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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань: 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

(шифр і назва) 

нормативна 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

051 «Економіка 

підприємства» 

(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 9 2-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин –

120   

3-й 4-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1 \ 3 

самостійної роботи 

студента – 0,5\1,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

ступінь: 

фаховий молодший 

бакалавр 

 

10 год.  36 год. год. 

Практичні  

 4 год. 20 год. год. 

Семінарські  

2  год. 4 год. год. 

Лабораторні 

- год.  год. год. 

Самостійна робота 

10 год. 30 год. год. 

Індивідуальні завдання:  

4 год. 

Вид контролю:  

екз.- залік- 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить 

(%): 

для денної форми навчання –67/33 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік»  є формування у 

студентів професійних компетентностей шляхом засвоєння  інтегрованих  знань з 

теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Основною метою навчання студентів має стати не сума знань чи насамперед 

визначені способи діяльності для їх засвоєння та відтворення, а формування у 

студентів здатності до самостійного конструювання знань і способів діяльності 

через призму їх особистісних якостей, життєвих та професійно зорієнтованих 

намірів, самостійного набуття ними досвіду у вирішенні практичних завдань. 

Досягнення мети навчальної дисципліни забезпечується  шляхом  формування 

ключових компетентностей , необхідних кожній сучасній людині: 

- вільне володіння державною мовою; 

- здатність спілкуватися іноземними мовами; 

- математична компетентність; 

- компетентність у галузі природничих наук,техніки і технологій; 

- інноваційність; 

- екологічна компетентність; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність; 

- навчання впродовж життя; 

- громадянські та соціальні компетентності; 

- культурна компетентність; 

- підприємливість та фінансова грамотність; 

- інші компетентності, передбачені освітньо-професійною програмою. 

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік» покликана розв’язувати 

наступні завдання: 

- оволодіння студентами термінологічним апаратом з бухгалтерського обліку, 

засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів (процесів 

тощо); 

- встановлення міжпредметних та міжциклових зв’язків бухгалтерського обліку  

з математикою, інформатикою та комп’ютерною технікою, основами 

менеджменту та підприємницької діяльності, статистикою, економікою 

підприємства тощо; 

- індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу через 

формування ключових та предметних компетентностей; 

- розвиток у студентів критичного мислення як засобу саморозвитку, здатності 

до пошуку і застосування знань на практиці; 

- оволодіння уміннями практичного використання інформаційно-цифрових 

технологій; 
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- набуття досвіду пошуково-дослідницької діяльності та уміння представляти 

отримані результати; 

- використання набутих знань у професійній діяльності; 

- уміння обґрунтовано відстоювати власну позицію; 

- виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці в 

групі, відповідальності у досягненні поставлених цілей. 
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3 Програма навчальної дисципліни 

 

Очікувані результати навчання  Зміст навчального матеріалу 

Розділ 1. Бухгалтерський облік,  його сутність і основи організації (6 год.) 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 визначає порядок формування 

достовірної облікової інформації про 

об 'єкти обліку; 

 має уявлення про облікову політику 

підприємства, 

 розкриває зміст категорій 

«господарський облік», «облікові 

вимірники», «облікова політика», 

«господарські процеси» та 

«господарська операція», 

Діяльнісний компонент: 

 розпізнає принципи та правила 

ведення бухгалтерського обліку 

на підприємстві; 

 описує порядок організації 

бухгалтерського обліку; 

  наводить приклади форм 

створення бухгалтерій, 

 класифікує господарські операції за 

господарськими процесами  

Ціннісний компонент: 

 оцінює важливість правильної 

організації бухгалтерського обліку 

на підприємстві  

Тема 1.1.Поняття про(2 год.) 

господарський облік 

Господарський облік. Види обліку. 

Облікові вимірники. Господарські 

процеси та господарські операції. 

Бухгалтерська інформація та її 

користувачі.  

Тема 1.2.  Завдання бухгалтерського 

обліку, його мета, функції у 

суспільстві(2год.) 

Поняття бухгалтерського обліку, 

його сутність. Мета бухгалтерського 

обліку. Завдання бухгалтерського 

обліку та вимоги до нього. Функції у 

суспільстві. Принципи 

бухгалтерського обліку. 

Тема 1.3.  Принципи організації та 

порядок ведення бухгалтерського 

обліку(2год.) 

Організація бухгалтерських служб на 

підприємстві. Організація 

бухгалтерського обліку, обробки 

облікової інформації та документації. 

