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Викладачі:
Кулікова Людмила Василівна, доцент кафедри економіки та підприємництва,
kulikovalv@gmail.com
В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З
ТЕОРЕТИЧНИМИ
І
ПРИКЛАДНИМИ
ЗНАННЯМИ
В
СФЕРІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЩО ДАЄ БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ПРО
ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ ПІДПРИЄМСТВА, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
РЕЄСТРАЦІЇ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РОЗКРИВАЄ
МЕТОДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ
(РАХУНКИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ,
ПОДВІЙНИЙ
ЗАПИС,
ДОКУМЕНТАЦІЯ,
ОЦІНКА,
КАЛЬКУЛЯЦІЯ,
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
БАЛАНС, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ).
Наприклад: Вміння використовувати методи та прийоми бухгалтерського обліку.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами: Мікроекономіка; Економіка підприємства; Інформатика і
комп’ютерна техніка.
Програмні результати навчання:
знати:
- вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової де держави

- правила та механізми формування системи звітності підприємств перед
державними органами, вміти збирати і обробляти статистичну інформацію
- основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій
діяльності
правові та організаційні основи організації бухгалтерського обліку на
підприємствах; сутність бухгалтерського обліку, його основні принципи; характеристику
об’єктів, прийоми і способи обліку;
порядок формування власного капіталу як джерела фінансування необоротних
і оборотних активів; облік грошових коштів, зобов’язань, склад витрат та калькулювання
собівартості продукції;
порядок формування фінансових результатів діяльності підприємств і
відображення їх у звітності, знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій,
торговельній і біржовій діяльності;
Знати правила та механізми формування системи звітності підприємств перед
державними органами.
вміти:
використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової
діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях
застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань
за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності
демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та
брати відповідальність за результати
демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці
групувати господарські засоби за складом, розміщенням та джерелами їх
формування, складати бухгалтерський баланс за даними такого групування;
користуватись планом рахунків бухгалтерського обліку та відображати
господарські операції у системі рахунків;
використовувати облікову інформацію для контролю за рухом засобів,
ефективним використання грошових коштів, сприяти своєчасності розрахунків,
калькулювати собівартість продукції та послуг;
визначати дохід від реалізації.
володіти:
знаннями і практичними навичками в питаннях організації, методології і
техніки обліку на підприємствах на підставі використання міжнародних і національних
стандартів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
п/п

Назва тем

Кількість годин
лекції

практичні

лабораторні

самостійна

Розділ 1. Загальна характеристика автоматизованих систем
2
2
Господарський облік, його значення, цілі та
завдання.

2

2

Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

2

2

2

3

Бухгалтерський баланс

2

2

4

4

Рахунок і подвійна запис

2

2

4

1

5

Класифікація і план рахунків

2

2

4

6

Оцінка коштів, калькуляція витрат і
документування операцій. Інвентаризація і
звітність.

2

2

4

7

Облік власного капіталу

2

2

4

Облік необоротних активів.
Облік виробничих запасів.
Облік оплати праці, страхування і розрахунків з
персоналом.
Облік
грошових
коштів,
кредитних
і
розрахункових операцій
Облік витрат підприємств
Облік готової продукції, товарів і реалізації
Всього

4
4
2

2
4
2

6
6
6

2

2

6

4
2
32

2
2
28

6
6
60

8.
9.
10.
11.
12.
13.

0

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за навчальною
дисципліною «Бухгалтерський облік» складає 60-100 балів і може бути досягнутий наступними
засобами оцінювання
Засоби оцінювання
Вид контролю

Кількість у
семестрі

Контроль знань:
1. Поточний контроль знань, в т.ч.
- - усне опитування або письмовий експресконтроль на практичних заняттях та лекціях
- виконання самостійних робіт (робота на
практичних заняттях)
- розрахунково-графічна робота
- стандартизовані тести
2. Підсумковий (семестровий) контроль знань
(іспит)
Разом

Мінімальна
кількість
балів

Максимальна
кількість
балів

36

60

кожне
заняття
2
1
2
1

24
60

40
100

Зміст розрахунково-графічної роботи пов’язаний із закріпленням теоретичних питань
програми дисципліни «Бухгалтерський облік», оволодіння методикою розрахунку господарських
операцій підприємства, та складання балансу підприємства.
Тестове експрес опитування проводиться у системі Moodle.
1. На основі приведених господарських операцій визначити тип змін у бухгалтерському балансі і

відбити їх у таблиці:

№
з/п
1
2
3
4

Зміст господарської операції

Зміна в балансі
Стаття активу
Стаття пасиву
+
+
-

Тип зміни

Надійшли два комп'ютери як
внесок у статутний фонд
підприємства
Перераховані в бюджет суми
нарахованих податків
Видано зарплату працівникам
підприємства
Отримано засоби за раніше
відвантажений товар

2) Розрахувати ТЗВ, що припадають на вибуті в виробництво матеріали. Оформити
бухгалтерськими проводками: 1) надходження матеріалів (без ПДВ); 2) податковий кредит по ПДВ; 3)
оплату матеріалів, що надійшли; а також надходження і оплату ТЗВ і їх вибуття в виробництво.
Склад рахунку »201»

Вартість запасів грн.

Вартість ТЗВ, грн.

1.

Сальдо на початок. міс.

350

60

2.

Надійшло за міс.

670

100

3.

Вибуло за міс.

800

4.

Сальдо на кін. міс.

Підсумковий контроль знань проводиться для всіх студентів. Підсумковий контроль
знань здійснюється у вигляді іспиту. Згідно отриманого білету необхідно відповісти на
теоретичні питання та вирішити практичні завдання по тематиці навчальної дисципліни.
Інформаційне забезпечення
Основна література
1. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / В.С. Білоусько, М.І.
Бєлєнкова, Ф.Ф. Бутинець. – 5-те видання. – Житомир: Рута, 2008. – 404 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 444 с.
3. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: Знання Прес, 2015. – 572c.
4. Лишеленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник– К.:Центр учбової літератури,
2017.-670 с.
5. Бухгалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності
7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / За ред. проф.
Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 448 с.
6. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських
проводках: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2011. – 416 с
7. 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.
8. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием национальных
стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. – К.: А.С.К., 2011. – 848 с
9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: підруч. / Н.М.
Ткаченко // 7-е вид. доповн. і переробл. – К.: Алерта, 2016. – 928 с.
10. Економіка будівельного підприємства: підручник /авт..кол.: Т.О.Окландер. І.А.Педько,
О.Л.Камбур [ та ін.].-К.: Центр учбової літератури.2018.-363 с.
11. http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/МВ-РГР-БУХГ-ОБЛ-20р..docx
Кулікова Л.В. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни

„Бухгалтерський облік” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі
знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» (денної та заочної форми навчання).

Допоміжні джерела інформації
1. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 578 с.
2. Сук, Леонід Кіндратович та ін. Бухгалтерський облік у галузях економіки. : Навчальний
посібник. - Київ : "Каравела", 2008. - 208с.
3. Плиса, В.Й. Бухгалтерский облік : Навчальний посібник. - К. : Каравела, 2010. - 480с.
4. Шевчук, Д.І. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник. - Рівне : РДТУ, 2001.
- 314с.
5. Бухгалтерський облік. Навч. Пос./за заг.ред. Вереги Ю.А. – К.:Центр учбової літератури,
2008.-396 с.
6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: тести: Навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 та 8.050106 “Облік і аудит”. / За ред.
проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 180 с.
7. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
забовязань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. Наказом М-ва
фінансів України від 31.11.00 №291.

