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 1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  4 

Галузь знань: 

 

07 Управління та 

адміністрування 
(шифр і назва)   

 

Обов’язкова  

Загальна кількість 

годин – 120 годин 

Спеціальність: 

 

071 «Облік і 

оподаткування» 
(шифр і назва)   

Курс Семестр 

Змістових модулів - 2 2 курс  2-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять -    

4 год. 

самостійна робота 

студента –3,5 год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 28 год. 

Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 

заняття 
28 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
64 год. 

Форма контролю: іспит 

 

 

 

 

 

 



2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

 

Мета курсу - Полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь і 

навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю, формування 

системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах. 

Завдання курсу - опанування знаннями, вміннями та навичками 

вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог 

щодо вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського 

обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і 

національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання 

облікової інформації в управлінні підприємством. 

Предмет курсу – відображення господарської діяльності підприємства за 

допомогою інструментарію бухгалтерського обліку.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати:  

- нормативну базу, яка впливає на порядок ведення бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності; 

- методику обліку та документування операцій з господарськими засобами 

підприємства; 

- методику обліку та документування операцій з джерелами формування 

господарських засобів; 

- методику обліку та документування операцій з відображення доходів і 

витрат підприємства; 

- методику обліку та документування визначення фінансового результату і 

відображення його в звітності підприємства. 

вміти:  

- застосовувати на практиці теоретичні знання щодо подвійного запису, 

його суті і значення;  

-  застосовувати синтетичні і аналітичні рахунки;  

- використовувати інформацію бухгалтерської документації і пов`язувати її 

з бухгалтерськими рахунками;  

- заповнювати первинні документи з обліку основних господарських 

процесів, складати по них кореспонденції рахунків, визначати залишки і 

обороти по рахунках;  

- систематизувати дані первинних документів в облікові регістри та 

головну книгу. 

 

  



3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. «Облік матеріальних активів» 

 

Тема 1. Облік фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції та основні 

принципи їх оцінки й обліку. Облік інвестицій, які засвідчують відносини 

позики. Облік інвестицій, які засвідчують право власності на частку в майні 

підприємств. Документування операцій пов’язаних з фінансовими 

інвестиціями. [1,4,5,6,13,53 с.10-15, 56 с.7-71, 55 с.6-19] 

Тема 2. Облік власного капіталу. Власний капітал, критерії визнання та 

види. Документація. Облік формування статутного капіталу. Облік додаткового 

капіталу. Облік резервного капіталу. Облік не розподіленого прибутку 

(непокритих збитків). Облік неоплаченого та вилученого капіталу. 

[4,5,6,13,33,31,37] 

Тема 3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

Документація розрахунків з постачальниками та підрядниками. Облік 

розрахунків з постачальниками та підрядниками. [13,16,17,18,19,22,26,28,30]. 

Тема 4. Облік кредитів. Класифікація кредитних зобов`язань. Облік 

короткострокових кредитів банків та їх документація. Облік розрахунків з 

допомогою векселів. [17,18,19,22,26,28]. 

Тема 5. Облік розрахунків з бюджетом. Нормативне регулювання 

розрахунків з бюджетом. Облік розрахунків за податками. Облік розрахунків за 

обов`язковими платежами. [22,26,28,30,31,33] 

 

Змістовий модуль 2. «Облік коштів і розрахунків» 

 

Тема 6. Облік оплати праці. Завдання обліку оплати праці. Форми і види 

оплати праці. Первинний облік оплати праці. Синтетичний облік оплати праці. 

[13,16,17,18,19,22,26,28,30,31,33,52]. 

Тема 7. Нарахувань на ФОП та утримань з оплати праці. Облік ЄСВ. 

Облік ПДФО. Облік ВЗ. Облік інших утримань з оплати праці. [13, 

18,19,22,26,28,33,52]. 

Тема 8. Облік витрат діяльності підприємства. Витрати підприємства, 

критерії визнання, класифікація. Облік витрат за елементами. Облік витрат за 

видами діяльності. [13,16,17,18,19,22,26,28,30,31,33,52]. 

Тема 9. Облік доходів та фінансових результатів. Доходи від діяльності 

підприємства, критерії їх визнання і класифікація. Облік доходів від основної та 

іншої операційної діяльності. Облік доходів від іншої звичайної діяльності. 

Облік доходу від надзвичайних подій. Облік доходів від фінансових операцій. 

Порядок визначення фінансових результатів підприємства за видами діяльності. 

[17,18, 26,28,30,31,33,52]. 

