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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показника Характеристика навчальної  

дисципліни 

Обов'язкова (для студентів 

спеціальності "назва спеціальності")  / 

вибіркова дисципліна 

Облік і оподаткування 

 

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістових модулів 1 

Лекції, години 32 / 10 

Практичні/семінарські, годин 32 / 8 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 86 / 132 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
 

аудиторних 4,5 

самостійної роботи студента 6,1 

Вид контролю залік 

 

2. Програма   дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни полягає у поглибленні і розширенні 

теоретичних знань щодо концептуальних основ організації бухгалтерського 

обліку і його методології, практичних навичок організації бухгалтерського 

обліку в управлінні підприємством, організацією, установою, підготовки й 

надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, 

обґрунтування й прийняття управлінських рішень. 

Завдання дисципліни полягає у набутті теоретичної і практичної 

підготовки здобувачів ВО у сфері організації бухгалтерського обліку як 

інформаційного джерела для управління діяльністю суб’єкта 

господарювання; ознайомлення з теоретичними основами з питань 

організації обліку, контролю й аналізу на підприємстві; вивчення 

раціональної структури облікового та контрольного процесу; вивчення 

оптимальних форм обліку для підприємств різних форм власності; вивчення 

організації управління бухгалтерським обліком; вивчення організації 

технології бухгалтерським обліком, а також практична  підготовка з метою 

придбання вмінь і навичок.   

Предмет: особливості теоретичних та практичних аспектів формування 

облікової інформації для організації обліку активів та пасивів підприємства. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Основи організації бухгалтерського  обліку 



3 
 

Тема 2. Організація облікової політики підприємства 

Тема 3. Організація облікового процесу 

Тема 4. Організація роботи облікового апарату 

Тема 5. Організація обліку власного капіталу 

Тема 6. Організація обліку зобов’язань 

Тема 7. Організація обліку праці та її оплати 

Тема 8. Організація обліку довгострокових активів 

Тема 9. Організація обліку оборотних активів 

Тема 10. Організація обліку витрат і доходів  

Тема 11. Організація обліку фінансових результатів 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 
здатність  виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології; 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); 

здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 фахових програмних компетентностей: 
здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу; 

здатність організовувати обліковий процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у відповідності з  вимогами законодавства та 

менеджменту підприємства; 

здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 

щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків; 

здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. 

здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства; 

здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 
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здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування. 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання 

щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління; 

знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного 

судження; 

організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту 

суб’єктів господарювання; 

володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовувати методики підготовки і надання облікової 

інформації для потреб управління суб’єктом господарювання; 

визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультацій управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової інформації; 

обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства; 

формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень; 

обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в 

системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації; 

застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську; 

готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, 

контрагентами, контактними аудиторіями. 
 

 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

        - знання: 

сутності і значення організації бухгалтерського обліку; 

 суб’єктів і об’єктів організації бухгалтерського обліку; 

форм організації бухгалтерського обліку; 
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порядку формування і документального оформлення облікової і 

договірної політики підприємства; 

особливостей податкової політики підприємства; 

порядку ведення обліку з використанням різних форм обліку; 

особливостей комп’ютерної форми ведення бухгалтерського обліку; 

порядку розробки робочого плану рахунків на підприємстві; 

організації схеми документообігу та зберігання документів; 

особливості електронного документообігу; 

   завдань організації бухгалтерського обліку активів та пасивів 

підприємства;  

  вимог до робочого місця бухгалтера; 

 уміння/навички: 

  охарактеризувати зміст етапів організації бухгалтерського обліку; 

          пояснити вплив факторів на організацію бухгалтерського обліку; 

          скласти акт приймання-передачі справ при зміні бухгалтера; 

          розробити Положення про облікову та договірну політику 

підприємства; 

          охарактеризувати організаційні, методичні та технічні складові 

облікової та договірної політики; 

 обрати форму ведення бухгалтерського обліку; 

 сформувати робочий план рахунків; 

 скласти графік документообігу; 

 пояснити особливості складання електронного документу та порядок 

застосування електронного цифрового підпису; 

 розробити Положення про бухгалтерську службу та посадові 

інструкції для облікових працівників; 

 охарактеризувати вимоги до обладнання робочого місця бухгалтера;  

          - комунікація: 

 здатність спілкуватися та обговорювати економічну інформацію, 

проблеми та рішення в контексті організації облікового процесу; 

здатність робити в команді, співвідносити свою думку з думкою 

колективу; 

 дотримуватися норми ділової етики, володіти етичними та моральними 

нормами поведінки; 

          - відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень; 

дотримуватися засад відповідального і сталого економічного розвитку. 

