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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

     Навчальна дисципліна акцентує увагу на 

теоретичних аспектах організації 

бухгалтерського обліку та формування 

фінансової звітності підприємств. 

     Мета та цілі дисципліни: набуття 

здобувачами вищої освіти теоретичних навичок 

з організації бухгалтерського обліку, облікову 

політику на підприємстві, формування 

показників фінансової звітності та вміння 

використовувати облікову інформацію в 

управлінні підприємством. 

     Методи та технології, що використовуються 

при викладанні дисципліни: опитування, 

тестування, кумулятивне оцінювання, 

модульний контроль, презентації тощо. 

Посилання на розміщення 

навчальної дисципліни на 

навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=479

8  

Компетентності ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

СК 2. Здатність проводити оцінювання 

продукції, товарів і послуг в підприємницькій, 

торговельній та/або біржовій діяльності. 

СК 3. Здатність до ефективного управління 

діяльністю суб’єктів господарювання в сфері 

підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності. 

СК 4. Здатність до вирішення проблемних 

питань і прийняття управлінських рішень у 

професійній діяльності. 

СК 7. Здатність обирати і використовувати 

загальнонаукові та спеціальні методи для 

проведення прикладних досліджень у сфері 

підприємницької, торговельної та/або біржової 

діяльності. 

СК 8. Здатність вирішувати задачі 

прогнозування процесів розвитку 

підприємницьких, торговельних та/або 

біржових структур із використанням економіко-

математичних методів та інформаційних 

технологій. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
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Програмні результати 

навчання 

ПР 02. Визначати, аналізувати проблеми 

підприємництва, торгівлі і біржової діяльності 

та розробляти заходи щодо їх вирішення. 

ПР 08. Оцінювати продукцію, товари, послуги, 

а також процеси, що відбуваються в 

підприємницьких, торговельних та/або 

біржових структурах, і робити відповідні 

висновки для прийняття управлінських рішень. 

ПР 09. Розробляти і приймати рішення, 

спрямовані на забезпечення ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної та/або біржової 

діяльності. 

ПР 10. Вміти вирішувати проблемні питання, 

що виникають в діяльності підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структур за умов 

невизначеності та ризиків. 

Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок (soft 

skills) 

     Економічна компетентність, здатність до 

навчання, критичне мислення, оцінювати 

ризики та приймати рішення, саморозвиток та 

інші. 

Структура навчальної 

дисципліни 

     Зазначено нижче в таблиці 

Методи оцінювання та 

структура оцінки 

     Для досягнення цілей та завдань курсу 

здобувачам вищої освіти необхідно вчасно 

виконати завдання зі складання наказів про 

організацію обліку та облікову політику, 

показників форм фінансової звітності, вчасно 

пройти модульні контролі знань. 

     За вчасне та якісне виконання завдань 

здобувач вищої освіти отримує такі обов’язкові 

бали: 

- 10 балів – за складання наказу про 

організацію бухгалтерського обліку; 

- 10 балів – за складання наказу про облікову 

політику; 

- 30 балів – за складання форм фінансової 

звітності; 

- 10 балів – за складання форм спрощеної 

фінансової звітності; 

- 20 балів – модуль 1; 

- 20 балів – модуль 2. 

     Здобувачі вищої освіти можуть отримати 

додаткові бали за: участь у науково-

практичних конференціях (5 балів); підготовку 
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до друку наукових статей (10 балів). 

     Модульний контроль проходитиме у вигляді 

тестування. У тесті 41 питання різної 

складності: рівень 1 – 33 питання по 0,4 бала 

(13,2 бали), рівень 2 – 6 питань по 0,8 бала (4,8 

бали), рівень 3 – 2 питання по 1 балу (2 бали). 

Усього – 20 балів. 

     Нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового 

контролів знань студентів, можливість їм 

подання апеляції: http://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-

otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце навчальної 

дисципліни в освітній 

траєкторії здобувача 

вищої освіти 

     Вивченню даної дисципліни передує 

вивчення дисциплін «Управлінські 

інформаційні системи», «Фінансове право». 

Поєднання навчання та 

досліджень 

     Студенти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання індивідуальних 
завдань дослідницького характеру, а також 
можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики 
курсу. 

Інформаційні ресурси - Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні : Закон України 

від16.07.1999 року за №996-XIV. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

- Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»: наказ Міністерства 

фінансів України від 07.02.2013 року №73. 

URL: http://www.minfin.gov.ua. 

- Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 25 «Спрощена 

фінансова звітність»: наказ Міністерства 

фінансів України від 25.02.2000 року №39. 

URL: http://www.minfin.gov.ua. 

