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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних годин до самостійної 

і індивідуальної роботи становить (%): 
для денної форми навчання - 43 % та 57 %; 
для заочної форми навчання - 8% та 92%. 

 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів –
10,5 

Галузь знань 
07 « Управління та 
адміністрування» 

 
Спеціальність  071 «Облік 

і оподаткування» 

Обовязкова  

Модулів – 2 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1,2-й 2-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: – 

Семестр 
2,3-й 3,4-й 

Загальна кількість 
годин – 315  

Лекції 
2 сем.- 34 

год. 
3 сем. - 20 

год.  

3 сем. – 2 год. 
4 сем. – 2 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2,7 

Самостійної роботи 
студента – 5 

Практичні, семінарські 
2 сем.-  34 

год. 
3 сем. – 20 

год. 

3 сем. – 10 
год. 4 сем. – 

10 год. 

Лабораторні 
– – 
Самостійна робота 

2 сем. – 127 
год. 

3 сем. – 80 
год. 

3 сем. –
145,5год. 
4 сем. – 145,5 
год. 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

бакалавр 

Індивідуальні завдання 
– 

Вид контролю: 

2 сем. – залік 
  3 сем. - 
іспит 

3 сем. – залік 
4 сем. - іспит 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета дисципліни «Бухгалтерський облік» є засвоєння 
знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку на 
підприємствах різних форм власності в галузях народного 
господарства України. 

 
Завдання дисципліни «Бухгалтерський облік» - 

формування системи теоретичних знань бухгалтерського обліку і 
набуття студентами практичних навичок ведення бухгалтерського 
обліку на підприємствах різної галузевої підпорядкованості – 
документального оформлення господарських операцій, ведення 
облікових регістрів, складання фінансової звітності 

 
Вивчивши дисципліну «Бухгалтерський облік » студент 

повинен: 
знати: 

- основні поняття та наукові основи дисципліни; 
закономірності, принципи та методи вивчення 
бухгалтерського обліку, основні нормативно-правові 
акти, що регулюють діяльність суб’єктів 
господарювання у сфері бухгалтерського обліку; План 
рахунків бухгалтерського обліку, вимоги до форм і 
змісту первинного, синтетичного та аналітичного 
обліку; фінансової звітності; 

- порядок  організації бухгалтерського обліку 
необоротних активів, запасів, грошових коштів, 
розрахунків та інших активів; власного капіталу, 
довгострокових та поточних  зобов’язань і 
забезпечень; витрат діяльності; доходів за видами 
діяльності; фінансових результатів, а також порядку 
складання фінансової звітності 

вміти: 

- відображати господарські операції на рахунках 
бухгалтерського обліку; 

- здійснювати відповідні розрахунки, перевірку та 
обробку документів; 

- за даними реєстрів бухгалтерського обліку складати 
фінансову звітність; 

- правильно організувати бухгалтерський облік, 
застосувати набуті знання в практичній роботі. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Основи теорії 

бухгалтерського обліку.      Бухгалтерський облік 

активів. 
               Денна форма – 1 курс 2 семестр 
               Заочна форма – 2 курс 3 семестр 
 
Тема 1. Господарський облік, його суть і 

характеристика 
Роль і значення обліку. Види господарського обліку. Види 

бухгалтерського обліку: фінансовий, податковий, управлінський, 
взаємозв’язок між ними. Принципи  і функції бухгалтерського 
обліку. 

 
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 
Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. Групування 

господарських засобів за складом та розміщенням, за джерелами їх 
утворення. Базові принципи бухгалтерського обліку. Методичні 
прийоми (метод) бухгалтерського обліку. Характеристика 
елементів методу. 

 
Тема 3. Документація,  інвентаризація, техніка 

облікової  реєстрації, облікові регістри 
Визначення первинного документа. Класифікація 

документів, їх структура, вимоги до складання. Документація, як 
складова методу бухгалтерського обліку. Організація 
документообігу. Способи виправлення помилок у бухгалтерському 
обліку. Суть та значення інвентаризації. Види інвентаризації. 
Визначення регістрів бухгалтерського обліку. Види регістрів. 
Техніка  облікової реєстрації.. 