Розробка та застосування облікової 

політики на підприємстві. Роль та 

функції бухгалтерії на підприємстві. 

Форми створення бухгалтерій. 

 

Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку (10 год.) 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розуміє методологію 

бухгалтерського обліку  

 розкриває поняття предмету та 

об’єктів бухгалтерського обліку 

Тема 2.1.Теоретичні поняття про 

метод, предмет і об’єкти 

бухгалтерського обліку(4 год.) 

Групування господарських засобів та 

джерел їх утворення. Предмет і 

об’єкти бухгалтерського обліку. 
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 формулює основне балансове 

рівняння 

Діяльнісний компонент: 

 розрізняє поняття капіталу 

підприємства у його подвійному 

розумінні 

 наводить приклади визначення 

елементів основного балансового 

рівняння 

 уміє проводити групування 

господарських засобів та джерел їх 

утворення  

  класифікує засоби 

(капітал)підприємства за 

економічним змістом, 

структурою і призначенням та за 

джерелами утворення  

Ціннісний компонент: 

 обґрунтовує взаємозв’язок засобів 

підприємства з джерелами їх 

утворення  

Метод бухгалтерського обліку. 

 

Тема семінара 1 Методичні основи 

обліку: предмет, об’єкт та метод (2 

год.) 

Тема практичної роботи 1 

Групування засобів підприємства та 

джерел їх утворення (4 год.)  

Розділ 3. Бухгалтерський баланс (8 год.) 
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Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розкриває зміст категорій 

«баланс», «актив і пасив балансу», 

«стаття балансу», «валюта балансу» 

та «модифікація та пермутація», 

 розуміє зміст основних статей 

балансу підприємства  

 знає структуру бухгалтерського 

балансу 

 пояснює сутність балансового 

рівняння 

 розрізняє типи і види господарських 

операцій 

Діяльнісний компонент: 

 уміє складати бухгалтерський 

баланс,  

 групує капітал підприємства за 

розділами  та статтями балансу 

 розпізнає вплив видів та типів 

господарських операцій на баланс 

Ціннісний компонент: 

 оцінює економічну доцільність 

упорядкованих взаємин та довіри 

між підприємцями різних секторів 

економіки, 

 усвідомлює важливість складання 

бухгалтерського балансу на 

підприємстві  

Тема 3.1. Бухгалтерський баланс і 

основи його побудови (4 год.) 

Бухгалтерський баланс, його зміст і 

значення. Структура балансу. Зміни в 

балансі, зумовлені господарськими 

операціями. 

 

 

Тема практичної роботи 2 

Групування засобів та джерел їх 

утворення по розділам активу та 

пасиву балансу (2 год.)  

Тема практичної роботи 3 Вплив на 

баланс типових змін, які 

відбуваються у результаті 

господарських операцій (2 год.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис (18 год.) 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розкриває зміст категорій 

«сальдо», «оборот», «відкрити 

рахунок», «закритий рахунок», 

«дебет, кредит, оборот», «активний 

рахунок, пасивний рахунок, активно-

пасивний рахунок», «спосіб 

подвійного запису», «проста 

проводка, складна проводка», 

«бухгалтерська кореспонденція», 

«таксировка, пунктирування, 

Тема 4.1.  Бухгалтерські рахунки та 

їх класифікація (4 год.) 

Структура рахунку, його побудова та 

зв'язок з балансом. Класифікація 

бухгалтерських рахунків. Обороти і 

сальдо. Поняття Плану рахунків 

бухгалтерського обліку.  

Тема 4.2.  Двоїсті методичні 

прийоми бухгалтерського обліку 

(4 год.) 

Подвійний запис, його суть та 

значення. Способи виявлення та 
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контировка», « коректурний метод, 

метод додаткових проводок, метод 

червоного сторно», «оборотна 

відомість», «синтетичний облік, 

аналітичний облік». 

 розуміє структуру рахунку, порядок 

визначення сальдо; 

 розрізняє бухгалтерську 

кореспонденцію та бухгалтерську 

проводку 

 знає принципи складання 

бухгалтерської кореспонденції 

Діяльнісний компонент: 

 класифікує бухгалтерські рахунки за 

різними ознаками 

 уміє відкривати бухгалтерський 

рахунок, робити записи, підбивати 

обороти, визначати сальдо на кінець 

періоду, ; 

 проводить класифікаційну 

характеристику кожного рахунку 

 застосовує на практиці  різні 

методи і способи виявлення та 

виправлення помилок у 

бухгалтерському обліку 

 уміє складати бухгалтерські записи, 

проводити кореспонденцію рахунків, 

відкривати рахунки синтетичного та 

аналітичного обліку і проводити 

записи господарських операцій 

 складає оборотні відомості 

синтетичного та аналітичного обліку 

Ціннісний компонент: 

 усвідомлює принцип, за яким 

синтетичний облік поділяється на 

аналітичний,   

виправлення помилок у 

бухгалтерському обліку. 