Тема 10. Фінансова звітність. Суть та призначення звітності, основні 

вимоги та принципи її побудови. Склад та елементи фінансової звітності, 

порядок її складання і подання. [13,16,17,18,19,30,31]. 



4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1 «Облік матеріальних активів» 

1 

Лекція 1 Облік фінансових інвестицій 2     

Практична 

робота 1 
Облік фінансових інвестицій   2  3 

Самостійна 

робота 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 1 

2 

Лекція 2 Облік власного капіталу 2     

Практична 

робота 2 
Облік власного капіталу   2  3 

Самостійна 

робота 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 1 

3,4 

Лекція 3-4 

Облік розрахунків з 

постачальниками і 

підрядниками 

4     

Практична 

робота 3-4 

Облік розрахунків з 

постачальниками і 

підрядниками 

  4  3 

Самостійна 

робота 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 1 

5 

Лекція 5 Облік кредитів 2     

Практична 

робота 5 
Облік кредитів   2  3 

Самостійна 

робота 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 1 

6-7 

Лекція 6-7 Облік розрахунків з бюджетом 4     

Практична 

робота 6-7 
Облік розрахунків з бюджетом   4  3 

Самостійна 

робота 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 1 

8-9 

Самостійна 

робота 
Підготовка до написання ПМК І    7 5 

ПМК І Підсумковий контроль за змістовий модуль І 10 

Всього за змістовий модуль 1 – 60 год. 14  14 32 35 

Змістовний модуль 2  «Облік коштів і розрахунків» 

10-11 

Лекція 8-9 Облік оплати праці 4     

Практична 

робота 8-9 
Облік оплати праці   4  3 

Самостійна 

робота 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 1 

12 
Лекція 10 

Нарахувань на ФОП та 

утримань з оплати праці 
2     

Практична Нарахувань на ФОП та   2  3 



робота 10 утримань з оплати праці 

Самостійна 

робота 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 1 

13 

Лекція 11 
Облік витрат діяльності 

підприємства 
2     

Практична 

робота 11 

Облік витрат діяльності 

підприємства 
  2  3 

Самостійна 

робота 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 1 

14 

Лекція 12 
Облік доходів та фінансових 

результатів 
2     

Практична 

робота 12 

Облік доходів та фінансових 

результатів 
  2  3 

Самостійна 

робота 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 1 

15-16 

Лекція 13-14 Фінансова звітність 4     

Практична 

робота 13-14 
Фінансова звітність   4  3 

Самостійна 

робота 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 1 

17,18 

Самостійна 

робота 
Підготовка до написання ПМК ІІ    7 10 

ПМК ІІ Підсумковий контроль за модуль ІІ 10 

Всього за змістовний модуль 2 –  60 год. 14  14 32 35 

Іспит 30 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 

 

 

 

 



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 
   

1. Фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку.  

2. Облік інвестицій, які засвідчують відносини позики.  

3. Облік інвестицій, які засвідчують право власності на частку в майні 

підприємств.  

4. Документування операцій пов’язаних з фінансовими інвестиціями.  

5. Власний капітал, критерії визнання та види.  

6. Облік формування статутного капіталу.  

7. Облік додаткового капіталу.  

8. Облік резервного капіталу.  

9. Облік не розподіленого прибутку (непокритих збитків).  

10. Облік неоплаченого та вилученого капіталу.  

11. Документація розрахунків з постачальниками та підрядниками.  

12. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.  

13. Облік короткострокових кредитів банків та їх документація.  

14. Облік розрахунків з допомогою векселів.  

15. Нормативне регулювання розрахунків з бюджетом.  

16. Облік розрахунків за податками.  

17. Облік розрахунків за обов`язковими платежами.  

  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 
 

18. Завдання обліку оплати праці.  

19. Форми і види оплати праці.  

20. Первинний облік оплати праці.  

21. Синтетичний облік оплати праці.  

22. Облік ЄСВ.  

23. Облік ПДФО. 

24. Облік ВЗ.  

25. Облік інших утримань з оплати праці.  

26. Витрати підприємства, критерії визнання, класифікація.  

27. Облік витрат за елементами.  

28. Облік витрат за видами діяльності.  

29. Доходи від діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація. 

30. Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності. 

31.  Облік доходів від іншої звичайної діяльності.  

32. Облік доходу від надзвичайних подій.  

33. Облік доходів від фінансових операцій.  

34. Порядок визначення фінансових результатів підприємства за видами 

діяльності.  

35. Суть та призначення звітності, основні вимоги та принципи її побудови.  

36. Склад та елементи фінансової звітності, порядок її складання і подання. 
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