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1.           Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів  – 8 

Галузь знань 

07 «Управління і 

адміністрування» 

 

нормативна 

 

 

Модулів – 2 
Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та 

страхування» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 5 
 

                               

3-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  240 

6-й 5-6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 та 5 

самостійної роботи 

студента – 7.5 та 0.6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

32 год. 20 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 10  год. 

Лабораторні 

16 год. 8 год. 

Самостійна робота 

10 год. 202  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екзамен залік, екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є 

формування у студентів системи знань з теорії та практики ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві; освоєння методів раціональної 

організації бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання 

прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і 

використання облікової інформації у фінансовому  управлінні.  

Цілі вивчення курсу «Бухгалтерський облік»: 

- набуття теоретичних знань з бухгалтерського обліку при вивчанні предмету 

та об’єктів бухгалтерського обліку, його методів та принципів ведення, загальних 

питань облікової політики підприємства; 

- опанування практичних навичок щодо складання первинних документів, 

правильного відображення в бухгалтерському обліку типових господарських 

операцій підприємства, групування та узагальнення їх в облікових регістрах;  

- ознайомлення з обліковим циклом підприємства; з порядком узагальнення 

даних поточного бухгалтерського обліку та складанням бухгалтерського балансу; 

- опрацювання законодавчої та нормативної бази, яка регламентує загальні 

питання ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основи організації та принципи бухгалтерського обліку на 

підприємстві; предмет і метод  обліку; форми обліку та План рахунків; порядок 

відображення господарських операцій в системі бухгалтерських рахунків та 

подвійного запису;  порядок складання первинних документів й облікових регістрів; 

систему нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку та методику 

обліку необоротних, оборотних активів, зобов’язань і власного капіталу, доходів, 

витрат і фінансових результатів діяльності підприємства; види фінансової 

(бухгалтерської) звітності та порядок її формування. 

вміти: відображати інформацію про господарські операції підприємства в 

бухгалтерському обліку; систематизувати та узагальнювати обліково-аналітичні 

дані з метою складання звітності та інтерпретації їх для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; формувати обліково-

аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю суб’єкта 

господарювання; здійснювати облікові процедури із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій; застосувати 

отримані знання в практичній діяльності. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» складається з таких  

змістових модулів:  

Змістовий модуль 1. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти. 

Елементи методу    бухгалтерського обліку: бухгалтерські рахунки, подвійний 

запис, баланс. 

Змістовий модуль 2. Елементи методу бухгалтерського обліку: оцінка, 

калькуляція, документування, інвентаризація. Регістри та форми бухгалтерського 

обліку. 

Змістовий модуль 3. Елементи методу бухгалтерського обліку: оцінка, 

калькуляція, документування, інвентаризація. Регістри та форми бухгалтерського 

обліку. 

Змістовний модуль 4. Бухгалтерський облік джерел утворення 

господарських засобів підприємства. 

Змістовний модуль 5. Бухгалтерський облік доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності підприємства. Фінансова звітність. 

 

 

Змістовий модуль 1. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти. 

Елементи методу    бухгалтерського обліку: бухгалтерські рахунки, 

подвійний запис, баланс 

 

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і 

метод 

Мета, завдання та функції бухгалтерського обліку, принципи та вимоги до 

його ведення. Державне регулювання бухгалтерського обліку. 

Структура облікового підрозділу та його зв’язки з іншими підрозділами 

підприємства. 

Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку. Господарські засоби та їх 

класифікація. Джерела утворення господарських засобів підприємства. 

Господарські процеси та їх результати.  

Класифікація видів господарської діяльності підприємства. Класифікація 

господарських засобів за різними ознаками. Джерела утворення власних засобів, 

залучених засобів. 

Сутність методу бухгалтерського обліку та його елементів.  

Етапи бухгалтерського обліку як складові його методу. Спостереження та 

вимірювання, групування та систематизація, узагальнення.  

Методичні прийоми елементів методу бухгалтерського обліку. Документація 

та інвентаризація. Оцінка та калькуляція. Рахунки та подвійний запис. 

Бухгалтерський баланс та звітність.  

 

Тема 2. Бухгалтерський баланс 
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Сутність бухгалтерського балансу та особливості його побудови. 

Класифікаційні ознаки бухгалтерських балансів. Форми бухгалтерських балансів. 