Синтетичний та аналітичний облік. 

Оборотні відомості по синтетичним 

та аналітичним рахункам. 

 

Тема семінара 2 Структура рахунку 

та його зв'язок з балансом(2 год.) 

Тема практичної роботи 4  Рахунки 

та подвійний запис (4 год.) 

Тема практичної роботи 5 

Синтетичний та аналітичний облік  

(4 год.) 

Розділ 5. План рахунків бухгалтерського обліку (4 год.) 

Студент: 

Знаннєвий компонент: 

 має уявлення про побудову Плану 

рахунків бухгалтерського обліку. 

Діяльнісний компонент: 

Тема 5.1.  План рахунків 

бухгалтерського обліку (2 год.) 

Клас 1,2,3. Клас 4,5,6. Клас 7,8,9. 

Клас 0.Облік поза балансом. За 

балансові рахунки . 
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 вільно володіє Планом рахунків та 

визначає необхідні рахунки для 

складання бухгалтерської 

кореспонденції  

 розпізнає номер рахунку за назвою 

та навпаки  

 установлює відповідність окремого 

рахунку до його класу у Плані 

рахунків   

Ціннісний компонент  

 оцінює необхідність вільного 

володіння Планом рахунків в 

організації бухгалтерського обліку  

 

Тема семінара 3 Теоретичні засади 

бухгалтерського обліку (2 год.)  

 

Розділ 6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація  

(14 год.) 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розуміє поняття документування у 

бухгалтерському обліку та його 

значення 

 пояснює зміст категорій «документ, 

документація, реквізити, уніфікація, 

стандартизація, первинний документ, 

обліковий реєстр, документообіг, 

інвентаризація, інвентаризаційні 

різниці »,  

 розрізняє первинний документ та 

бухгалтерський реєстр , 

 має уявлення про порядок 

проведення інвентаризації  

Діяльнісний компонент:  

 уміє складати первинні 

бухгалтерські документи  

 розраховує інвентаризаційні різниці 

 створює порівняльні 

інвентаризаційні відомості; 

 складає кореспонденцію рахунків 

щодо списання інвентаризаційних 

різниць та оформлення результатів 

інвентаризації у бухгалтерському 

обліку;  

Ціннісний компонент: 

Тема 6.1.  Бухгалтерська 

документація (4 год.) 

Документація та її значення. 

Первісна(первинна) документація. 

Види бухгалтерських документів та 

вимоги до їх оформлення. 

Хронологічний та систематичний 

запис. Облікові реєстри. 

Інвентаризація, її значення та види. 

Складання інвентаризаційних 

відомостей та списання різниць. 

Тема 6.2.  Документообіг та його 

організація. Діловодство 

бухгалтерії та організація архіву 

обліку.(2 год.) 

Документація господарських 

операцій як важливий методичний 

прийом бухгалтерського обліку. 

Дослідження документальних 

процесів та організація 

документообігу. Зберігання 

документів.Єдина   система 

діловодства та правила спеціального  

діловодства бухгалтерії. Складання 

номенклатури та формування справ 

бухгалтерії. 
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 усвідомлює значення документації 

господарських операцій як 

важливого методичного прийому 

бухгалтерського обліку.  

Тема практичної роботи 6 

Бухгалтерська кореспонденція 

 (4 год.) 

Тема практичної роботи 7  

Первинна документація (2 год.) 

Тема практичної роботи 8  

Інвентаризація та оформлення її 

результатів(2 год.)  

Розділ 7. Форми ведення бухгалтерського обліку (4 год.) 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розрізняє різні форми ведення 

бухгалтерського обліку та порядок їх 

застосування 

 пояснює зміст категорій « форма 

ведення бухгалтерського обліку», 

«журнал-ордер», «головна книга», 

«журнал Головна»  

Діяльнісний компонент:  

 уміє складати журнали-ордери  

 читає схеми обліку за різними 

формами; 

 вміє заповнювати Головну книгу 

 застосовує ППЗ, СБП та ОТ в 

обробці бухгалтерської інформації та 

складані зведених бухгалтерських 

реєстрів 

 Ціннісний компонент: 

 усвідомлює  та обґрунтовує 

необхідність використання 

автоматизованої форми ведення 

бухгалтерського обліку  

Тема 7.1. Форми ведення 

бухгалтерського обліку (2 год.) 