- Методичні рекомендації щодо облікової 

політики підприємства: наказ Міністерства 

фінансів України №635 від 27 червня 2013 

року. URL: http://www.minfin.gov.ua. 

- Методичні рекомендації щодо 

заповнення форм фінансової звітності: наказ 

Міністерства фінансів України №433 від 28 

березня 2013 року. URL: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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http://www.minfin.gov.ua. 

- Методичні рекомендації з перевірки 

порівнянності показників фінансової звітності: 

наказ Міністерства фінансів України №476 від 

11 квітня 2003 року. URL: 

http://www.minfin.gov.ua. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА) 

Дедлайни та 

перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 
перездачі оприлюднюються на сторінці 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила академічної 

доброчесності 

     За списування під час проведення 
модульного контролю чи підсумкового 
контролю, студент позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає 
академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих 
завдань, студенту знижується оцінка у 
відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування      Студенту не дозволяється пропускати 

заняття без поважних причин. Якщо є довідка 

про хворобу чи іншу поважну причину то 

студенту не потрібно відпрацьовувати 

пропущене заняття.  

     Студент має право оформити 

індивідуальний графік навчання згідно 

відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

     При об’єктивних причинах пропуску 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
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занять, студенти можуть самостійно вивчити 

пропущений матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3

41 

     Здобувачі без обмежень можуть на 

заняттях використовувати мобільні телефони 

та ноутбуки. 

Неформальна та 

інформальна освіта 

      Студенти мають право на перезарахування 

результатів навчання набутих у неформальній 

та інформальній освіті згідно відповідного 

положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-

osvita. 

     Також студенти можуть самостійно на 

платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 

FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

перезарахування результатів навчання. 

     Рекомендований курс: 

- «Бухгалтерський облік для початківців» 

(https://courses.prometheus.org.ua/courses/

EY/ACC102/2017_T1/about) (пере 

зарахування 20% поточних балів). 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної інформації про 

дисципліну 

     Щосеместрово студенти заохочуються 
пройти онлайн опитування стосовно якості 
викладання та навчання викладачем даного 
курсу та стосовно якості освітнього процесу в 
НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання 
та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. 
     Результати опитування студентам 
надсилають обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та 
результати анкетування здобувачів минулих 
років та семестрів завантажені на сторінці 
«ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення      За ініціативою викладача зміст даного курсу 

оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 

законодавстві України. 

     В даній дисципліні враховано вимоги нової 

редакції Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 16 

липня 1999 року (зі змінами, затвердженими 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
https://courses.prometheus.org.ua/courses/EY/ACC102/2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/EY/ACC102/2017_T1/about
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
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наказом Міністерства фінансів України від 

17.06.2020 року № 720-ІХ), зокрема щодо 

підходів та обсягів формування фінансової 

звітності в залежності від типу підприємства. 

     Студенти також можуть долучатись до 

оновлення дисципліни шляхом подання 

пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у 

галузі документознавства та діловодства. За 

таку ініціативу студенти можуть отримати 

додаткові бали. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні 

матеріали стосовно організації навчального 

процесу для осіб з інвалідністю доступно за 

посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-

invalidnistju 

      У випадку навчання таких категорій 

здобувачів освітній процес даного курсу 

враховуватиме, за можливістю, усі особливі  

потреби здобувача.  

      Викладач та інші здобувачі даної освітньої 

програми максимально сприятимуть організації 

навчання для осіб з інвалідністю та 

особливими освітніми потребами. 

Практики, представники 

бізнесу, фахівці, залучені 

до викладання 

Збагерська Наталія Василівна – фінансовий 

директор, ТОВ «ІЗВУД» 

Дячук Олег Олеговоич – аудитор, ТзОВ АФ 

«ІНФО-СЕРВІС-АУДИТ» 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-

posilannya/elektronni-biblioteki 

Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini

/item/506-v-dopomohu-avtoram 

Електронний каталог: 

http://nuwm.edu.ua/MySql/ 

Можливості доступу до електронних ресурсів 

та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini

/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-

servisiv 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 16 год. Практичних занять 14 год. Самостійна робота 60 год. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 

Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти 

заходи щодо їх вирішення 

 
Види навчальної роботи здобувача 

вищої освіти (що здобувачі вищої 

освіти повинні виконати) 

Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, контекстне навчання, розвиток 

критичного мислення, проблемне навчання, випереджувальна 

самостійна робота, інформаційно-комунікаційні технології 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані роздаткові 

матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 

забезпечення дистанційного навчання) 

 

