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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів - 3 Вибіркова 

                          

Загальна кількість годин - 

90 

Семестр 

 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 

 6 год. 

Практичні/семінарські заняття 

  8 год. 

Лабораторні 

  год. 

Самостійна робота 

 76 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування системи знань з теорії та практики ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах та в організаціях. 

 

Завдання: оволодіння принципами бухгалтерського обліку, забезпечення 

засвоєння методичних підходів, що використовуються в бухгалтерському обліку 

для відображення інформації про господарську діяльність, набуття навиків 

застосування технічних прийомів реєстрації облікової інформації, формування 

уявлення про повний цикл обробки облікової інформації: від первинної фіксації 

господарських операцій до складання фінансової звітності; ознайомлення з 

основами складання фінансової звітності та основ організації бухгалтерського 

обліку на підприємстві. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Структура  дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п/с лаб   сам. 

робота 

 

л п/с лаб.   сам. 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1. Бухгалтерський облік у системі управління 

Тема 1. 

Бухгалтерський 

облік, його сутність і 

основи організації 

     

7 0,5 0,5  6 

Тема 2. Предмет і 

метод 

бухгалтерського 

обліку 

     

7 0,5 0,5  6 

Разом за змістовим 

модулем 1 

     
14 1,0 1,0  12 

Змістовий модуль 2. Елементи методу бухгалтерського обліку та План рахунків 

Тема 3. 

Бухгалтерський 

баланс 

     

9 0,5 0,5  8 

Тема 4. Рахунки 

бухгалтерського 

обліку і подвійний 

запис 

     

10 1 1  8 

Тема 5. План 

рахунків 

бухгалтерського 

обліку 

     

9,5 0,5 1  8 

Тема 6. 

Документація, 

інвентаризація 

     

8,5 0,5 1  7 

Тема 7. Оцінка та 

калькуляція 

     
8 0,5 0,5  7 

Разом за змістовим 

модулем 2 

     
45 3,0 4,0  38 

Змістовий модуль 3. Техніка ведення бухгалтерського обліку 

Тема 8. Облік 

господарських 

процесів 

     

13 1 2  10 

Тема 9. Форми 

бухгалтерського 

обліку 

     

9 0,5 0,5  8 

Тема 10. Основи 

бухгалтерської 

(фінансової) 

звітності 

     

9 0,5 0,5  8 

Разом за змістовим      31 2,0 3,0  26 



модулем 3 

Усього годин       90 6 8  76 

 

 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
№ 

з/п 

Вид та тема заняття Кількість 

годин 

1 Семінар – розгорнута бесіда. 

Бухгалтерський облік в системі господарського обліку, його 

сутність і характеристика в історичній ретроспективі та сучасних 

умовах господарювання 

0,5 

2 Семінар запитань і відповідей.  

Предмет та метод бухгалтерського обліку 

0,5 

3 Семінар з виконанням практичних задач. Бухгалтерський баланс 0,5 

4 Семінар з виконанням практичних задач. 

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

1 

5 Семінар з виконанням практичних задач. 

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

1 

6 Семінар запитань і відповідей. 

Первинне спостереження: документація та документування в 

бухгалтерському обліку 

1 

7 Семінар з виконанням розрахункових задач. 

Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку: оцінка і 

калькулювання 

0,5 

8 Семінар з виконанням практичних задач. 

Облік процесу придбання та використання активів підприємства 

2 

9 Семінар запитань і відповідей. 

Облікові регістри: призначення, види, техніка формування 

0,5 

10 Семінар з виконанням розрахункових задач. 

Основи бухгалтерської (фінансової) звітності 

0,5 

 
5.Індивідуальні завдання 

 
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 

Вид та тема занять 

Кількість 

годин  

самостій-

ної роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Бухгалтерський облік у системі управління 

Семінар – розгорнута 

бесіда. Бухгалтерський 

облік, його сутність і 

основи організації 

6 

1. Ознайомитись з історією бухгалтерського 

обліку, в т.ч з історією бух обліку в 

Україні 

2. Ознайомитись з П(С)БО 

тестування, 

доповідь 

Семінар запитань і 6 1. Вивчити класифікацію підприємств та тестування, 



відповідей. 

Предмет і метод 

бухгалтерського обліку 

організацій 

2. Ознайомитись з  методами бухгалтер-

ського обліку 

доповідь 

Разом за змістовим 

модулем 1 
12 

  

Змістовий модуль 2. Елементи методу бухгалтерського обліку та План рахунків 
Семінар з виконанням 

практичних задач. 
Бухгалтерський баланс 

8 

1. Ознайомитись з історією створення 

бухгалтерського балансу 

2. Вивчити структуру бухгалтерського 

балансу 

тестування, 

доповідь 

Семінар з виконанням 

практичних задач. 
Рахунки 

бухгалтерського обліку 

і подвійний запис 

8 

1. Вивчити побудову активних і пасивних 

бухгалтерських рахунків. 

2. Ознайомитись з особливостями 

синтетичних та аналітичних рахунків 

3. Ознайомитись з правилами складання 

оборотної та шахматної відомостей 

тестування, 

доповідь 

Семінар з виконанням 

практичних задач. План 

рахунків 

бухгалтерського обліку 

8 

1. Вивчити класифікацію рахунків за 

економічним змістом 

2. Ознайомитись з побудовою плану 

рахунків 

тестування, 

доповідь 

Семінар запитань і 

відповідей. 
Документація, 

інвентаризація 
7 

1. Ознайомитись з вимогами до змісту і 

оформлення документів. 