Система форм ведення 

бухгалтерського обліку. 

Меморіально-ордерна форма ведення 

бухгалтерського обліку. Форма 

Журнал-Головна. Журнально-

ордерна форма ведення 

бухгалтерського обліку. Спрощена 

форма ведення бухгалтерського 

обліку. Автоматизована форма 

ведення бухгалтерського обліку. 

 

Тема практичної роботи 9 (2 год.) 

Журнально-ордерна форма обліку 

Розділ 8. Облік господарських процесів (8 год.) 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розрізняє основні господарські 

процеси та завдання покладені на 

облік цих процесів; 

 розкриває порядок визначення 

фінансового результату на рахунках 

Тема 8.1. Облік господарських 

процесів (4 год.) 

Облік процесу 

постачання(придбання). Облік 

процесу виробництва. Облік 

процесу реалізації(продажу). 

Тема практичної роботи 10  
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бухгалтерського обліку; 

Діяльнісний компонент: 

 наводить приклади відображення 

господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку  

 здійснює розрахунки  показників  

 складає бухгалтерську 

кореспонденцію з обліку основних 

господарських процесів; 

 уміє визначати фінансовий результат 

від реалізації готової продукції та 

відображати його на рахунках 

бухгалтерського обліку 

Ціннісний компонент: 

 усвідомлює  та обґрунтовує 

необхідність використання ОТ при 

проведенні розрахунків 

 (4 год.) Облік процесів 

господарювання 

Розділ 9. Основи бухгалтерської звітності (4 год) 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розрізняє види бухгалтерської 

звітності, її склад та вимоги щодо 

складання та оформлення 

 розуміє  порядок складання і 

подання  бухгалтерської звітності, 

 розкриває зміст категорії 

«Положення 

(стандарти)бухгалтерського обліку»  

Діяльнісний компонент: 

 вміє працювати з нормативною 

бухгалтерською літературою та 

документацією 

 читає бухгалтерський баланс та звіт 

про фінансові результати  

Ціннісний компонент: 

 усвідомлює важливість  та 

необхідність правильного і 

достовірного представлення 

інформації про господарську 

діяльність підприємства у зведеній 

бухгалтерський звітності  

Тема 9.1. Бухгалтерська звітність, 

її значення та нормативно-правове 

забезпечення(2 год.) 

Нормативно-правове забезпечення 

ведення бухгалтерського обліку та 

складання звітності. Поняття П(С)БО. 

Види бухгалтерської звітності. Склад 

бухгалтерської звітності і вимоги  до 

неї. Порядок складання і подання.  

 

Підсумкове  заняття (2 год.) 
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4 Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п л с. с. р інд 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1  Бухгалтерський облік,  його сутність і основи 

організації 

Тема 1.1.  Поняття про господарський облік 

Господарський облік. Види обліку. Облікові 

вимірники. Господарські процеси та 

господарські операції. 

Бухгалтерська інформація та її користувачі 

2 

2 

2     

2 

 

Тема 1.2.  Завдання бухгалтерського обліку, 

його мета, функції у суспільстві 

Поняття бухгалтерського обліку, його 

сутність. Мета бухгалтерського обліку. 

Завдання бухгалтерського обліку та вимоги 

до нього. Функції у суспільстві. Принципи 

бухгалтерського обліку 

2 

2 

2     

2 

 

Тема 1.3.  Принципи організації та порядок 

ведення бухгалтерського обліку 

Організація бухгалтерського обліку, обробки 

облікової інформації та документації. 

