
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК9; 

2. Назва: Організація бухгалтерського обліку; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 ; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4;  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Зубілевич С.Я., канд. 

екон. наук, проф. 

9. Результати навчання. 
ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної  діяльності) 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, у т.ч. ІНДЗ, 

практичні заняття, контрольні заходи 

11. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: 
Соціальна відповідальність, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Стратегічний 

управлінський облік, Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання 

12. Зміст курсу: 
Основи організації бухгалтерського обліку в Україні. Організація процесу створення, 

використання та зберігання облікової інформації та його нормативно-правове забезпечення. 

Організація праці працівників залучених до процесу створення, використання та зберігання 

облікової інформації. Організація обліку активів. Організація обліку зобов’язань. Організація 

обліку власного капіталу. Організація обліку доходів і витрат, фінансових результатів. 

Організація звітності. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” URL: http://zakon5. 

rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. Кононова О. Є. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – Дніпро: ДВНЗ 

ПДАБА, – Вена: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. 102 с. 

3. Шевченко Л.Я. Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку» : для студ. 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь магістр. Кривий Ріг, ДонНУЕТ, 2017. 

136 с. 

4. Островерха Р.Е. Організація обліку: навч. посіб. Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 604 с. URL: 

http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5683 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: проблемні лекції, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів 

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

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання завдань, виконання ІНДЗ. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри обліку і аудиту      

к.е.н., доцент        Н.М.Позняковська 

Розробник опису навчальної дисципліни    С.Я.Зубілевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ВК2; 

2. Title: Organisation of accounting; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level:  IІ (master’s degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Zubilevych S.Y., PhD, 

professor 

9. Results of studies: 

The following learning outcomes will be provided by teaching of the discipline 

GC08. Ability to communicate with representatives of other professional groups of different levels 

(with experts from other fields of knowledge / types of economic activity)  

GC10. Ability to act on the basis of ethical considerations (motives)  

GC11. Ability to evaluate and ensure the quality of work performed 

SC02. Ability to organize the accounting process and regulate the activities of its executors in 

accordance with the requirements of enterprise management 

10. Forms of organizing classes: lectures, trainings, individual work, assessment; 

11. Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: 
Social responsibility, Accounting in enterprise management, Strategic management accounting, Legal 

support of business entities 

12. Course content: 
Fundamentals of accounting in Ukraine. Organization of the process of creation, use and storage of 

accounting information and its regulatory support. Organization of work of employees involved in the 

process of creating, using and storing accounting information. Organisation of asset accounting. 

Organisation of accounting for liabilities. Organisation of owners’ equity accounting. Organisation of 

income and expenses, financial results accounting. Organisation of reporting. 

13. Recommended educational publications: 
1. Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting” URL: http: // zakon5. 

rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. Kononova OE Organization of accounting: Textbook. manual. - Dnipro: SHEI PDABA, - Vienna: 

Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. 102 p. 

3. Shevchenko L.Ya. Summary of lectures on the subject "Organization of Accounting": for students. 

specialty 071 "Accounting and Taxation", master's degree. Kryvyi Rih, DonNUET, 2017. 136 p. 

4. Ostroverha RE Organization of accounting: textbook. way. Irpen: UDFSU, 2020. - 604 p. URL: 

http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5683 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 hours lectures, 20 hours. practical classes, 80 hours self-study. Total - 120 hours. 

Methods: problem lectures, individual and group research assignments, use of multimedia  

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

Final assessment: the end of the 1st semester. 

Current assessment (100 points): testing, surveys, essay, individual work.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Accounting and Audit department, 

PhD, associated professor      N. M. Poznyakovska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


