. Загальна характеристика статистичної звітності 

11. Загальна характеристика управлінської звітності 

12. Порядок подання і затвердження звітності 
Тема 12. Основи обліку необоротних активів 

1. Економічний зміст та класифікація необоротних активів.  

2. Облік основних засобів.  

3. Облік нематеріальних активів.  
4. Облік капітальних інвестицій.  

5. Облік довгострокових фінансових інвестицій.  

6. Облік довгострокових біологічних активів. 
Тема  13. Основи обліку оборотних активів 

1. Економічний зміст та класифікація оборотних активів.  

2.  Облік запасів.  
3. Облік грошових коштів.  

4. Облік поточної дебіторської заборгованості.  

5. Облік витрат майбутніх періодів.  

6. Облік поточних фінансових інвестицій. 
Тема 14. Основи обліку власного капіталу 

1. Поняття та класифікація власного капіталу підприємства.  
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2. Облік зареєстрованого (пайового) капіталу.  

3. Облік додаткового капіталу.  
4. Облік вилученого капіталу. 

1 Облік неоплаченого капіталу.  

Тема 15. Основи обліку зобов’язань та забезпечень підприємств 

1. Поняття та класифікація зобов’язань та забезпечень підприємства.  
2. Облік довгострокових зобов’язань та забезпечень.  

3.  Облік поточної кредиторської заборгованості.  

4. Облік доходів майбутніх періодів. 
 

Призначення самостійної роботи студентів є поглиблення та розширення 

розуміння змісту теоретичних положень дисципліни, збільшення й урізноманітнення 
числа навиків, вмінь виконання конкретних розрахунків, обґрунтувань, що пов’язано 

з функціями аналітика. Студенти поглиблено вивчають матеріал, викладений у 

лекційному курсі, займаються самопідготовкою до практичних і семінарських занять, 

вивчають нормативні документи з організації комплексної системи економічної 
безпеки установи, організації, підприємства.  

Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом 

дисципліни, проводиться у наступних формах:  
- опрацювання основних тем курсу на основі лекційного матеріалу, 

нормативно-правової бази;  

- самостійне вивчення окремих питань та тем відповідно до рекомендованої 
учбово-методичної літератури;  

- підготовка доповідей і виступів на семінарських заняттях, самостійний 

пошук додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної 

аргументації;  
- розв’язування задач та виконання інших розрахунків і формування висновків 

на практичних заняттях;  

- підготовка до різних форм проміжного (поточного і модульного) контролю 
(контрольних робіт, тестових завдань тощо). 

Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки 

лекції відбуваються за типом проблемної дискусії.  
 

6.6.2. Теми рефератів для самостійної підготовки в процесі вивчення 

навчальної дисципліни 

Теми рефератів формують та оновлюють їх перелік за необхідності і 
знайомлять з ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для написання рефератів можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 
1. Завдання, функції та вимоги до ведення бухгалтерського обліку.  

2. Вимірники, що застосовуються у бухгалтерському обліку. 

3. Господарські процеси, як об’єкт бухгалтерського обліку.  
4. Загальна характеристика елементів методу бухгалтерського обліку.  

5. Призначення та сутність НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності». 

6. Призначення та сутність Балансу. 
7. Класифікація бухгалтерських балансів. 

8. Користувачі фінансової звітності. 
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9. Принципи побудови фінансової звітності. 

10. Вимоги до побудови фінансової звітності. 
11. Призначення та сутність Звіту про фінансові результати. 

12. Призначення та сутність Звіту про рух грошових коштів. 

13. Призначення та сутність Звіту про власний капітал 

14. Порядок приймання, перевірки та обробки документів 
15. Господарські процеси та їх результати 

16. Господарські засоби і їх характеристика 

17. Зміст і будова рахунків бухгалтерського обліку  
18. Облік процесу реалізації 

19. Механізм подвійного відображення господарських операцій на рахунках 

20. Облік процесу виробництва 
21. Облік процесу постачання: попередня і наступна оплата 

22. Основні показники господарської діяльності 

23. Оборотні відомості, їх структура і порядок складання 

24. Взаємозв’язок між балансом і рахунками 
25. Види інвентаризації, порядок і строки проведення, оформлення 

інвентаризації 

26. Звітність, її суть і значення. 
27. Види звітності та її основні показники 

28. План рахунків бухгалтерського обліку: загальна характеристика та 

структура 
29. Аналітичні можливості фінансової звітності вітчизняних підприємств 

30. Грошові кошти  як об’єкти бухгалтерського обліку 

31. Місце бухгалтерського обліку в управлінському циклі 

 
В процесі самостійної роботи  студентам надаються консультації.  

