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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета курсу - озброїти майбутнього фахівця глибокими теоретичними знаннями та необхідними 

практичними навичками з бухгалтерського обліку для ефективної роботи в ринкових умовах 

на підприємствах та організаціях різних форм власності для раціонального і економного 

використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємств. 
Завдання курсу - забезпечити міцні знання студентів в обліковому оформленні господарських 

операцій, організаційних форм обліку, способів і форм реалізації функцій бухгалтерського 

обліку, а також основ методології обліку об’єктів, які обліковуються. Студенти повинні мати 

певні навички у цих питаннях. 
Компетентності - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

- здатність працювати в команді; 

- здатність складати та аналізувати фінансову звітність; 

- проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою 

прийняття управлінських рішень; 

- застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності 

суб’єктів господарювання. 
Програмні 

результати 

навчання 

- формувати та аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію. 

- ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан фінансових систем.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години  

(лекції / 

практичні 

(семінарські, 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 



лабораторні)) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. 

Бухгалтерський 

облік, його суть і 

значення 

 

1/- Загальне уявлення про виникнення і 

розвиток господарського обліку, про 

систему господарського обліку в 

країні і його значення та види. Зміст 

видів господарського обліку, їх 

значення в управлінні процесами 

відтворення; завдання обліку в 

сучасних умовах господарювання, 

вимоги до нього і об’єктивну 

необхідність їх дотримання. Функції 

бухгалтерського обліку. Завдання 

бухгалтерського обліку на сучасному 

етапі розвитку суспільства. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Презентація 

реферату на вибрану, з 

вказаного переліку, тему.  

Проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

1 

Тема 2. Предмет 

і метод 

бухгалтерського 

обліку 

1/1 Характеристика предмета 

бухгалтерського обліку. Господарські 

засоби, їх характеристика і 

класифікація. Господарські процеси і 

господарські операції. Об’єкти 

бухгалтерського обліку. Метод 

бухгалтерського обліку, 

характеристика основних його 

елементів. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Презентація 

реферату. 

Виконання практичних 

завдань з групування 

господарських засобів, 

проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

2 

Тема 3. 

Бухгалтерський 

баланс 

 

2/1 Зміст і будова бухгалтерського 

балансу. Групування статей і розділів 

активу і пасиву балансу відповідно 

до вимог управління підприємством. 

Зміни господарських операцій під 

впливом господарських операцій. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу.  

Виконання практичних 

завдань з групування 

джерел утворення 

господарських засобів, 

проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

2 

Тема 4. Система 

рахунків і 

відображення в 

них 

господарських 

операцій 

2/3 Суть і значення бухгалтерських 

рахунків, їх побудова.  Активні, 

пасивні і активно-пасивні рахунки. 

Подвійний запис, його суть і 

значення. Порядок відображення 

операцій на рахунках. Синтетичні і 

аналітичні рахунки. Субрахунки. 

Узагальнення даних поточного 

бухгалтерського обліку в оборотних 

відомостях. Взаємозв’язок  між 

балансом і рахунками. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних завдань з 

відображення у балансі 

змін під впливом 

господарських операцій, 

проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

4 

Тема 5. 
Класифікація і 

План рахунків 

бухгалтерського 

обліку 

1/1 Класифікація рахунків за 

економічним змістом, призначенням і 

структурою. План рахунків 

бухгалтерського обліку. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних завдань по 

заповненню 

Реєстраційного журналу 

господарських операцій, 

проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

2 

Тема 6. 

Документація як 

1/1 Документи і бухгалтерська 

документація. Правовий і 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

2 



елемент методу 

бух. обліку 

економічний зміст бухгалтерських 

документів, їх значення та реквізити. 

Класифікація документів. Організація 

документообороту.  

практичних завдань з 

відкриття синтетичних 

рахунків та складанню 

оборотно-садьдової 

відомості по них, 

проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

Тема 7. 

Інвентаризація як 

елемент методу 

бухгалтерського 

обліку 

1/- Завдання інвентаризації, її значення і 

види. Порядок проведення і 

оформлення інвентаризації. 

Виявлення результатів інвентаризації 

і відображення їх в обліку. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних завдань з 

заповнення первинних 

бухгалтерських 

документів, проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

1 

Тема 8.  

Облікові 

регістри, техніка і 

форми 

бухгалтерського 

обліку 

1/- Облікові регістри, їх суть і 

призначення. Види і форми 

бухгалтерських регістрів. Способи і 

техніка запису в облікові регістри. 

Способи виправлення помилок у 

бухгалтерському обліку. Форми 

бухгалтерського обліку Розподіл 

обов’язків між працівниками 

бухгалтерії. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

1 

Модульний контроль 9 

Змістовний модуль 2 

Тема 9.  

Облік основних 

засобів 

3/2 Методологічні основи обліку 

основних засобів. Визнання, 

класифікація і оцінка основних 

засобів. Методи нарахування 

амортизації: прямолінійний, 

прискореного зменшення залишкової 

вартості; зменшення залишкової 

вартості; кумулятивний, виробничий. 

Характеристика бухгалтерських 

рахунків з обліку основних засобів і 

амортизації. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних завдань з 

розрахунку амортизації 

основних засобів, 

проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

4 

Тема 10.  

Облік 

нематеріальних  

активів 

1/1 Методологічні основи обліку 

нематеріальних активів. Поняття, 

класифікація і оцінка нематеріальних 

активів. Характеристика 

бухгалтерських рахунків з обліку 

нематеріальних активів.  