Структура бухгалтерського балансу. Стаття балансу, активів та пасивів балансу. 

Розділи балансу.  

Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський баланс. Сутність 

бухгалтерський операцій та їх типи.  

 

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення та структура. Активні та 

пасивні рахунки. Сутність подвійного запису та його значення в бухгалтерському 

обліку. Кореспонденція рахунків, бухгалтерська проводка.  

Порядок класифікації рахунків бухгалтерського обліку. Види рахунків за 

класифікаційними ознаками. Призначення та побудова основних, регулюючих та 

операційних рахунків. Сутність балансових та позабалансових рахунків. План 

рахунків бухгалтерського обліку та особливості його побудови для підприємств 

та організацій.  

Оборотно-сальдова відомість як спосіб перевірки правильності обліку 

господарських операцій.  

 

Змістовий модуль 2.  Елементи методу бухгалтерського обліку: оцінка, 

калькуляція, документування, інвентаризація. Регістри та форми 

бухгалтерського обліку 

 

Тема 4. Оцінювання та калькуляція 

Вираження вартості господарських засобів та джерел їх утворення у 

грошовому вимірнику.  

Оцінювання як спосіб бухгалтерського обліку. 

Методи та види оцінки господарських засобів підприємства. Поняття 

первісної, переоціненої, справедливої, чистої реалізаційної, амортизованої 

вартості.  

Оцінка вартості об’єкта бухгалтерського обліку методом калькуляції. Методи 

обліку та калькулювання витрат. Планові а нормативні калькуляції, калькуляції на 

певні періоди, замовлення або технологічні етапи виробництва, калькуляції з 

урахуванням всіх витрат підприємства та інше. Статті витрат калькуляції та їх 

особливості. 

 

Тема 5. Документація та інвентаризація. Техніка і форми бухгалтерського 

обліку 

Документальне забезпечення запитів у бухгалтерському обліку. Функції 

первинних документів. Обов’язкові  реквізити первинних документів. Порядок 

складання та основні вимоги до оформлення первинних документів. Типи 

документів: розпорядчий, виконавчий, внутрішній, зовнішній, первинний, 

зведений, комбінований. Документооборот та його графік.  
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Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку. Сутність та необхідність 

проведення інвентаризації. Види інвентаризації . Об’єкти, порядок проведення 

інвентаризації та оформлення її результатів. Відповідальні особи за організацію та 

проведення інвентаризації. 

Облікові регістри та їх класифікація. Порядок заповнення облікових регістрів. 

Види помилок в облікових регістрах. Перевірка записів і способи виправлення 

помилок в облікових регістрах. Особливості зберігання та вилучення облікових 

регістрів. Форми ведення бухгалтерського обліку. Проста та спрощена форма, 

журнально-ордерна та журнальна форма, меморіально-ордерна форма та форма 

журнал-головна.  

Відмінності, переваги та недоліки форм ведення бухгалтерського обліку.  

 

Змістовий модуль 3. Бухгалтерський облік господарських засобів 

підприємства 

 

Тема 6. Облік необоротних активів 

Поняття, види та оцінка необоротних активів. 

Основні засоби підприємства, їх склад та характеристика. Класифікація 

основних засобів. Основні шляхи забезпечення підприємства засобами 

виробництва. Завдання бухгалтерського обліку процесу придбання основних 

засобів. основні види вартості основних засобів: первісна, переоцінена, 

залишкова, справедлива, вартість, яка амортизується, ліквідаційна. 

Порядок документального оформлення та обліку основних засобів. 

Амортизація основних засобів та методи розрахунку амортизації. Ремонт і 

поліпшення основних засобів. відображення операцій з основними засобами на 

аналітичних та синтетичних рахунках і в балансі.  

Нематеріальні активи підприємства та їх класифікація. Порядок 

документального оформлення операцій з нематеріальними активами.  

Відображення операцій з нематеріальними активами в бухгалтерському 

обліку.  

Види довгострокової дебіторської заборгованості підприємства та її облік. 

 

Тема 7. Облік запасів 

Виробничі запаси підприємства та їх характеристика. Основні види товарно-

виробничих запасів. Склад виробничих запасів підприємства. Формування 

первісної вартості придбання запасів. Фактична собівартість придбання запасів. 

