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Основи бухгалтерського обліку і оподаткування
79000, місто Львів, проспект Свободи 18, Економічний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка
економічний факультет, кафедра обліку і аудиту

Консультації з питань
навчання по
дисципліні
відбуваються
Сторінка дисципліни

Консультації в день проведення практичних занять (за попередньою
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Microsoft
Teams. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на
електронну пошту викладача або зателефонувати.
https://econom.lnu.edu.ua/course/osnovy-buhhalterskoho-obliku-iopodatkuvannya-002

Інформація про
дисципліну

Бухгалтерський облік характерний для усіх підприємств та організацій,
він є важливою основою для забезпечення діяльності, планування,
контролю за використанням та збереженням ресурсів, прогнозування та
оцінки результатів. Усі підприємці, власники бізнесу, керівники
організацій та наймані працівники більшою чи меншою мірою беруть
участь у здійсненні бухгалтерського обліку. Оподаткування є
невід’ємною частиною господарської діяльності. Залежно від об’єктів
оподаткуванню підлягають доходи, прибуток, грошові надходження,
нерухомість та інші активи, заробітна плата та різні господарські
операції. Таким чином, обізнаність щодо основних аспектів обліку та
оподаткування є актуальною та доцільною для студентів ЛНУ ім. І
Франка.

Дисципліна вільного вибору студента циклу загальної підготовки

Москаль Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку
і аудиту
Контактна інформація nataliya.moskal@lnu.edu.ua
викладачів
https://econom.lnu.edu.ua/employee/moskal-n-v

Коротка анотація
курсу

Мета та цілі курсу

Дисципліна «Основи бухгалтерського обліку і оподаткування» є
вибірковою дисципліною з спеціальності 002 (Вибіркові дисципліни
гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 4 семестр
(обирають студенти 1 курсу), яка викладається в четвертому семестрі в
обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою
ECTS).
Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам
необхідні знання, обов’язкові для того, щоб якісно виконувати завдання
щодо документального оформлення, відображення в обліку та звітності
основних господарських операцій, виявлення об’єктів оподаткування,
здійснення нарахування податків і зборів. Тому у курсі представлено
основні принципи, підходи, методи та інструменти, які потрібні для
здійснення обліку та оподаткування на підприємстві.
Метою вивчення дисципліни «Основи бухгалтерського обліку і
оподаткування» є надання теоретичних та практичних знань з теорії,

методики й організації бухгалтерського обліку та порядку
оподаткування господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Література для
вивчення дисципліни

Завданнями дисципліни «Основи бухгалтерського обліку і
оподаткування» є отримання студентами теоретичних, методичних та
практичних навиків складання балансу підприємства, відображення
господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку,
формування регістрів обліку, обчислення розміру податків і зборів, для
виконання теоретичних завдань обліку та практичних завдань
облікового підрозділу суб’єкта господарювання, що виникають у
процесі його функціонування.
Основна література:
1. Атамас П.Й. Фінансовий облік: навчальний посібник / О.О.
Лисиченко, П.Й. Атамас, О.П. Атамас. – К. : Центр навчальної
літератури, 2019. – 356 с.
2. Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення / Ю. Г. Кім. – К. : Центр учбової літератури, 2014. –
600 с.
3. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Ю.А. Верига. – К. :
Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 520 с.
4. Гудзь Н.В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н.В. Гудзь, П.В.
Денчук, Р.В. Романів. – [2-ге вид., перероб і доп.]. – К. : Центр навчальної
літератури,
2019. – 424 с.
5. Плаксієнко В.Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. / В.Я.
Плаксієнко. – К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 509
с.
6. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В.Й. Плиса, З.П.
Плиса. – К. : Каравела, 2019. – 560 с.
7. Синиця Т В., Осьмірко І. В. Бухгалтерський облік: теоретичні основи,
організація та оптимізація облікових процесів : навч. посіб. / Т. В.
Синиця, І. В. Осьмірко. – Харків : Панов А. М., 2016. – 274 с.
Додаткова література:
1. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку / В. С. Білоусько, М. І.
Беленкова. – К.: Ліра-К, 2014. – 402 с.
2. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підруч. / Р. Ф. Бруханський.
– Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с.
3. Верига Ю.А. Фінансовий облік: навч. посіб. / Ю.А. Верига, Т.В.
Гладких, М.М. Орищенко. – К. : Центр навчальної і практичної
літератури, 2019. – 438 с.
4. Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк,
О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків,
Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с.
5. Крупка Я. Д. Фінансовий облік : підруч. / Я. Д. Крупка, З. В.
Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид. [доп. і перероб.]. – Тернопіль
: ТНЕУ, 2017. – 451 с.
6. Лень В.С. Звітність підприємства : підручник / В.С. Лень, В.В.
Гливенко. – [2-ге вид.]. – К. : Каравела, 2019. – 676 с.