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком 

індивідуально-консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, 
перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що 

винесені на поточний контроль тощо. Індивідуальні заняття проводяться з окремими 

студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних 
творчих здібностей. Консультація – форма навчального заняття, при якій студент 

отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування 

 
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. Якими компетентностями має володіти бухгалтер в сучасних умовах? 

2. Перманентна інвентаризація: переваги та недоліки використання. 

3. Автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку – вимога сучасності 

4. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку 
5. Вплив нормативно-правового забезпечення на порядок ведення 

бухгалтерського обліку 



 
23 

6. Несуттєві неточності в бухгалтерських документах 

7. Контроль ведення бухгалтерського обліку в підприємстві: необхідність чи 
обов’язок? 

8. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень 

системою бухгалтерського обліку  

9.Оцінка як метод бухгалтерського обліку  
10. Інвентаризація – це метод обліку чи контролю ? 

11. Порівняльна характеристика відображення ПДВ при процесі постання та в 

процесі реалізації 
12. Активи і пасиви: поняття, класифікація та нормативне регулювання 

ведення бухгалтерського 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 адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

6.7.1. Методи навчання  
Дисципліна передбачає навчання через:  

1. Інтерактивні 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.  

При викладанні дисципліни 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); 

2)модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 

3)підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 
навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу).  

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 
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дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  
Контроль роботи студенів 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. 
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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 

контролю 
Змістовні модулі Теми 

Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 
1 4 6 

2 4 6 

Разом 8 12 

ІІ 

1 4 6 

2 4 8 

3 4 8 

4 4 6 

5 4 8 

6 4 6 

7 4 8 

8 4 8 

9 4 6 

Разом 36 64 

ІІІ 

1 4 6 

2 4 6 

3 4 6 

4 4 6 

Разом 16 24 

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. 
Розробленні 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 
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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 
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.  

 

 



 
27 

6.11. Рекомендована література 

 
6.11.1. Лекційний курс 

1. Бурлан С. А. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / С. 

А. Бурлан, Н. В. Каткова. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. 272 с. 

2. Єрофеєва В.А Бухгалтерський облік, 2014 
https://stud.com.ua/49445/audit_ta_buhoblik/buhgalterskiy_oblik 

3. Воронченко Т.В. Основи бухгалтерського обліку, 2016 

https://stud.com.ua/41439/audit_ta_buhoblik/osnovi_buhgalterskogo_obliku 
4. Турищева Т.Б. Теорія бухгалтерського обліку, 2015 

https://stud.com.ua/23795/audit_ta_buhoblik/teoriya_buhgalterskogo_obliku 

5. Садовська І.Б., Божидарнік Т.В., Нагірська К.Є. Бухгалтерський облік: 
навч. посіб. / за ред. проф. І.Б. Садовської. Київ: ЦУЛ, 2013. 688 с. 

6. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / В. М. Соболєв, І. А. 

Косата, Т. В. Розіт / за ред. В. М. Соболєва. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 222 с. 

6.11.2. Практичний курс 
1. Синиця Т.В., Осьмірко І.В.  Практикум з бухгалтерського обліку: навчально-

методичний посібник / Синиця Т.В., Осьмірко І.В.– Х.: ТОВ «ВСПРАВІ» , 2017. - 140 

с. 
2. Бухгалтерський облік. Збірник практичних завдань та тестів для студентів 

всіх форм навчання / Уклад.: Ковалевська Н.С., Наумова Т.А., Янчева І.В., Коробкіна 

І.С. – Харків: ХДУХТ, 2018.. http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/  
3. Синиця Т.В., Осьмірко І.В. Практикум з бухгалтерського обліку: навч.-

метод. посібник. Харків: ТОВ «ВСПРАВІ», 2017. 140 с 

4. Слюсаренко В.Є. Практикум з бухгалтерського обліку: навчальний 

посібник. К.: ЦУЛ, 2017. 388 с 
5. Садовська І.Б., Бортнікова О.О., Нагірська К.Є. Бухгалтерський облік. 