 

3. Структура  дисципліни 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього  у тому числі 

лекц. пр./сам. лаб. СРС 
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Змістовий модуль 1. Необхідність і сутність організації бухгалтерського обліку у 

підприємстві 

Тема 1. Основи організації 

бухгалтерського  обліку 12 2 2 - 8 

Тема 2. Організація облікової 

політики підприємства 12 2 2 - 8 

Тема 3. Організація облікового 

процесу 
12 2 2 - 8 

Тема 4. Організація роботи 

облікового апарату 
12 2 2 - 8 

Разом за змістовим модулем 1 
48 8 8 0 32 

Змістовий модуль 2. Організація обліку необоротних та оборотних активів, витрат 

доходів та фінансових результатів  

Тема 5. Організація обліку 

власного капіталу 
12 2 2 - 8 

Тема 6. Організація обліку 

зобов’язань 

12 

 
2 2 - 8 

Тема 7. Організація обліку праці 

та її оплати 

16 
4 4 - 8 

Тема 8. Організація обліку 

довгострокових активів 

16 
4 4 - 

8 

Тема 9. Організація обліку 

оборотних активів 

16 
4 4 - 

8 

Тема 10. Організація обліку 

витрат і доходів  

16 
4 4 - 

8 

Тема 11. Організація обліку 

фінансових результатів 

14 
4 4 - 

6 

Разом за змістовим модулем 2 102 
24 24 0 

54 

    Усього годин 150 32 32 0 86 

 

 

4. Теми семінарських /практичних/ лабораторних занять 

 
№ 

з/п 

Вид та  тема семінарського  заняття Кількість 

годин 

1 Семінар – дискусія 

Основи організації бухгалтерського  обліку 

2 

2 Семінар запитань і відповідей 

Організація облікової політики підприємства  

2 

 

3 Семінар запитань і відповідей 

Організація облікового процесу 

2 

4 Семінар запитань і відповідей 

 

Організація роботи облікового апарату 

2 

5 Семінар з виконанням практичних завдань 

Організація обліку власного капіталу 

2 

6. Семінар з виконанням практичних завдань 2 
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Організація обліку зобов’язань   

7. Семінар запитань і відповідей 

Організація обліку праці та її оплати 

2 

8 Семінар з виконанням практичних завдань 

Особливості організації обліку праці та її оплати на підприємствах 

2 

 

9. Семінар – дискусія 

Організація обліку довгострокових активів 

2 

10. Семінар 

Захист групових проєктів 

2 

 

11. Семінар запитань і відповідей 

Організація обліку оборотних активів 

2 

12. Семінар з виконанням практичних завдань 

Особливості організації обліку оборотних активів на підприємствах 

2 

13. Семінар – дискусія 

Організація  обліку витрат і доходів 

2 

14. Семінар з виконанням практичних завдань 

Особливості організації обліку витрат і доходів на підприємствах 

2 

 

15. Семінар запитань і відповідей 

Організація обліку фінансових результатів діяльності підприємства 

2 

16. Семінар з виконанням практичних завдань 

Особливості організації обліку фінансових результатів діяльності 

підприємства 

2 

 Всього 32 

 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

- вид контролю: залік 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей  студента  оцінюються у впродовж семестру 

(100 балів). 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(очна форма навчання) 

№ теми 

семінарськог

о/     

практично 

го заняття 

Аудиторна робота 
Позааудитор 

на робота 

С
у
м

а 
б

ал
ів

 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговоренн

я 

теоретичних 

питань теми 

ПМК 

Захист 

групових 

проєктів 

Завдання для 

самостійно 

го виконання 

Змістовий модуль 1  

Семінар 1 1 2 2   2 7 

Семінар 2  2 2   2 6 

Семінар 3  2 2   2 6 

Семінар 4  2   5 2 9 

Разом 

змістовий 

модуль1 

1 8 6 5 5 8 28 

Змістовий модуль 2  
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Семінар 5 1 2 1   2 6 

Семінар 6 1 2 1   2 6 

Семінар 7 1 2 1   2 6 

Семінар 8 1 2 1   2 6 

Семінар 9 1 2 1   2 6 

Семінар 10 1 2 1   2 6 

Семінар 11 1 2 1   2 6 

Семінар 12 1 2 1   2 6 

Семінар 13 2 1 1   2 6 

Семінар 14 1 1 1   2 5 

Семінар 15 1 1 1   1 4 

Семінар 16 1 1 1  5 1 9 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

13 20 12  5 22 72 

Усього       100 

 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(заочна форма навчання) 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума в балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 
100 

35 40 25 

 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни  

 

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 

35-59 FX 2, «незадовільно» 

 

 

 

 

 

 


