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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1.Загальноосвітні дисципліни середнього навчального закладу 
2. Економічна теорія 
3. Загальні поняття про економічні процеси в суспільстві. 
 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
Економічна теорія 
Економіка підприємства 
 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати:  
          - сутність бухгалтерського обліку, його задачі, функції, вимоги, що 
пред’являються до нього; 
 - нормативні та регулюючі документи з обліку та звітності; 
 - визначення та особливості ведення окремих видів обліку; 
 - зміст та умови застосування основних принципів бухгалтерського обліку; 
 - напрями класифікації об’єктів бухгалтерського обліку; 
 - сутність, економічне значення та техніку застосування окремих елементів 
методу бухгалтерського обліку; 
 - облікові регістри, техніку та форми бухгалтерського обліку; 
 - передумови та напрями раціональної організації бухгалтерського обліку на 
підприємстві 
вміти:  
           - застосовувати методи бухгалтерського обліку та його спеціальні прийоми 
на практиці; 
 - заповнювати форми первинних документів, складати оборотні відомості, 
двосторонній сальдовий баланс підприємства;  
 - спрямовувати отриманні знання з теорії бухгалтерського обліку на 
розвиток методів отримання, обробки та використання облікової інформації в 
управлінні. 
 
 
3.Зміст робочої програми 
 
Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ 
Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика 
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 
Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку  
та їх використання на підприємствах 
Тема 4. Бухгалтерський баланс 



Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
Тема 6. Документація, інвентаризація 
Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку 
Тема 8. Облік основних господарських процесів 
Тема 9. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на промислових 
підприємствах 
 
Змістовий модуль 2. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ЗАПАСІВ, 
КОШТІВ, РОЗРАХУНКІВ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
Тема 10. Облік основних засобів 
Тема 11. Облік нематеріальних активів 
Тема 12. Облік виробничих запасів 
Тема 13. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості 
Тема 14. Облік фінансових інвестицій 
Тема 15. Облік власного капіталу 
Тема 16. Облік зобов’язань 
 
Змістовий модуль 3. ГОСПОДАРСЬКІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Тема 17. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу 
Тема 18. Облік витрат діяльності підприємства 
Тема 19. Облік доходів і фінансових результатів 
Тема 20. Фінансова звітність 
Тема 21. Облік на підприємствах малого бізнесу 
Тема 22. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
 
Список рекомендованої літератури 

 
№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

Тексти та конспекти лекцій 
1 Облік та аудит: конспект лекцій для 

студентів спеціальності 6.01010430 
«Професійна освіта. Економіка 
підприємства, маркетинг та 
менеджмент / Укр.інж.-пед.академія; 
упоряд. В.В. Прохорова, 
Ю.Є.Безугла.-Х.:2013.-123 с. 
 

2013 1 +/+  
 

Методичне забезпечення практичних та семінарських занять, РГЗ та самостійної роботи 
студентів 

1 Облік та аудит: методичні вказівки 
по орг. та планув. самост. роботи 

2013 1 +/+  



№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

студ. денної та заочної форм 
навчання спеціальності 6.01010430 
«Професійна освіта. Економіка 
підприємства, маркетинг та 
менеджмент / В.В. Прохорова, Ю.Є. 
Безугла ; Укр. інж.-пед. акад.- 
Х.:[б.в.], 2013.- 28 с.  

 
 Методичне забезпечення лабораторних занять 
 —     
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни для студентів заочної 

форми навчання 
      

 
14. Рекомендована література 

Базова 
№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

1. Бухгалтерський облік: навч.-метод. 
посібник для самост. вивчення дисц./ 
Г. М. Азаренкова, Н. М. Самородова. 
- К.: Знання, 2004. - 416 с.. - (Вища 
освіта XXI століття). - Бібліогр.: с. 
411-415 (48 назв). 

2004 ЧЗ(1)   

2.  Аудит: теорія і практика: навч. 
посібник для вищих навч. закладів/ 
А. Г. Загородній [та інші].; Нац. ун-т 
"Львівська політехніка". - 2-е вид., 
перероб. та доп.. - Львів: Вид-во Нац. 
ун-ту "Львiвська полiтехнiка", 2004. - 
356 с.. - Бібліогр.: с. 448-453 (96 
назв).  

2004 ЧЗ(1)   

 
Допоміжна 

№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

1. Теорія бухгалтерського обліку: 
навч. посібник для вищих навч. 
закл./ В. С. Білоусько, М. І. 
Бєлєнкова; Харків. нац. аграр. 
ун-т ім. В. В. Докучаєва. - 5-те 
вид., перероб. і доп.. - К.: 
Сузір'я, 2008. - 402 с. 

2008 ЧЗ(1)   

2.  Бухгалтерський облік і 
контроль. Тести: навч. 

2008 ЧЗ(1)   



№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

посібник для вищих навч. 
закладів, що навчаються за 
освітньо-проф. програмою 
підготовки бакалавра з 
економіки зі спец. "Облік і 
аудит" : в 2 ч.. Ч. 1/ Ф. Ф. 
Бутинець, І. І. Пилипенко, Л. В. 
Чижевська; Ін-т 
статистики, обліку і аудиту. - 
2-е вид., доп. i перероб.. - 
Житомир: Рута, 2002. - 384 с.. 

 
Інформаційні ресурси 

 
1. Сервер Верховной Рады Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: portal. 

Rada.gov.ua.  
2. ЛигаБизнесИнформ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.liga.net.  
3. Нормативные акты Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nau.kiev.ua.  
4. Право. Украина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.legal.cov.ua/cgi-

bin/matrix.cgi/pravo.html.  
5. Украинское право [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ukrpravo.com. 
6. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАНУ/Економіка промисловості 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace 
/handle/123456789/248 