Розробка та застосування облікової 

політики на підприємстві. Організація 

бухгалтерських служб на підприємстві. Роль 

та функції бухгалтерії на підприємстві 

2 

2 

2 

2     

2 

2 

 

Змістовий модуль 2  Предмет і метод бухгалтерського обліку 

Тема 2.1.  Теоретичні поняття про метод, 

предмет і об’єкти бухгалтерського обліку 

Групування господарських засобів та джерел 

їх утворення. Предмет і об’єкти 

бухгалтерського обліку. Метод 

бухгалтерського обліку 

2 

2 

2 

2 

2 

    

 

2 

 

Тема семінара 1 Методичні основи обліку: 

предмет, об’єкт та метод 

2    2   

Тема практичної роботи 1 Групування 

засобів підприємства та джерел їх утворення 

2 

2 

 2 

2 
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Змістовий модуль 3  Бухгалтерський баланс 

Тема 3.1. Бухгалтерський баланс і основи 

його побудови 

Бухгалтерський баланс, його зміст і 

значення. Структура балансу. Зміни в 

балансі, зумовлені господарськими 

операціями 

2 

2 

2 

 

2 

2 

    

 

2 

 

 

Тема практичної роботи 2 Групування 

засобів та джерел їх утворення по розділам 

активу та пасиву балансу 

2  2     

Тема практичної роботи 3 Вплив на баланс 

типових змін, які відбуваються у результаті 

господарських операцій 

2  2     

Змістовий модуль 4  Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Тема 4.1. Бухгалтерські рахунки та їх 

класифікація 

Структура рахунку, його побудова та 

зв'язок з балансом. Обороти і сальдо 

Класифікація бухгалтерських рахунків..  

2 

2 

2 

2 

2 

    

 

2 

 

Тема семінара 2 Структура рахунку та його 

зв'язок з балансом 

2    2   

Тема 4.2. Двоїсті методичні прийоми 

бухгалтерського обліку 

Подвійний запис, його суть та значення. 

Способи виявлення та виправлення помилок у 

бухгалтерському обліку. Синтетичний та 

аналітичний облік. Оборотні відомості по 

синтетичним та аналітичним рахункам 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

    

 

2 

2 

 

 

Тема практичної роботи 4  Рахунки та 

подвійний запис 

2 

2 

 2 

2 

    

Тема практичної роботи 5 Синтетичний та 

аналітичний облік 

2 

2 

 2 

2 

    

Змістовий модуль 5  План рахунків бухгалтерського обліку 

Тема 5.1. План рахунків бухгалтерського 

обліку 

Поняття Плану рахунків бухгалтерського 

обліку Клас 1,2,3. Клас 4,5,6. Клас 7,8,9. Клас 

0.Облік поза балансом. За балансові рахунки  

2 

2 

2 

2     

2 

2 

 

Тема семінара 3 Теоретичні засади 

бухгалтерського обліку 

2    2   



15 

 

  

Змістовий модуль 6  Первинне спостереження, документація та 

інвентаризація 

Тема 6.1.  Бухгалтерська документація 

Документація та її значення. 

Первісна(первинна) документація. Види 

бухгалтерських документів та вимоги до їх 

оформлення. Хронологічний та 

систематичний запис. Облікові реєстри. 

Інвентаризація, її значення та види. 

Складання інвентаризаційних відомостей та 

списання різниць 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

    

 

2 

2 

 

Тема практичної роботи 6 Бухгалтерська 

кореспонденція 

2 

2 

 2 

2 

    

Тема 6.2. Документообіг та його організація. 

Діловодство бухгалтерії та організація архіву 

обліку 

Документація господарських операцій як 

важливий методичний прийом 

бухгалтерського обліку. Дослідження 

документальних процесів та організація 

документообігу. Зберігання документів. 

Єдина   система діловодства та правила 

спеціального  діловодства бухгалтерії. 

Складання номенклатури та формування 

справ бухгалтерії 

2 

2 

2 

2     

2 

2 

 

Тема практичної роботи 7  Первинна 

документація 

2  2     

Тема практичної роботи 8  Інвентаризація 

та оформлення її результатів 

2  2     

Змістовий модуль 7  Форми ведення бухгалтерського обліку 

Тема 7.1.Форми ведення бухгалтерського 

обліку 

Система форм ведення бухгалтерського 

обліку. Меморіально-ордерна форма ведення 

бухгалтерського обліку. Форма Журнал-

Головна. Журнально-ордерна форма ведення 

бухгалтерського обліку. Спрощена форма 

ведення бухгалтерського обліку. 

Автоматизована форма ведення 

бухгалтерського обліку 

 

2 

2 

2 

2 

2     

2 

2 

2 
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Тема практичної роботи 9  Журнально-

ордерна форма обліку 

2  2     

Змістовий модуль 8  Облік господарських процесів 

Тема 8.1.Облік господарських процесів 

Облік процесу постачання(придбання). Облік 

процесу виробництва. Облік процесу 

реалізації(продажу) 

2 

2 

 

 

2 

2 

    

 

 

 

 

Тема практичної роботи 10  Облік процесів 

господарювання 

2 

2 

 2 

2 

    

Змістовий модуль 9  Основи бухгалтерської звітності 

Тема 9.1. Бухгалтерська звітність, її 

значення та нормативно-правове 

забезпечення 

Нормативно-правове забезпечення ведення 

бухгалтерського обліку та складання 

звітності. Поняття П(С)БО. Види 

бухгалтерської звітності. Склад 

бухгалтерської звітності і вимоги  до неї. 