Практикум: навч. посібник. / за заг. ред. проф. І.Б. Садовської. Луцьк: РВВ Луцького 

НТУ, 2014. 284 с. 
 

6.11.2. Допоміжна література 

1. Бухгалтерський облік: ділові ігри, ситуаційні вправи, тести : практикум. – 
Дніпро : УМСФ, 2018. – 100 с https:// 
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2803/1/ 

2. Бухгалтерський облік (загальна теорія): конспект лекцій в схемах і 

таблицях: Навчальний посібник [Н. М. Малюга, В. М. Пархоменко] – Київ: ТОВ 
«Видавництво «Консультант», 2017.  – 66 с. 

http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3120 

 
6.11.3. Періодичні фахові видання 

1. Податки та бухгалтерський облік – https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/ 

2. Бухгалтер 911 – https://i.factor.ua/journals/buh911/ 
3. Бюджетна бухгалтерія –https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/ 

4. Оплата праці – https://buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/ 

5. Місцеве самоврядування – https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/ 

6. Держслужбовець – https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/ 
7. Радник старости – https://i.factor.ua/ukr/journals/rs/ 

 

https://stud.com.ua/41439/audit_ta_buhoblik/osnovi_buhgalterskogo_obli
https://stud.com.ua/23795/audit_ta_buhoblik/teoriya_buhgalterskogo_obliku
https://stud.com.ua/1835/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit
https://stud.com.ua/1835/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3120
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
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/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ot/
https://buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/
https://i.factor.ua/ukr/journals/rs/
https://i.factor.ua/ukr/journals/rs/
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6.11.4. Наукові фахові видання 

1.Наукові горизонти – http://www.journal.znau.edu.ua/horizons 
2.Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування – 

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

3.Міжнародний збірник наукових праць: Проблеми теорії та методології 

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

6.11.5. Нормативно-правова база 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України 
від 16.07.99 р. №196 – 14. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14  

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказами 

Міністерства фінансів України. URL: 
http://prou4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92  

3. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському 

обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.96. №88. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95  
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: 

Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 26 1999р. №291. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99  

5. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів, документів і розрахунків: Наказ 
Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69 URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94 

 

6.12. Інформаційні ресурси 
1. Міністерство фінансів України – https://www.mof.gov.ua/uk 

2. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України – http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 
3. Державна служба статистики – http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Податкова служба України – http://sfs.gov.ua/ 

5. Аудиторська палата України – https://www.apu.com.ua/ 
6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 

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

7. Законодавство України https://zakon.rada.gov.ua 

8. M.E.Doc – https://medoc.ua/uk 
9. СОТА: Звітність і документообіг: https://sota-buh.com.ua/ 

10. 1С:ЗВІТ – https://www.orbis.com.ua 

11. Оператор електронного документообігу –http://www.zvitoperator.com.ua/ 
12. Арт-Звіт Pro – https://art-zvit.com.ua/ 

13. іFin – https://www.ifin.ua/ 

14. Програма Соната – https://sonatazvit.com.ua 
15. Приват24 для бізнесу – https://otp24.privatbank.ua/ 

16. REPORT – https://report.ligazakon.net/ 

17. FREDO Звіт, FREDO ДокМен –  http://account.kiev.ua 

18. MASTER – https://masterbuh.com 
19. Медіа сервіс – https://medias.com.ua 

20. CONTO – https://conto.com.ua 

http://www.journal.znau.edu.ua/horizons
http://ven.ztu.edu.ua/
http://pbo.ztu.edu.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://prou4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
https://www.mof.gov.ua/uk
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
https://www.apu.com.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://medoc.ua/uk
https://sota-buh.com.ua/
https://www.orbis.com.ua/e-statements/zvit/?gclid=EAIaIQobChMI0srst--U5wIVyo4YCh13eQDuEAAYASAAEgJt0PD_BwE
http://www.zvitoperator.com.ua/
https://art-zvit.com.ua/
https://www.ifin.ua/
https://sonatazvit.com.ua/
https://otp24.privatbank.ua/
https://report.ligazakon.net/
http://account.kiev.ua/
https://masterbuh.com/
https://medias.com.ua/
https://conto.com.ua/