Документальне оформлення придбання виробничих запасів. Відображення 

придбаних виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку. Оцінка 

виробничих запасів в аналітичному обліку: за фактичною собівартістю 

придбання, за купівельною вартістю з відокремленим обліком транспортно-

заготівельних витрат.  

Облік та документальне оформлення незавершеного виробництва, готової 

продукції, товарів. 
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Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 

Грошові кошти підприємства, порядок їх формування та використання. 

Первинна документація з обліку коштів. Операції з готівкою коштів і 

пластиковими картками. Курсові різниці валюти, цінні папери, їх зберігання та 

облік. Бухгалтерський облік коштів в національній та іноземній валюті. 

Фінансовий моніторинг легалізації (відмивання) доходів через банківські та 

фінансово-кредитні установи. 

Завдання, об’єкти, джерела інформації розрахункових операцій. Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками, дебіторами і кредиторами. Розрахунки за 

претензіями і відшкодуванню збитків. Внутрішньогосподарські і 

внутрішньовідомчі розрахунки. Розрахунки з підзвітними особами. 

Бухгалтерський облік і звітність по обліку грошових коштів та дебіторської 

заборгованості.  

 

Тема 9. Облік фінансових інвестицій 

Інвестиційна діяльність, основні суб’єкти інвестиційної діяльності. Фінансові і 

реальні інвестиції .  

Технологічна структура інвестицій. Основні види інвестиційної діяльності: 

інвестиційні проекти, інвестиції в майнових цінностях, ноу-хау та інші 

інтелектуальні цінності; інвестиції  фінансові та реальні; капітальні вкладення, їх 

виконання і фінансування; витрати на капітальне будівництво, введення в дію 

об’єктів виробничих потужностей, створення і впровадження нової техніки та 

інше. Законодавчі акти з інвестиційної діяльності. 

Первинні облікові документи бухгалтерського обліку інвестиційної діяльності 

(проектно-кошторисна документація з інвестиційної діяльності, первинна 

документація витрачання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів та 

освоєння інвестицій, акти приймання робіт за кошти інвестицій, акти введення в 

експлуатацію завершених об’єктів інвестицій та інші). 

Регістри бухгалтерського обліку з фінансування і витрачання котів 

інвестиційної діяльності. Аналітичний і синтетичний облік інвестиційної 

діяльності. Відображення операцій інвестиційної діяльності в балансі 

підприємства, звіті про фінансові результати та звіті про рух грошових коштів.  

 

Змістовий модуль 4. Бухгалтерський облік джерел утворення 

господарських засобів підприємства 

 

Тема 10. Облік власного капіталу 

Сутність та види власного капіталу. Статутний (пайовий), додатковий, 

резервний капітал, нерозподілений прибуток.  

Поняття неоплаченого та вилученого капіталу, непокритих збитків і їх 

вплив на розмір власного капіталу.  

Первинні бухгалтерські документи та аналітичний облік статутного 

(пайового) капіталу, додаткового, резервного капіталу. Аналітичний облік 
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нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Відображення операцій з обліку 

власного капіталу в синтетичному обліку і бухгалтерській звітності.  

Автоматизований облік операцій власного капіталу. 

 

Тема 11. Облік зобов’язань 

Заборгованість підприємства та основні причини їх виникнення. Поняття 

забезпечення зобов’язань підприємств та їх основні види.  

Довгострокові і поточні зобов’язання. 

Бухгалтерські операції з виникнення, погашення, продажу, або переуступки 

довгострокових зобов’язань. 

Аналітичний облік за рахунками „Довгострокові зобов’язання”, 

„Довгострокові позики” 

 

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу 

Організація праці на підприємстві. Напрями обліку витрат на оплату праці. 

Класифікація витрат на робочу силу. Прямі і непрямі витрати, порядок їх 

документального оформлення та процедура обліку витрат на робочу силу. 

Способи розподілу непрямих витрат на заробітну плату. Основи організації 

обліку праці і витрат на його оплату. Облік персоналу і відпрацьованого часу. 

Квоти соціального страхування та їх витрачання.  

Первинна документація з обліку праці та заробітної плати. Бухгалтерський 

облік праці та її оплати. Комп’ютерні технології обліку праці та її оплати. 

 

 

Змістовий модуль 5. Бухгалтерський облік доходів, витрат та 

фінансових результатів діяльності підприємства. Фінансова звітність 

 

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства 

Характеристика витрат діяльності підприємства. Операційні, фінансові, 

інвестиційні витрати (втрати).  