За поточну (практичну)  складову оцінювання 

15 балів 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 

Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття 

управлінських рішень  

 
Види навчальної роботи здобувача 

вищої освіти (що здобувачі вищої 

освіти повинні виконати) 

Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що 

відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових 

структурах, і робити відповідні висновки для прийняття 

управлінських рішень  

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, контекстне навчання, розвиток 

критичного мислення, проблемне навчання, випереджувальна 

самостійна робота, інформаційно-комунікаційні технології 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані роздаткові 

матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 

забезпечення дистанційного навчання) 

 

За поточну (практичну)  складову оцінювання 

15 балів 

За модульний (теоретичний)  контроль знань 

(РН1, РН2), модуль 1 - 20 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 

Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності  

 
Види навчальної роботи здобувача 

вищої освіти (що здобувачі вищої 

освіти повинні виконати) 

Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, контекстне навчання, розвиток 

критичного мислення, проблемне навчання, випереджувальна 

самостійна робота, інформаційно-комунікаційні технології 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані роздаткові 

матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 

забезпечення дистанційного навчання) 

 

За поточну (практичну)  складову оцінювання 

15 балів 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 

Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків 
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Види навчальної роботи здобувача 

вищої освіти (що здобувачі вищої 

освіти повинні виконати) 

Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в 

діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових 

структур за умов невизначеності та ризиків 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, контекстне навчання, розвиток 

критичного мислення, проблемне навчання, випереджувальна 

самостійна робота, інформаційно-комунікаційні технології 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані роздаткові 

матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 

забезпечення дистанційного навчання) 

 

За поточну (практичну) складову оцінювання 

15 балів 

За модульний (теоретичний) контроль знань 

(РН3, РН4), модуль 2 - 20 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 

Усього за дисципліну 100 

 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема 1. Основи організації обліку в Україні 

 

Результати 

навчання 

 

РН1, РН4 

Кількість 

годин: 

лекції – 1 

практ. - 0 

Література: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні : Закон України 

від16.07.1999 року за №996-XIV. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
2. Чацкіс Ю. Д., Гейєр Е. С., Наумчук О. А., 

Власова І. О. Організація бухгалтерського 

обліку. Навч. посіб. К.: Центр учбової 

літерату ри, 2011. 564 с. С. 12-25. 

3. Островерха Р.Е. Організація обліку: навч. 

посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 

2017. 408 с. С. 8-31. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4798 

Опис теми Поняття, значення, види обліку та їх взаємозв’язок. Сутність, принципи та завдання 

організації обліку. Форми організації бухгалтерського обліку. Етапи організації обліку  

 

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення організації обліку на підприємстві 

 

Результати 

навчання 

РН1 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні : Закон України 

від16.07.1999 року за №996-XIV. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
2. Чацкіс Ю. Д., Гейєр Е. С., Наумчук О. А., 

Власова І. О. Організація бухгалтерського 

обліку. Навч. посіб. К.: Центр учбової 

літерату ри, 2011. 564 с. С. 29-52. 

3. Островерха Р.Е. Організація обліку: навч. 

посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 

2017. 408 с. С. 65-80. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4798 

Опис теми Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Роль нормативно-

правового забезпечення в організації обліку. Організація збору та систематизації 

нормативно-правової інформації на підприємстві 

 

Тема 3. Організація праці облікового персоналу 

 

Результати 

навчання 

РН1 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

Література: 

1. Чацкіс Ю. Д., Гейєр Е. С., Наумчук О. А., 

Власова І. О. Організація бухгалтерського 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4798 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
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практ. - 2 обліку. Навч. посіб. К.: Центр учбової 

літерату ри, 2011. 564 с. С. 86-106. 

2. Островерха Р.Е. Організація обліку: навч. 

посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 

2017. 408 с. С. 39-80. 

Опис теми Призначення та функції бухгалтерії. Побудова структури облікового апарату. 

Регламентація роботи бухгалтерії. Нормування праці та визначення чисельності облікового 

апарату 

 

Тема 4. Основи облікової політики 

 

Результати 

навчання 

РН2 

Кількість 

годин: 

лекції – 1 

практ. - 1 

Література: 

1. Верига Ю.А., Кулик В.А., Ночовна Ю.О., 

Іванюк С.Ю. Облікова політика 

підприємства. [текст] : навч. посіб. К. : 

«Центр учбової літератури», 2015. 312 с. 

С. 11-53. 

2. Методичні рекомендації щодо облікової 

політики підприємства: наказ Міністерства 

фінансів України №635 від 27 червня 2013 

року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-

13?lang=ru#Text 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4798 

Опис теми Зміст поняття «облікова політика підприємства» та її місце у системі бухгалтерського 

обліку. Рівні облікової політики та суб’єкти її формування. 