 
Тема 4. Бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий 

стан).   
Поняття балансу,  його значення та використання в 

управлінні. Структура балансу. Статті балансу, їх групування. 
Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. 
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Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний 
запис 

Поняття про рахунки, їх призначення і будова. Активні та 
пасивні рахунки, порядок запису на них. Рахунки синтетичного і 
аналітичного обліку, їх взаємозв’язок. Подвійний запис, його зміст 
і контрольне значення. План рахунків бухгалтерського обліку за № 
291.  Взаємозв’язок  між рахунками і балансом. Узагальнення 
даних поточного обліку. 

 
Тема 6. Оцінювання та калькуляція в системі 

бухгалтерського обліку 
Вартісне вимірювання – оцінка і калькуляція. Поняття 

оцінки об’єктів обліку. Фактична собівартість здійсненого 
господарського  факту. Вибір методики оцінки. Калькуляція – 
різновид оцінки. Об’єкти   калькулювання. Методи калькулювання. 

 
Тема 7. Форми та організація бухгалтерського обліку на 

підприємствах різних форм власності 
Поняття форми бухгалтерського обліку. Характеристика 

форм бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку: 
поняття, завдання та значення. Суть і значення облікової політики 
підприємства. 

 
Тема 8. Облік господарських процесів 
Методологічні засади обліку господарських процесів. 

Облік процесу постачання. Облік процесу виробництва. Облік 
процесу реалізації, облік фінансових результатів. 

 
Тема 9. Облік необоротних  та інших необоротних 

матеріальних активів. 
Поняття, класифікація, критерії визнання та оцінка 

необоротних активів.   Облік надходження необоротних активів 
Порядок нарахування та облік амортизації необоротних активів. 
Облік вибуття необоротних активів. 

 
Тема 10. Облік запасів 
Поняття, класифікація та оцінка запасів. Облік 

надходження  запасів. Методи оцінки руху запасів. Облік вибуття 
запасів. 
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Тема 11. Облік грошових коштів і дебіторської 

заборгованості 
Облік готівкових операцій. Облік коштів на рахунках у 

банках та інших грошових коштів. Облік розрахунків з покупцями 
та замовниками. Облік резерву сумнівних боргів. Облік розрахунків 
з різними дебіторами. Облік витрат майбутніх періодів. 

 
Тема 12. Облік фінансових інвестицій. 
Класифікація та оцінка фінансових інвестицій. Облік 

довгострокових  і поточних фінансових інвестицій. 
 

Змістовий модуль 2. Бухгалтерський облік  власного 

капіталу, зобов’язань та забезпечень,доходів і 

витрат та фінансових результатів 
        Денна форма –   2 курс  3 семестр 
        Заочна форма – 2 курс  4 семестр 
 
Тема 13. Облік власного капіталу 
Визначення власного капіталу, його структура та 

призначення. Порядок формування та облік  (зареєстрованого) 
статутного, пайового капіталів. Порядок формування  та облік 
інших видів власного капіталу (додаткового, 
резервного,неоплаченого та вилученого капіталів, нерозподіленого 
прибутку). 

 
Тема 14. Облік зобов’язань та забезпечень 
Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань та 

забезпечень. Облік довгострокових зобов’язань. Облік поточних 
зобов’язань. Облік забезпечень.  

 

Тема 15. Облік доходів, витрат і фінансових результатів 
Класифікація та визнання доходів. Облік доходів та 

результатів діяльності. Класифікація та визнання витрат. Облік 
витрат.  Визначення та  облік фінансових результатів. Облік 
доходів, витрат і результатів звичайної діяльності. Облік доходів 
майбутніх періодів. 
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Тема 16.Формування  фінансової звітності. 
Поняття та мета фінансової звітності. Склад, форми та 

порядок подання фінансової звітності. Порядок складання форм 
фінансової звітності. 

 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо
го 

у тому числі усьо
го 

у тому числі 
л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основи теорії бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік 

активів 
Тема  1. 
Господарський 
облік, його суть і 
характеристика 

14 2 2 - - 10 12 - - - - 12 

Тема 2. Предмет і 
метод 
бухгалтерського 
обліку 

20 4 4 - - 12 13 - 1 - - 12 

Тема 3. 
Документація, 
інвентаризація, 
техніка облікової 
реєстрації, 
облікові регістри 

14 2    2 - - 10 13 - 1 - - 12 

Тема 4.  
Бухгалтерський 
баланс (Звіт про 
фінансовий стан). 