2. Ознайомитись з особливостями 

зберігання бухгалтерської документації 

3. Ознайомитись з особливостями процесу 

інвентаризації 

тестування, 

доповідь 

Семінар з виконанням 

розрахункових задач. 

Оцінка та калькуляція 
7 

1. Ознайомитись з різноманітністю 

грошових оцінок 

2. Ознайомитись з класифікацією методів 

калькуляції 

тестування, 

доповідь 

Разом за змістовим 

модулем 2 
38 

  

Змістовий модуль 3. Техніка ведення бухгалтерського обліку 
Семінар з виконанням 

практичних задач. 
Облік господарських 

процесів 
10 

1. Ознайомитись з особливостями обліку 

основних засобів 

2. Ознайомитись з особливостями обліку 

готової продукції та її реалізації 

3. Ознайомитись з особливостями обліку 

розрахунків з кредиторами 

тестування, 

доповідь 

Семінар запитань і 

відповідей. Форми 

бухгалтерського обліку 
8 

1. Вивчити класифікацію облікових 

регістрів 

2. Ознайомитись з правилами виправлення 

помилок в облікових регістрах 

тестування, 

доповідь 

Семінар з виконанням 

розрахункових задач. 

Основи бухгалтерської 

(фінансової) звітності 

8 

1. Ознайомитись з основними формами 

фінансової звітності 

2. Вивчити порядок складання і подання 

фінансової звітності 

тестування, 

доповідь 

Разом за змістовим 

модулем 3 
26 

  

Усього годин  76   
 

 
 



7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 
навчання та компетентностями  

 
Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

1. Знання теоретичних основ 

бухгалтерського обліку, а саме:  

сутності, завдань і функцій; 

основних принципів його побудови  

      

+    

 

2. Знання законодавчо – 

нормативних документів, які 

регламентують порядок органі-зації 

та проведення синтетичного та 

аналітичного обліку 

      

+    

 

3.Знання методів і прийомів 

бухгалтерського обліку 
      

+    
 

4. Знання основних Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку 
      

   + 
 

5. Знання основних елементів 

оборотного, шахового та 

бухгалтерського балансів 

      
+    

 

6. Розуміння порядку складання 

бухгалтерських записів з 

використанням плану рахунків 

бухгалтерського обліку  

      

+ 

    

7. Розуміння порядку складання та 

оформлення первинних докумен-

тів.  

           

8. Розуміння визначення, призна-

чення, правової основи, обліку 

результатів інвентаризації 

        
+ 

   

9. Знання основ калькуляції, як 

елемента методу бухгалтерського 

обліку 

      
+   

  

10 Знання призначення, видів та 

техніки формування облікових 

регістрів та уміння виправлення 

помилок в облікових регістрах 

      

  + 

  

11. Уміння складати різні види 

форм фінансової звітності 

 

      
+   

  

 
 
 
 
 
 
 



8. Форми навчання 
 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 

літератури). 

 
9. Методи оцінювання 

 
Залік 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей  студента  оцінюються: 

1) у випадку проведення екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при 

проведені підсумкового контролю - екзамену (50 балів); 

2) у випадку заліку: на протязі семестру -100 балів. 

 
Оцінювання протягом семестру (100 балів – залік, 50 балів – екзамен) 

 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 5     5 

Тема 2 5     5 

Разом змістовий 

модуль1 
10     10 

Змістовий модуль 2 

Тема 3 5     5 

Тема 4 10   25  35 

Тема 5 10     10 

Тема 6 10     10 

Тема 7 10     10 

Разом змістовий 

модуль 2 
45   25  70 

Змістовий модуль 3 

Тема 8 5     5 

Тема 9 10     10 

Тема 10 5     5 

Разом змістовий 

модуль 3 
20     20 



Разом 100 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 
 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 

за результатами заліку та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 

 

11. Методичне забезпечення 
 

1. Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

 
Базова 

1. Бухгалтерський облік [Текст] : конспект лекцій / П.Д. Каминський; 

ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2016. – 102 с. 

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.99 р., введений в дію з 01.01. 2000 р. 

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

господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 

30.11.99р. № 291. 

4. Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського 

обліку. – Наказ МФУ від 29.12.2000 р. № 356. 

5. Національні стандарти бухгалтерського обліку. – Наказ МФУ 

31.03.1999р. № 87 із змінами і доповненнями. 

6. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. для 

студ. вузів. - Житомир: ПП «Рута», 2010. - 356с. 

7.   Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз / Н. В. Гудзь, 

П. Н. Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. і 

допов. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 424 с. 



8. Звітність підприємства : підручник для ВНЗ / М. І. Бондар [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. економ. ун-т ім. 

Вадима Гетьмана", Вищий навч. заклад УКООПСПІЛКИ "Полтав. ун-т 

економіки і торгівлі". - К. : Центр учб. літ., 2015. 

9. Облікова політика підприємства : навч. посібник для внз / Ю. А. Верига 

[та ін.] ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К. : 

Центр учб. літ., 2015. - 312 с. 

10.  Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та 

порядок їх заповнення : навч. посібник для внз / Ю. Г. Кім ; М-во освіти і науки 
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