Виробничі витрати, їх класифікація. Облік процесу виробництва та 

реалізації продукції. Склад витрат діяльності (собівартість продукції, робіт, 

послуг, адміністративні витрати, витрати на збут та інші). 

Первинні бухгалтерські документи по обліку витрат діяльності 

підприємства, бухгалтерські операції, регістри аналітичного та синтетичного 

обліку. Відображення операцій з обліку витрат діяльності підприємства в 

бухгалтерській звітності.  

Автоматизація обліку витрат діяльності підприємства. 

 

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів 

Види доходів та їх визначення. Доходи звітного та майбутніх періодів. 

Класифікація доходів та їх оцінка. Поняття фінансових результатів. Організація 

обліку доходів та фінансових результатів в регістрах аналітичного і синтетичного 
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обліку та в бухгалтерській звітності. Комп’ютерні технології обліку доходів і 

фінансових результатів. 

Основний фінансовий результат діяльності підприємства. Поняття валового 

прибутку (збитку) підприємства. Фінансовий результат від звичайної діяльності 

до оподаткування та кінцевого фінансового результату.  

 

Тема 15. Фінансова звітність 

Класифікація звітності підприємства. Фінансова, статистична, управлінська 

та податкова звітність. Класифікація звітності за періодичністю, змістом та 

призначенням.  

Фінансова звітність та її склад. Консолідована та зведена фінансова 

звітність. Періодичність фінансової звітності. Користувачі фінансової звітності. 

Подання та оприлюднення фінансової звітності. Контроль за додержанням 

законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність.  
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти. Елементи методу    бухгалтерського обліку: бухгалтерські 

рахунки, подвійний запис, баланс 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

бухгалтерського обліку, 

його предмет і метод 

28 6 2   20 27 2 1   24 

Тема 2. Бухгалтерський 

баланс 

28 4 4   20 23 2 1   20 

Тема 3. Рахунки 

бухгалтерського обліку і 

подвійний запис 

32 8 4   20 24 2 2   20 

Разом за змістовим  

модулем 1 

88 18 10   60 74 6 4   64 

Елементи методу бухгалтерського обліку: оцінка, калькуляція, документування, інвентаризація. Регістри та 

форми бухгалтерського обліку 

Тема 4. Оцінювання та 

калькулювання 

36 4 2   30 23 2 1   20 

Тема 5. Документування та 

інвентаризація, техніка і 

форми бухгалтерського 

обліку 

44 10 4   30 23 2 1   20 

Разом за змістовим  

модулем 2 

80 14 6   60 46 4 2   40 

Модуль 2 

Бухгалтерський облік господарських засобів підприємства 

Тема 6. Облік необоротних 

активів 

11 4 4 2  1 10 2 1 2  5 

Тема 7. Облік запасів 11 4 4 2  1 10 2 1 2  5 

Тема 8. Облік грошових 

коштів і дебіторської 

заборгованості 

6 2 2 1  1 10,5 0,5    10 

Тема 9. Облік фінансових 

інвестицій 

6 2 2 1  1 10,5 0,5    10 

Разом за змістовим  

модулем 3 

34 12 12 6  4 41 5 2 4  30 

Бухгалтерський облік джерел утворення господарських засобів підприємства 

Тема 10. Облік власного 

капіталу 

10 4 4 1  1 11 1    10 

Тема 11. Облік зобов’язань 7 2 2 2  1 11 1    10 

Тема 12. Облік праці, її 

оплати та соціального 

страхування персоналу 

11 4 4 2  1 11 1    10 

Разом за змістовим  

модулем 4 

28 10 10 5  3 33 3    30 

Бухгалтерський облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства. Фінансова звітність 

Тема 13. Облік витрат 

діяльності підприємства 

9 3 3 2  1 13,5 0,5 1 2  10 

Тема 14. Облік доходів і 

фінансових результатів 

9 3 3 2  1 13,5 0,5 1 2  10 

Тема 15. Фінансова звітність 10 4 4 1  1 19 1    18 

Разом за змістовим 

 модулем 5 

28 10 10 5  3 46 2 2 4  38 

Усього годин  240 64 48 16  130 240 20 10 8  202 
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5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

