
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код ПП 12 
2. Назва. Навчальна практика з організації первинного обліку 

3. Тип. Обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти. 1 (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Позняковська Н.М. канд. екон. 

наук, доцент; Сиротинська А.П., канд. техн. наук, доцент. 

9. Результати навчання. Здатність формувати первинну облікову інформацію суб’єктів 

господарювання. Здатність до відображення відомостей про господарські операції суб’єктів 

господарювання з використанням первинних документів. Здатність здійснення облікових процедур із 

застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни. «Бухгалтерський облік (загальна 

теорія)», «Економіка підприємства», «Облік і звітність в оподаткуванні» та дисциплін, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст курсу. Класифікація підприємств за Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні». Організація первинного обліку господарських операцій. Автоматизація 

первинного обліку 

13. Рекомендовані навчальні видання. 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 року 

№996-XIV, зі змінами і доповненнями. URL: http://portal.rada.gov.ua/ – сайт Верховної Ради України. 

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73. URL: 

http://portal.rada.gov.ua/ – сайт Верховної Ради України. 

3. Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс]: підручник / Р.Ф. Бруханський. 

Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 480с. URL: http:// dspace. tneu.edu.ua/ bitstream/316497/8959/ 

4. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення : 

навч. посібник для ВНЗ / Ю.Г. Кім. К.: ЦУЛ, 2014. 600 с. 

5. Шара Є. Ю. Фінансовий облік I. [Електронний ресурс]: навч. посібник / Є. Ю. Шара, І. Є. 

Соколовська-Гонтаренко. К.: ЦУЛ, 2016. 336 с. URL: http://fin-lib.com/ finansovo-ekonomicheskie-

distsipliny/buhgalterskij-uchet/finansovyj-uchet/finansovii-oblik-i/index.html 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  
Разом – 135 год.  

інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання:  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль: Залік в кінці 4 семестру.  

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова навчання. Українська. 

 

Завідувач кафедри обліку і аудиту НУВГП 
к.е.н., доцент                                                                                                             Н.М.Позняковська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PP 12. 

2. Title: Educational practice of the initial accounting organization 
3. Type: compulsory 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2 

6. Semester when the discipline is studied: 4 

7. Number of established ECTS credits: 4,5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Poznyakovska N.M., PhD, 

Associated professor, Syrotinska A.P., PhD, Associated professor 

9. Results of studies: The ability to generate a primary account information of the entities. The ability to 

display information about business operations of the entities with initial documents. The ability to conduct 

accounting procedures using specialized information systems and computer technologies. 

10. Forms of organizing classes: lectures, trainings, individual work, assessment. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:  
“Accounting (general theory)”, “Economy of Enterprise”, “Accounting and financial statements in taxing” 

12. Course contents:  
The classification of enterprises in the Law of Ukraine “On the Accounting and Financial Reporting in 

Ukraine”. The initial accounting organization. The Automation of initial accounting. 
13. Recommended educational editions:  
1. On the Accounting and Financial Reporting in Ukraine : law of Ukraine in 16.07.1999 with changes and 

additions. URL: http://portal.rada.gov.ua/ 
2. National statement (standard) of accounting 1 “General requirements for financial statements” : the 

order of the Ministry of Finance of Ukraine in 07.02.2013. URL: http://portal.rada.gov.ua/ 
3. Brukhansky R.F. Accounting [Electronic resource]: textbook / R.F. Brouhansky. Ternopil: TNEU. 2016. 480 

p. 
4. Kim Yu. G. Accounting and tax accounting: primary documents and the order of their filling: tutor. study 

guide for higher education / Yu. G. Kim. K.: ZUL, 2014. 600 p. 

5. Shara E. Yu. Financial Accounting I. [Electronic Resource]: Teach. manual / E. Yu. Shara, I. E. 

Sokolovskaya-Gontarenko. K: ZUL, 2016. 336 p. URL: http://fin-lib.com/ finansovo-ekonomicheskie-

distsipliny/buhgalterskij-uchet/finansovyj-uchet/finansovii-oblik-i/index.html 
14. Planned types of educational activities and teaching methods:  
In total - 135 hours.  
interactive lectures, individual tasks, group tasks of scientific research, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale.  

Final assessment: the end of the 4 semester.  

Current assessment (100 points): Testing, Surveys. 

16. Language of teaching: Ukrainian.  

 

Head of the Accounting and Audit department,  
PhD, associated professor                                                                                       N. M. Poznyakovska                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


