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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Основи бухгалтерського обліку 
Шифр та назва 
спеціальності 

Загальноакадемічна база вибіркових дисциплін 

Назва освітньої 
програми 

__ 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки  
Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 
Терміни вивчення 
дисципліни 

ІІІ курс, 3(11) чверть 

Назва кафедри, яка 
викладає дисципліну 

Обліку і аудиту 

Провідний викладач 
(лектор) 

Канд. екон. наук, доцент Акімова Тетяна Валеріївна 
E-mail: akimova.kaf.oa@gmail.com , кімн. Б-405 

Мова викладання Українська 
Передумови 
вивчення дисципліни 

Вивченню дисципліни має передувати вивчення економічних дисциплін освітніх 
програм повної загальної середньої освіти та/або фахової передвищої освіти 

Мета навчальної 
дисципліни 

Формування системи знань та базових навичок з ведення бухгалтерського 
обліку на підприємствах 

Компетентності, 
формування яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

Загальні: 
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- здатність працювати в команді; 
- здатність працювати автономно; 
- навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних 
технологій. 
Спеціальні (фахові): 
- здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів 
господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, 
узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних 
потреб осіб, що приймають рішення; 
- здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих 
інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

Програмні 
результати навчання 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 
- місце бухгалтерського обліку в системі менеджменту; 
- мету, зміст і основні принципи бухгалтерського обліку господарської 
діяльності підприємств; 
- принципи формування та якісні характеристики інформації, що міститься у 
фінансовій звітності підприємства; 
- балансове узагальнення, звітність, систему рахунків, подвійний запис, 
документування як елементи методу бухгалтерського обліку; 
- основи бухгалтерського обліку господарських процесів на підприємстві; 
вміти: 
- складати бухгалтерський баланс; 
- складати кореспонденцію рахунків;  
- вести систему рахунків та інші документи і регістри бухгалтерського обліку; 
- вести бухгалтерський облік господарських процесів. 
Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання: 
- розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової 
та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів 
обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, 
економічної і екологічної відповідальності підприємств; 
- визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; 
- володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування господарської діяльності підприємств; 
- вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та 
відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати 
індивідуальне та культурне різноманіття. 

Зміст навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Балансове узагальнення та звітність. 
Модуль 2. Система рахунків, подвійний запис, документування. 
Модуль 3. Бухгалтерський облік активів підприємства. 
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Модуль 4. Бухгалтерський облік пасивів підприємства, витрат, доходів і 
результатів діяльності. 

Заходи та методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1 – 4 здійснюється за результатами виконання чотирьох 
модульних контрольних робіт у тестовій формі. 
Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.  
Підсумкова оцінка (в т.ч. семестрова) навчальної дисципліни визначається як 
середнє арифметичне чотирьох модульних оцінок за 12-бальною шкалою. 

 
Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах Усього Чверті   

… 11 … 
Усього годин за навчальним планом, у тому числі: 120  120  
Аудиторні заняття, з них: 32  32  
Лекції 16  16  
Лабораторні роботи –  –  
Практичні заняття 16  16  
Семінарські заняття –  –  
Самостійна робота, у тому числі при: 88  88  
підготовці до аудиторних занять 16  16  
підготовці до модульного контролю 12  12  
виконанні курсових проектів (робіт) –  –  
виконанні індивідуальних завдань –  –  
опрацюванні розділів програми, які не викладаються 
на лекціях 

60  60  

Заходи модульного контролю Модульні 
контр.роботи 

 Модульні 
контр.роботи 

 

Захід семестрового контролю Диф. залік  Диф. залік  
 

Специфічні 
засоби навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного обладнання, 
специфічні засоби навчання не передбачені 

Навчально-
методичне 
забезпечення 

Основна література: 
1. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. Частина I. Теорія бухгалтерського 

обліку / Г.О. Король, Р.Б. Сокольська, Т.В. Акімова та ін. – Дніпро: НМетАУ, 
2017. – 208 с. 

2. Бухгалтерський облік. Частина ІІ. Документооборот і форми ведення 
бухгалтерського обліку: Навч. посібник / Г.О. Король, Р.Б. Сокольська. – 
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 44 с. 

3. Бухгалтерський облік. Частина ІІІ. Практика бухгалтерського обліку: Навч. 
посібник / Г.О. Король, Р.Б. Сокольська. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 
44 с. 

Додаткова література: 
1. Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях: Навч. посібник / О.В. Зінченко, 

Н.Й. Радіонова, Є.Б. Хаустова та ін.; під заг. ред. М.І. Скрипник. – К.: ЦУЛ, 
2017. – 340 с. 

2. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: 
Підручник. – 6-те вид. доп. і перероб. – К.: Алерта, 2013. – 982 с. 

Інтернет-джерела: 
1. Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні», затверджений постановою Верховної Ради 
України, із змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text. 

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України 
від 07.02.2013 № 73, із змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text. 

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, затверджений 
Міністерством фінансів України від 30.11.1999 № 291, із змінами 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11#Text. 

 
Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування 
(Протокол № 01-б/20-21 від 23.11.2020 р.). 
 

Гарант освітньої програми, доцент Юлія РАСПОПОВА 