 

Тема 5. Організація процесу вибору та формалізації облікової політики підприємства 

 

Результати 

навчання 

РН2, РН4 

Кількість 

годин: 

лекції – 1 

практ. - 2 

Література: 

1. Верига Ю.А., Кулик В.А., Ночовна Ю.О., 

Іванюк С.Ю. Облікова політика 

підприємства. [текст] : навч. посіб. К. : 

«Центр учбової літератури», 2015. 312 с. 

С. 224-235. 

2. Методичні рекомендації щодо облікової 

політики підприємства: наказ Міністерства 

фінансів України №635 від 27 червня 2013 

року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-

13?lang=ru#Text 

3. Кулик В.А., Левченко З.М. Облікова 

політика підприємства : навч. посіб. Київ : 

Центр навчальної літератури, 2020. 238 с. 

С. 7-19, 132-140. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4798 

Опис теми Основні елементи облікової політики підприємства. Зміст і порядок складання 

розпорядчого документа про облікову політику. Зміст і порядок складання додатків д 

розпорядчого документа про облікову політику. 

 

Тема 6. Облікова політика у фінансовій звітності 

 

Результати 

навчання 

РН2 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. - 1 

Література: 

1. Верига Ю.А., Кулик В.А., Ночовна Ю.О., 

Іванюк С.Ю. Облікова політика 

підприємства. [текст] : навч. посіб. К. : 

«Центр учбової літератури», 2015. 312 с. 

С. 240-261. 

2. Методичні рекомендації щодо облікової 

політики підприємства: наказ Міністерства 

фінансів України №635 від 27 червня 2013 

року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-

13?lang=ru#Text. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4798 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
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3. Кулик В.А., Левченко З.М. Облікова 

політика підприємства : навч. посіб. Київ : 

Центр навчальної літератури, 2020. 238 с. 

С. 20-131. 

Опис теми Взаємозв’язок облікової політики та фінансової звітності. Вплив облікової політики на 

оцінку фінансового стану підприємства. Вплив облікової політики на оцінку ділової 

активності підприємства. 

 

Тема 7. Основи побудови і загальні вимоги до фінансової звітності підприємства 

 

Результати 

навчання 

РН3 

Кількість 

годин: 

лекції – 1 

практ. - 0 

Література: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні : Закон України 

від16.07.1999 року за №996-XIV. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

2. Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності»: наказ Міністерства 

фінансів України від 07.02.2013 року №73. 

URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-

13#n17 

3. Крупельницька І.Г. Звітність підприємств: 

навч. посіб. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2019. 232 с. С. 5-25. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4798 

Опис теми Значення фінансової звітності у задоволенні інформаційних потреб користувачів, 

принципи формування її показників, порядок, строки подання та оприлюднення фінансової 

звітності 

 

Тема 8. Методика формування показників фінансової звітності 

 

Результати 

навчання 

РН3, РН4 

Кількість 

годин: 

лекції – 4 

практ. - 4 

Література: 

1. Методичні рекомендації щодо заповнення 

форм фінансової звітності: наказ 

Міністерства фінансів України №433 від 28 

березня 2013 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-

13/conv#Text 

2. Методичні рекомендації з перевірки 

порівнянності показників фінансової 

звітності: наказ Міністерства фінансів 

України №476 від 11 квітня 2003 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0476201-

13#top 

3. Крупельницька І.Г. Звітність підприємств: 

навч. посіб. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2019. 232 с. С. 33-130. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4798 

Опис теми Структура і зміст показників форм фінансової звітності підприємств; узгодженість статей 

фінансових звітів з планом рахунків; методика відображення активів, капіталу, 

зобов’язань, доходів та витрат підприємства у формах фінансової звітності; здатність 

обґрунтовувати аналітичні можливості форм фінансової звітності 

 

Тема 9. Спрощена фінансова звітність 

 

Результати 

навчання 

РН3, РН4 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні : Закон України 

від16.07.1999 року за №996-XIV. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
2. Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 25 «Спрощена 

фінансова звітність»: наказ Міністерства 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4798 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4798
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фінансів України від 25.02.2000 року №39. 

URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-

00#Text 

3. Крупельницька І.Г. Звітність підприємств: 

навч. посіб. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2019. 232 с. С. 134-142. 

Опис теми Структура з зміст спрощеної фінансової звітності малого підприємства та 

мікропідприємства; методика складання Балансу за формою 1-м та 1-мс, Звіту про 

фінансові результати за формою 2-м та 2-мс 

 

 

Лектор О.В. Зінкевич, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

аудиту 