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних завдань з 

складання бухгалтерських 

проведень з обліку руху 

необоротних активів, 

нарахування і списання їх 

амортизації, проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

2 

Тема 11.  

Облік 

біологічних 

активів 

1/1 Визнання, класифікація і оцінка 

біологічних активів та 

сільськогосподарської продукції. 

Порядок документального 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних завдань з 

надходження та вибуття 

2 



оформлення рішень Комісії з оцінки 

біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції. 

Характеристика бухгалтерських 

рахунків з обліку біологічних 

активів. 

біологічних активів, 

проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

Тема 12.  

Облік 

виробничих 

запасів і процесу 

постачання 

2/3 Методологічні основи обліку засобів. 

Стадії руху господарських засобів,  

схема їх обліку. Облік процесу 

постачання. Витрати на заготівлю та 

їх систематизація. Класифікація і 

оцінка виробничих запасів. 

Характеристика бухгалтерських 

рахунків з обліку виробничих запасів. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних завдань по 

списанню виробничих 

запасів за різними 

методами оцінки, 

проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

4 

Тема 13.  

Облік грошових 

коштів і 

дебіторської 

заборгованості 

2/2 Методологічні основи 

бухгалтерського обліку грошових 

коштів і дебіторської заборгованості. 

Порядок ведення касових операцій. 

Порядок відкриття банками рахунків. 

Форми безготівкових розрахунків. 

Характеристика бухгалтерських 

рахунків з обліку грошових коштів. 

Поняття, класифікація і оцінка 

дебіторської заборгованості. 

Характеристика бухгалтерських 

рахунків з обліку дебіторської 

заборгованості. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних завдань з 

складання бухгалтерських 

проведень з обліку 

грошових коштів і 

дебіторської 

заборгованості, 

проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

4 

Тема 14.  

Облік фінансових 

інвестицій 

1/1 Поняття, класифікація і оцінка 

інвестицій, їх характеристика. 

Характеристика бухгалтерських 

рахунків з обліку фінансових 

інвестицій 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних завдань з 

складання бухгалтерських 

проведень з обліку 

фінансових інвестицій, 

проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

2 

Тема 15.  

Облік власного 

капіталу 

1/1 Визначення власного капіталу, його 

структура та призначення. 

Характеристика рахунків з обліку 

власного капіталу. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних завдань з 

складання бухгалтерських 

проведень з обліку 

власного капіталу, 

проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

2 

Тема 16.  

Облік зобов’язань 

1/2 Методологічні основи зобов’язань. 

Визначення, оцінка та класифікація 

зобов’язань. Характеристика 

рахунків з обліку зобов’язань. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних завдань з 

складання бухгалтерських 

проведень з обліку 

зобов’язань, проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання в 

3 



Moodle 

Тема 17.  

Облік праці, її 

оплати та 

соціального 

страхування 

2/2 Форми і системи оплати праці. 

Структура заробітної плати. Поняття 

мінімальної оплати праці. Склад 

фонду оплати праці. Порядок 

нарахування і виплати заробітної 

плати. Методологічні основи обліку 

соціального страхування персоналу: 

на пенсійне забезпечення, на випадок 

втрати працездатності, безробіття, 

каліцтва. Характеристика 

бухгалтерських рахунків з обліку 

праці та її оплати і соціального 

страхування персоналу.  

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних завдань з 

нарахування заробітної 

плати, проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

3 

Тема 18. 

Методологія 

обліку процесів 

виробництва і 

реалізації 

2/3 Методологія обліку виробництва. 

Склад і класифікація витрат на 

виробництво. Рахунки по обліку 

виробничих витрат і виходу 

продукції, їх характеристика і 

взаємозв’язок. Калькуляція 

собівартості продукції і порядок 

закриття рахунку „Виробництво”. 

Облік процесу реалізації. Завдання 

обліку процесу реалізації. Рахунки по 

обліку реалізації. Визначення 

собівартості реалізованої продукції і 

обчислення фінансових результатів. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних завдань з 

обліку процесу 

виробництва у 

рослинництві і 

тваринництві та процесу 

реалізації, проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

4 

Тема 19.  

Облік витрат 

діяльності 

1/1 Види діяльності. Класифікація та 

визнання витрат. Групування витрат 

на рахунках бухгалтерського обліку. 

Способи ведення обліку витрат. 

Характеристика бухгалтерських 

рахунків з обліку витрат діяльності. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, вивчення і 

аналіз. Виконання 

практичних завдань з 

складання бухгалтерських 

проведень з обліку 

фінансових інвестицій, 

проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

2 

Тема 20.  

Облік доходів і 

фінансових 

результатів 

1/- Класифікація та визнання доходів і 

фінансових результатів. Групування 

доходів на рахунках бухгалтерського 

обліку. Способи ведення обліку 

доходів. Характеристика 

бухгалтерських рахунків з обліку 

доходів і фінансових результатів. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

1 

Тема 21.  

Фінансова 

звітність 

2/2 Суть і призначення бухгалтерської 

звітності та її види. Основні вимоги 

до фінансової звітності та принципи 

її побудови. Склад фінансової 

звітності, її подання та 

оприлюднення. Використання 

фінансової звітності для оцінки 

економічного і фінансового стану 

підприємства. Характеристика 

основних форм фінансової звітності. 

Призначення консолідованої 

фінансової звітності. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Ознайомлення 

з формами фінансової 

звітності підприємств, 

проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

3 



Модульний контроль 10 

Всього за 1 

семестр 

30/28   70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) здобувач може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів та індивідуальних науково-дослідних завдань, проведення 

контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, 

які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,) 

навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із деканом факультету) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 


