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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Економічна сутність обліку та його взаємозв’язок з іншими науками, дисциплінами, 

напрямками діяльності. Правове забезпечення обліку. Базові принципи побудови системи 

бухгалтерського обліку підприємства. Облікова політика. Поняття про облікову інформацію 

та стандартизація бухгалтерського обліку. Класифікація ресурсів підприємства та джерел їх 

утворення з метою облікового відображення. Метод бухгалтерського обліку та його 

елементи. Балансове узагальнення: сутність, властивості, практичне застосування в 

бухгалтерському обліку. Вплив господарських операцій на зміни статей балансу, їх типи. 

Бухгалтерські рахунки: призначення, побудова і зміст, елементи. Класифікація рахунків та 

моделювання записів по ним. Кореспонденція рахунків та бухгалтерські проводки. 

Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Синтетичний та 

аналітичний облік. Узагальнення даних бухгалтерського обліку.  

 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причинно-

наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем (ПРН-1). 

Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної та податкової систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері соціальної та економічної відповідальності підприємств, установ, 

організацій (ПРН-2).  
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ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ 

З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної підготовки 

за вибором студента 

Код К-20 

Семестр 3 

Загальна кількість кредитів/годин 4 кредити / 120 год. 

Форма контролю  Залік 

Викладач Асистент Тарасенко Л.О. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни 

«Політична економія», «Історія економіки і 

економічної думки», «Мікроекономіка», «Історія 

бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік». 

Місце у структурно-логічній схемі К-20 Лабораторний практикум з бухгалтерського 

обліку викладається на другому році навчання  

Форми навчання Лабораторні заняття, самостійна робота 

Критерії оцінювання Поточний контроль – 100 балів 

Мова викладання Українська 



Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПРН-3). 

Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств (ПРН-5). 

Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності (ПРН-6). 

Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 

господарювання (ПРН-12).  

Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами 

дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві (ПРН-14). 

Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку з урахуванням 

професійного світогляду (ПРН-17). 

Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку, 

контролю, аудиту (ПРН-21). 
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ТРЕНІНГ З ФАХУ 

 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної підготовки 

за вибором студента  

Код К-20 

Семестр 3 

Загальна кількість кредитів/годин 4 кредити / 120 год 

Форма контролю  Залік 

Викладач Асистент Тарасенко Л.О. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни 

«Політична економія», «Історія економіки і 

економічної думки», «Мікроекономіка», «Історія 

бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік». 

Місце у структурно-логічній схемі К-20 Тренінг з фаху викладається на другому році 

навчання  

Форми навчання Лабораторні заняття, самостійна робота 

Критерії оцінювання Поточний контроль – 100 балів 

Мова викладання Українська 
 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Сучасний бухгалтерський облік. Підприємницька діяльність. Базові поняття 

організації бухгалтерського обліку. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку. Метод 

бухгалтерського обліку. Основи документування інформації щодо господарської діяльності 

підприємства. Обліковий цикл: фундаментальні питання. Господарські операції 

підприємства. Відображення операцій в системі бухгалтерського обліку. Основи контролю 

ведення бухгалтерського обліку. Основи та організація автоматизації бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності на підприємстві. 
 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причинно-



наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем (ПРН-1). 

Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної та податкової систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері соціальної та економічної відповідальності підприємств, установ, 

організацій (ПРН-2).  

Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПРН-3). 

Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств (ПРН-5). 

Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності (ПРН-6). 

Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 

господарювання (ПРН-12).  

Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами 

дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві (ПРН-14). 

Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку з урахуванням 

професійного світогляду (ПРН-17). 

Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку, 

контролю, аудиту (ПРН-21). 
 