Порядок складання і подання 

2 

2 

2 

2     

2 

2 

 

Підсумкове  заняття  2 2      

 Індивідуальне заняття 2 

2 

     2 

2 

УСЬОГО годин 120 40 30  6 40 4 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема семінара 1 Методичні основи обліку: предмет, 

об’єкт та метод 

2 

2 Тема семінара 2 Структура рахунку та його зв'язок з 

балансом 

2 

3 Тема семінара 3 Теоретичні засади бухгалтерського 

обліку 

2 

 Всього 6 

 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема практичної роботи 1 Групування засобів 

підприємства та джерел їх утворення 

2 

2 

2 Тема практичної роботи 2 Групування засобів та 

джерел їх утворення по розділам активу та пасиву 

балансу 

2 

3 Тема практичної роботи 3 Вплив на баланс типових 

змін, які відбуваються у результаті господарських 

операцій 

2 

4 Тема практичної роботи 4  Рахунки та подвійний запис 2 

2 

5 Тема практичної роботи 5 Синтетичний та аналітичний 

облік 

2 

2 

6 Тема практичної роботи 6 Бухгалтерська 

кореспонденція 

2 

2 

7 Тема практичної роботи 7  Первинна документація 2 

8 Тема практичної роботи 8  Інвентаризація та 

оформлення її результатів 

2 

9 Тема практичної роботи 9  Журнально-ордерна форма 

обліку 

2 

10 Тема практичної роботи 10  Облік процесів 

господарювання 

2 

2 

 Всього 30 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Тема 1.1.Поняття про господарський облік 

Бухгалтерська інформація та її користувачі 

2 

2 

 

Тема 1.2.  Завдання бухгалтерського обліку, його мета, 

функції у суспільстві 

Принципи бухгалтерського обліку 

2 

3,4 Тема 1.3.  Принципи організації та порядок ведення 

бухгалтерського обліку 

Організація бухгалтерських служб на підприємстві. 

Роль та функції бухгалтерії на підприємстві 

2 

2 

5 Тема 2.1.Теоретичні поняття про метод, предмет і 

об’єкти бухгалтерського обліку 

Метод бухгалтерського обліку 

2 

6 Тема 3.1. Бухгалтерський баланс і основи його 

побудови  

Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями 

2 

7 Тема 4.1.  Бухгалтерські рахунки та їх класифікація  

Класифікація бухгалтерських рахунків.. 

2 

8,9 Тема 4.2.  Двоїсті методичні прийоми бухгалтерського 

обліку 

Синтетичний та аналітичний облік.  

Оборотні відомості по синтетичним та аналітичним 

рахункам 

2 

2 

10,11 Тема 5.1.  План рахунків бухгалтерського обліку 

Клас 1,2,3. Клас 4,5,6. Клас 7,8,9.  

Клас 0.Облік поза балансом. За балансові рахунки 

2 

2 

12,13 Тема 6.1.  Бухгалтерська документація  

Хронологічний та систематичний запис. Облікові 

реєстри.  

Інвентаризація, її значення та види. 

Складання інвентаризаційних відомостей та списання 

різниць 

2 

2 

14,15 Тема 6.2.  Документообіг та його організація. 

Діловодство бухгалтерії та організація архіву обліку. 

Єдина   система діловодства та правила спеціального  

діловодства бухгалтерії.  

Складання номенклатури та формування справ 

бухгалтерії 

2 

2 
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16,17 

18 

Тема 7.1. Форми ведення бухгалтерського обліку 

 Меморіально-ордерна форма ведення бухгалтерського 

обліку. Форма Журнал-Головна. Журнально-ордерна 

форма ведення бухгалтерського обліку.  

Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку. 

Автоматизована форма ведення бухгалтерського 

обліку 

2 

2 

2 

19,20 Тема 9.1.Бухгалтерська звітність, її значення та 

нормативно-правове забезпечення 

Поняття П(С)БО.  