16 3 3 - - 10 14 1 1 - - 12 

Тема 5. Рахунки 
бухгалтерського 
обліку і 
подвійний запис 

20 4 4 - - 12 18 1 2 - - 15 

Тема 6. 
Оцінювання та 
калькуляція  в 
системі 
бухгалтерського 
обліку 

12 2 2   8 10     10 
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Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо
го 

у тому числі усьо
го 

у тому числі 
л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

 
Тема 7.Форми та 
організація 
бухгалтерського 
обліку на 
підприємствах 
різних форм 
власності 

15 3 2 - - 10 11  1 - - 10 

Тема 8. Облік 
господарських 
процесів. 

12 2 2   8 10     10 

Тема 9. Облік 
необоротних  та 
інших 
необоротних 
матеріальних 
активів 

21 4 4   13 16,5      2   14,5 

Тема 10. Облік 
запасів. 

18 3 3   12 15  1   14 

Тема 11. Облік 
грошових коштів і 
дебіторської 
заборгованості 

19 3 4   12 15  1   14 

Тема 12. Облік 
фінансових 
інвестицій 

14 2 2   10 10     10 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

195 34 34   127 157,5 2 10   145,5 

Змістовий модуль 2. Бухгалтерський облік  власного капіталу, зобов’язань та 
забезпечень, доходів, витрат і фінансових результатів 

Тема 13. Облік  
власного капіталу 

28 4 4 - - 20 38 - 2 - - 36 

Тема 14. Облік 
зобов’язань та 
забезпечень 

42 6 6 - - 30 42 1 4 - - 37 

Тема 15.Облік 
доходів, витрат і 
фінансових 
результатів  
 

32 6 6   20 40,5 1 3   36,5 
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Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо
го 

у тому числі усьо
го 

у тому числі 
л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

 
Тема 16. 
Формування 
фінансової 
звітності 

18 4 4 - - 10 37  1 - - 36 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

120 20 20   80 157,5 2 10   145,5 

Всього годин 315 54 54   207 315 4 20   300 
 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1. Тема 1. Господарський облік, його суть і 
характеристика. 

Види господарського обліку. Види 
бухгалтерського обліку. 

2 -- 

2. Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 
Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. 
Групування господарських засобів за складом та 
розміщенням та за джерелами утворення. Методичні 
прийоми бухгалтерського обліку. 

4 1 

3. Тема 3. Документація, інвентаризація, техніка 
облікової реєстрації, облікові регістри. 
Класифікація документів, їх структура, вимоги до 
складання. Способи виправлення помилок у 
бухгалтерському обліку. Суть та значення 
інвентаризації. Техніка облікової реєстрації. 
 
 
 

2 1 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
- - - - 
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№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

4. Тема 4. Бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий 
стан).  
Структура балансу, Статті балансу, їх групування. 
Типи змін в балансі під впливом господарських 
операцій. 

3 1 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний 
запис. 
Поняття про рахунки, їх призначення і будова. 
Активні та пасивні рахунки. Рахунки синтетичного і 
аналітичного обліку, їх взаємозв’язок. Подвійний 
запис, його зміст і контрольне значення. План 
рахунків  бухгалтерського обліку  за № 291. 
Узагальнення даних поточного обліку. 

4 2 

6
. 

Тема 6. Оцінювання та калькуляція в системі 
бухгалтерського обліку. 
Вартісне вимірювання – оцінка і калькуляція. Вибір 
методики оцінки. Калькуляція – різновид оцінки. 
Об’єкти та методи калькулювання. 

2 - 

7. Тема 7.Форми та організація бухгалтерського обліку 
на  підприємствах різних форм власності. 
Характеристика форм бухгалтерського обліку. 
Організація бухгалтерського обліку: поняття, 
завдання та значення. 

2 1 

8. Тема 8. Облік господарських процесів. 
Облік процесів постачання,  виробництва, реалізації. 

2 - 

9. Тема 9. Облік необоротних  та інших необоротних 
матеріальних активів. 
Поняття, класифікація, критерії визнання та оцінка 
необоротних активів. Облік надходження та вибуття 
необоротних активів. Порядок нарахування та облік 
амортизації необоротних активів. 

4 2 

10. Тема 10. Облік запасів. 
Поняття, класифікація та оцінка запасів. Облік 
надходження та вибуття запасів. Методи оцінки руху 
запасів. 