аудиторних 

годин 

1 2 3 

1 Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і 

метод 

2 

2 Бухгалтерський баланс 4 

3 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 4 

4 Оцінювання та калькуляція 2 

5 Документація та інвентаризація. Техніка і форми бухгалтерського 

обліку 

4 

6 Облік необоротних активів 4 

7 Облік запасів 4 

8 Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості  2 

9 Облік фінансових інвестицій 2 

10 Облік власного капіталу 4 

11 Облік зобов’язань  2 

12 Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу 4 

13 Облік витрат діяльності підприємства 3 

14 Облік доходів і фінансових результатів 3 

15 Фінансова звітність 4 

Разом  48 

 

6. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

аудиторних 

годин 

1 2 3 

6 Облік необоротних активів 2 

7 Облік запасів 2 

8 Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості  1 

9 Облік фінансових інвестицій 1 

10 Облік власного капіталу 1 

11 Облік зобов’язань  2 

12 Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу 2 

13 Облік витрат діяльності підприємства 2 

14 Облік доходів і фінансових результатів 2 

15 Фінансова звітність 1 

Разом  16 

 

7. Самостійна робота 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 2 3 

1 Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і 

метод 

20 

2 Бухгалтерський баланс 20 

3 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 20 
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4 Оцінювання та калькуляція 30 

5 Документація та інвентаризація. Техніка і форми бухгалтерського 

обліку 

30 

6 Облік необоротних активів 1 

7 Облік запасів 1 

8 Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості  1 

9 Облік фінансових інвестицій 1 

10 Облік власного капіталу 1 

11 Облік зобов’язань  1 

12 Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу 1 

13 Облік витрат діяльності підприємства 1 

14 Облік доходів і фінансових результатів 1 

15 Фінансова звітність 1 

Разом   130 

 

Самостійна  робота  студента  є  основним  засобом  оволодіння  матеріалом 

дисципліни,   придбання   необхідних   умінь   і   навичок   у   час,   вільний   від 

обов’язкових занять.   Під   час   такої   роботи   використовується   навчальна, 

спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою навчальної 

самостійної    роботи    є    виконання  індивідуальних    завдань    у    вигляді  

виконання тестів, розв’язування   задач,   аналізу ситуацій,   написання   

рефератів,   аналітичних оглядів.   

Самостійна робота студента здійснюється на підставі Методичних 

рекомендацій та завдань для виконання самостійної та індивідуальної робіт, 

складених відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік ”. 

У теоретичній частині індивідуального завдання студент повинен викласти у 

вигляді реферату запропоновані йому питання щодо обліку операцій, які 

здійснюються на підприємстві. Практична частина індивідуального завдання 

передбачає виконання задач та тестів. 

 

8. Методи навчання 

                                                                                                    

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” є:   

- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження наукового 

інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових 

завдань, вирішення облікових задач та ситуацій, формування облікової 

документації та звітності з метою набування умінь і практичних навичок  

(практичні заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного складання модулів 

за тематикою лекційних та практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у вигляді 

складання тестів, вирішення облікових задач, написання рефератів на підставі 

самостійно опрацьованої базової літератури та додаткових джерел інформації (в 
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т.ч. законодавчих актів) з метою конкретизації й поглиблення базових знань, 

необхідних умінь та практичних навичок (самостійна робота); 

- методи усного та письмового контролю (практичні заняття та самостійна 

робота). 

 

9. Методи контролю 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування,  проведення тестування, 

розв’язок задач, розгляд облікових ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульних завдань, що включають 

тестування, задачі; 

- для підсумкового контролю – проведення планового іспиту (тестові 

завдання, задачі). 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота у 5 семестрі 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль  

1 

Змістовий модуль 

2  

50 

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 10 10 10 10 10 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота у 6 семестрі 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 

3 

Змістовий модуль  

4 

Змістовий модуль 

5 
50 100 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

6 6 4 4 4 4 4 6 6 6 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 
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12. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 

- практикуму на паперовому та електронному носіях; 

- методичних рекомендацій та завдань для виконання самостійної та 

індивідуальної робіт на паперовому та електронному носіях;  

- друкованого роздаткового матеріалу. 

 

13. Рекомендована література 

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

Україні», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. 

№996 – XIV зі змінами і доповненнями. URL : zakon.rada.gov.ua/go/996-14 

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Міністерством 

фінансів України від 30.11.1999 р. №291. URL : 
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