Види бухгалтерської звітності. Склад бухгалтерської 

звітності і вимоги  до неї. Порядок складання і подання 

2 

2 

 Всього 40 

 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Наприкінці вивчення змістового матеріалу навчальної дисципліни 

«Бухгалтерський облік»  проводяться індивідуальні заняття з метою перевірки 

розуміння студентом програмного матеріалу з модуля (модулів) в цілому, здатності 

творчого використання накопичених знань, уміння сформувати адекватне 

розуміння певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Індивідуальні завдання з дисципліни складені у відповідності з вимогами 

освітньо-професійної програми та навчальної програми, вони містять питання 

теоретичного та термінологічного змісту, практичного та графоаналітичного 

напрямку, що дозволяє промоніторити як теоретичні знання так і практичні вміння і 

навички студентів з предмету; мають професійне спрямування і їх вирішення 

вимагає від студентів творчої розумової діяльності.  

В ході виконання індивідуальних завдань студенти вирішують проблемні 

задачі, які відповідають рівню підготовки зі спеціальності і показують навички 

самостійного рішення питань з основ економічних знань. 

До інших індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, 

підготовка глосаріїв, словників, розробка та виконання кросвордів та інших творчих 

завдань, виступи на конференціях, участь в олімпіадах. 

 

10. Результати навчання 

 

У результаті вивчення  студенти мають набути таких знань та вмінь: 

 Уміння оперувати економічними категоріями; 

 Здатність продемонструвати уміння здійснювати бухгалтерську обробку 

документів, ведення синтетичного та аналітичного обліку, складати 
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бухгалтерську звітність суб’єктів господарювання з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

 Уміння складати первинну та зведену документацію щодо ведення 

бухгалтерського обліку в різних галузях економіки. 

 

11. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни «Політична економія»: 

- словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

- наочні (стенди, роздатковий матеріал, таблиці та схеми);  

- практичні (розрахункові практичні роботи, реферати, доповіді, 

самостійні роботи); 

- самоконтроль та мотивація. 

 

12. Методи контролю  

          Види оцінювання: 

- діагностичний контроль; 

- поточний контроль; 

- повторний контроль; 

- тематичний контроль; 

- підсумковий контроль. 

        Форми контролю: 

- письмове опитування; 

- усне опитування на заняттях, фроонтальна бесіда; 

- тестовий контроль знань з різних тем; 

- перевірка знань з тем, що відведені на самостійне опрацювання; 

- розв’язання задач за індивідуальними завданнями; 

- виконання практичних робіт; 

- написання  контрольних робіт. 

 

 

13. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 

всіх форм вивчення дисципліни. 

Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
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1)  повнота і правильність відповіді; 

2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 

3)  мовленнєве оформлення відповіді. 

Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків. 

Оцінка «12» ставиться, якщо студент: 

1) виявляє особливі творчі здібності,   

2) самостійно розвиває власні обдарування і нахили,  

3) вміє самостійно здобувати знання.  

Оцінка «11» ставиться, якщо студент: 

1) вільно висловлює власні думки і відчуття,  

2) визначає програму особистої   пізнавальної діяльності,  

3) самостійно оцінює різноманітні життєві явища і  факти, виявляючи 

особисту позицію щодо них;  

4) без допомоги викладача знаходить джерела  інформації і використовує   

одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної 

діяльності.  

5) використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях.                   

Оцінка «10» ставиться, якщо студент: 

1) виявляє початкові творчі здібності,   

2) самостійно визначає окремі цілі власної  навчальної діяльності,  

3) оцінює окремі нові факти, явища, ідеї;  

4) знаходить джерела  інформації та самостійно використовує їх  відповідно 

до цілей, поставлених викладачем.    

Оцінка «9» ставиться, якщо студент: 

1)   вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі  і 

застосовує його на практиці;  

2) вільно  розв'язує задачі в стандартних ситуаціях,  

3) самостійно виправляє допущені помилки,  

4) добирає переконливі аргументи на  підтвердження вивченого матеріалу.              

Оцінка «8» ставиться, якщо студент: 

1) вміє порівнювати, узагальнювати,  систематизувати інформацію під  

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на  практиці, 

2)  контролювати власну діяльність,  

3) виправляти помилки і добирати аргументи  на підтвердження певних думок 

під  керівництвом викладача.                      

Оцінка «7» ставиться, якщо студент: 

1) здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій,               
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2)частково контролювати власні навчальні   дії,  

3)наводити окремі власні приклади  на  підтвердження певних тверджень.            