7. Лисиченко О. О. Фінансовий облік : навч. посіб. / О.О. Лисиченко,
П.Й. Атамас, О.П. Атамас. – К. : Центр навчальної і практичної
літератури, 2019. – 356 с.
8. Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік: підруч. / В. Ф. Максімова. –
Одеса: ОНЕУ, 2012 – 670 с.
9. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Затверджені
відповідними
наказами Міністерства фінансів України.
10. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська,
Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : Центр учбової літератури, 2013.
– 688 с.
11.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і
звітність: підручник / Н.М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2016, – 928 с
12.Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік:
навчальний
поcібник / Є.Ю. Шара. – К. : Центр навчальної літератури, 2019. – 422 с.
13. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В. Г. Швець.
– К.: Знання, 2015. – 572 с.
Інформаційні ресурси:
1. Офіційний портал Верховної Ради України
http://rada.gov.ua/
2. Сайт електронної бухгалтерської газети «Інтерактивна Бухгалтерія» http://www.interbuh.com.ua/ua/
3. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети
«Все про бухгалтерський облік»
http://www.vobu.com.ua/
4. Офіційний сайт професійного видання Бухгалтер 911:
https://buhgalter911.com/uk/?utm_source=all-sites&utm_medium=topmenu&utm_campaign=from-top-menu
Обсяг курсу
Очікувані результати
навчання

Ключові слова

32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин
практичних занять та 58 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде :
знати:
- економічну сутність бухгалтерського обліку, його структуру та
методи ведення;
- економічну сутність оподаткування як складової частини
державного регулювання економіки.
вміти:
- вести журнал реєстрації господарських операцій, визначати тип
змін в балансі під впливом господарських операцій,
систематизувати інформацію на бухгалтерських рахунках і
регістрах бухгалтерського обліку, складати звітність;
- розраховувати суму податкових зобов’язань за різними
податками, зборами, обов’язковими платежами.
Бухгалтерський облік, подвійний запис, баланс, актив, пасив, доходи,
витрати, ПДВ, податок на прибуток підприємств, податок з доходів
фізичних осіб, військовий збір, єдиний внесок на соціальне страхування

Формат курсу
Теми
Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

Очний
Перелік тем подано у формі таблиці в кінці силабусу
Залік в кінці семестру
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з економічної
теорії, достатніх для розуміння основних аспектів діяльності
підприємства в сучасних економічних умовах України
Презентація, лекції, дискусія

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу
Необхідне обладнання Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного
забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються
(окремо для кожного за наступним співвідношенням:
виду навчальної
• практичні, самостійні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість
діяльності)
балів - 50
• контрольні заміри (модулі): 50% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів - 50
• залік оформляється на основі отриманих студентом балів за практичні,
самостійні та контрольні заміри
Підсумкова максимальна кількість балів 100

Опитування

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі
студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти
мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків,
визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених
курсом.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти
самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права
її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання
також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на
поточному контролі знань, самостійній роботі та бали модульного
контролю. При цьому обов’язково враховуються присутність на
заняттях та активність студента під час практичного заняття;
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат;
несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

Структура курсу
Години
Тема
План
Завдання
лек./практ.
Змістовий модуль 1. Загальні засади бухгалтерського обліку та оподаткування суб’єктів
господарювання
2/2
Тема 1. Загальні засади
1.1. Сутність та види бухгалтерського
питання,
бухгалтерського обліку і
обліку
теоретичні
оподаткування
1.2. Мета, завдання та вимоги до
завдання,
господарської діяльності
бухгалтерського обліку
тестування
підприємства
1.3. Нормативно-правове регулювання
бухгалтерського обліку та
оподаткування
1.4. Основні принципи бухгалтерського
обліку та оподаткування
1.5. Організація бухгалтерського обліку
та оподаткування на підприємстві
4/4
Тема 2. Предмет і метод
2.1. Предмет та об’єкти
питання,
бухгалтерського обліку,
бухгалтерського обліку
розрахункові
класифікація об’єктів обліку 2.2. Господарські засоби та їхня
завдання,
і оподаткування
класифікація
тестування
2.3. Джерела утворення господарських
засобів підприємства
2.4. Класифікація видів господарської
діяльності підприємства
2.5. Класифікація об’єктів
оподаткування
2.6. Сутність методу бухгалтерського
обліку та його елементів
2/2
Тема 3. Рахунки
3.1. Поняття та будова рахунку
питання,
бухгалтерського обліку і
бухгалтерського обліку
розрахункові
подвійний запис,
3.2. Сутність подвійного запису
завдання,
бухгалтерський баланс
3.3. Синтетичні та аналітичні рахунки,
тестування
їхній взаємозв’язок
3.4. Принципи класифікації рахунків
3.5. План рахунків бухгалтерського
обліку та його характеристика
3.6. Бухгалтерський баланс як елемент
методу, його зміст та будова
Змістовий модуль 2. Теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку та оподаткування
суб’єктів господарювання
4/4
Тема 4. Облік та
4.1. Поняття господарського процесу
питання,
оподаткування основних
4.2. Облік процесу постачання ресурсів розрахункові
господарських процесів
4.3. Облік процесу виробництва та
завдання,
формування собівартості продукції
тестування
4.4. Облік процесу реалізації готової
продукції
4.5. Оподаткування господарських
операцій податком на додану вартість

2/2

Тема 5. Облік та
оподаткування виплат
персоналу

2/2

Тема 6. Документація,
облікові регістри, та
організація обліку і
оподаткування

Автор

4.6. Оподаткування господарської
діяльності податком на прибуток
підприємств
5.1. Класифікація виплат персоналу
5.2. Нарахування заробітної плати,
заохочувальних та компенсаційних
виплат
5.3. Документальне оформлення виплат
персоналу
5.4. Оподаткування виплат персоналу
6.1. Первинні документи: сутність та
вимоги до складання
6.2. Класифікація документів
6.3. Поняття документообігу
6.4. Поняття та види облікових
регістрів
6.5. Порядок зберігання первинних
документів та регістрів обліку
6.6. Форми бухгалтерського обліку
6.7. Організація, планування та
оптимізація оподаткування
підприємства
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