Оцінка «6» ставиться, якщо студент: 

1) може відтворити значну частину   теоретичного матеріалу,  

2) виявляє знання і  розуміння основних положень,  

3) за допомогою  викладача може аналізувати навчальний   матеріал, 

4)   порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки.               

Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 

1) володіє матеріалом на рівні, вищому |за початковий,  

2) здатний за допомогою  |викладача  логічно відтворити значну його частину. 

Оцінка «4» ставиться, якщо студент: 

1) володіє матеріалом на початковому   рівні,  

2) значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.                  

Оцінка «3» ставиться, якщо студент володіє матеріалом на рівні окремих  

фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.                     

Оцінка «2» ставиться, якщо студент:  

1) володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння,  

2) викладає його  уривчастими реченнями,  

3) виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні.    

Оцінка «1» ставиться, якщо студент: володіє навчальним матеріалом на  рівні 

елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об'єктів, що позначаються студентом окремими словами чи реченнями.                      

  

Оцінювання письмових навчальних робіт 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 

1)  ступінь самостійності студентів; 

2)  етап навчання; 

3)  обсяг роботи. 

Оцінка «10»- «12» ставиться, якщо студент: 

- самостійно розв'язує комбіновані типові задачі стандартним або 

оригінальним способом,  

- озв'язує нестандартні задачі виявляє особливі творчі здібності.  

Оцінка «9»- «7» ставиться, якщо студент: 

- самостійно розв'язує типові задачі з одної теми, обґрунтовуючи обраний 

спосіб або метод розв'язку  

Оцінка «6»- «4» ставиться, якщо студент: 

- розв'язує типові прості задачі (за зразком),  

- виявляє здатність обґрунтувати деякі логічні кроки з допомогою викладача 

Оцінка «3»- «1» ставиться, якщо студент: 
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- розрізняти величини, одиниці вимірювання з певної теми,  

- розв'язувати задачі з допомогою викладача лише на відтворення основних 

формул;  

- здійснює найпростіші математичні дії 

              

При оцінюванні виконання письмового завдання  також рекомендується 

керуватися такими критеріями: 

Оцінка «12»  ставиться, якщо виконано 100% завдання. Оцінка «11» ставиться, 

якщо виконано 95%, «10» - 90%, «9» - 85%, «8» - 80%, «7» - 75%, «6» - 60%, «5» - 

55%, «4» - 50%, «3» - 45%, «2» - 40%, «1» - менше 40%.  

Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 

Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 

Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 

При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам, що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь.  

 

 

 

14. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій (структурно-логічні схеми, термінологічний 

словник) 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи. 

4. Методичні вказівки до виконання практично-семінарських робіт. 
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15. Рекомендована література 

 

Нормативно – правова 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України № 996-ІУ від 16.07.99 р. 

2. Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97-ВР від 03.04.97 

р. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 

31.03.99 р. № 87. 

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

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 291. 

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

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

затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99р. № 291. 

6. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, 

затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94р. № 69. 

7. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського 

обліку, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.00 р. № 356. 

 

Базова: 

1. БілухаМ.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К. : Київський 

державний торговельно-економічний університет, 2000. — 692с. 

2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів 

вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». — 2-ге вид., допов. і перероб. — 

Житомир: ЖГП, 2000. — 640 с. 

3. Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. Теорія 

бухгалтерського обліку. — Навч. посібник / За заг. ред. В. Б. Захожая. — К. : 

МАУП, 2001. — 176 с. 

4. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К. : Вид-во 

«АСК», 2001. — 272 с. 

5. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. — К.: 

Центр навчальної літератури, 2003. — 215 с. 

6. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. — 2-ге вид. 

переоб. і допов. — К.: Знання, 2006. — 525 с. 
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Допоміжна 

1. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ІГЛ 

«Рута», 2001. — 224 с. 

2. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи 

та їх документи: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2001. — 440 с. 

3. Косміна РМ. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К.: Вища пік., 2003. 

— 174 с. 

4. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: 

Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с. 

 

Інтернет – ресурси 

1.  www.buhgalteria.com.ua 

2. www.dtkt.com.ua 

3. www.balance.ua 

4. www.ligazakon.ua 

5. pro-u4ot.info 

6. www.vobu.com.ua 

7. www.chitalka.info 

8. www.nau.kiev.ua 

9. www.osvita.org.ua 

 

 

http://www.buhgalteria.com.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.balance.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.chitalka.info/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.osvita.org.ua/
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