3 1 

11. Тема 11. Облік грошових коштів і дебіторської 
заборгованості. 
Облік готівкових операцій. Облік коштів на рахунках 
у банках. Облік розрахунків з покупцями та 
замовниками. Облік розрахунків з різними 
дебіторами.  

4 1 
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№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

12. Тема 12. Облік фінансових інвестицій. 
Класифікація та оцінка фінансових інвестицій. Облік 
довгострокових і поточних фінансових інвестицій. 

2 - 

13.  Тема 13. Облік власного капіталу. 
Визначення власного капіталу, його структура 
 та призначення. Порядок формування та облік видів 
власного капіталу. 

4 2 

14. Тема 14. Облік зобов’язань та забезпечень. 
Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань та 
забезпечень. Облік довгострокових та поточних 
зобов’язань. Облік забезпечень. 

6 4 

15. Тема 15 Облік доходів, витрат і фінансових 
результатів. 
Класифікація та визнання доходів, витрат. Облік 
доходів і витрат. Порядок формування та облік 
фінансових результатів. . 

6 3 

16. Тема 16. Формування фінансової звітності. 
Поняття та мета фінансової звітності. Склад, форми 
та порядок подання та складання фінансової 
звітності. 

4 1 

 Разом 54 20 
 
 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
- - - - 

 
 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 
форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять – 
54 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит 
ЄКТС – 63 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 
викладаються на лекціях – 90 год. 
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8.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1. Тема 1. Господарський облік, його суть і 
характеристика.  
Роль і значення обліку. Принципи і функції 
бухгалтерського обліку                                                          

4 12 

2. Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 
Обєкти  бухгалтерського обліку. Характеристика 
елементів методу.  

6 12 

3. Тема 3. Документація, інвентаризація, техніка 
облікової реєстрації, облікові регістри.  
Документація, як складова методу бухгалтерського 
обліку. Організація документообігу. Визначення 
регістрів бухгалтерського обліку. Види регістрів. 

4 12 

4. Тема 4.  Бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий 
стан).  
Поняття  бухгалтерського балансу, його значення та 
використання в управлінні. 

5 12 

5. Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний 
запис. 
Поняття про рахунки бухгалтерського обліку. Будова 
Плану рахунків. Взаємозвязок класів Плану рахунків із 
фінансовою звітністю. 

7 15 

6. Тема 6. Оцінювання та калькуляція в системі 
бухгалтерського обліку. 
Поняття оцінки об’єктів обліку. Фактична собівартість 
здійсненого господарського факту.  

5 10 

7. Тема 7. Форми та організація бухгалтерського обліку 
на  підприємствах різних форм власності. 
Поняття форми бухгалтерського обліку. Облікова 
політика підприємства. Суть і значення облікової 
політики підприємства. 

5 10 

8.  Тема 8. Облік господарських процесів  
Методологічні засади обліку господарських процесів. 
Визначення фінансового результату. 

4 10 

9. Тема 9. Облік необоротних  та інших необоротних 
матеріальних активів 
Поняття інших  необоротних матеріальних активів. 
Облік надходження та вибуття інших необоротних 
матеріальних активів. Порядок нарахування та облік 
амортизації інших необоротних матеріальних активів. 

7 14,5 
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№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

10. Тема 10. Облік запасів. 
Облік виробничих запасів,малоцінних та 
швидкозношуваних предметів, готової продукції, 
товарів.  

7 14 

11. Тема 11. Облік грошових коштів і дебіторської 
заборгованості 
Облік інших грошових коштів. Поняття резерву 
сумнівних боргів та його облік. Облік витрат  
майбутніх періодів. 

7 14 

12  Тема 12. Облік фінансових інвестицій. 
Поняття фінансових інвестицій. Облік довгострокових і 
поточних фінансових інвестицій. 

5 10 

13. Тема 13. Облік власного капіталу. 
Порядок формування зареєстрованого (статутного, 
пайового) капіталу. Особливості обліку вилученого та 
неоплаченого капіталу. 

6 36 

14. Тема 14. Облік зобов’язань та забезпечень. 
Облік довгострокових зобов’язань та забезпечень. 
Облік поточних зобов’язань та забезпечень. 

7 37 

15.  
 

Тема 15. Облік доходів, витрат і фінансових 
результатів. 
Облік доходів і витрат звичайної діяльності. Фінансові 
результати операційної діяльності, фінансових 
операцій та іншої діяльності. Доходи майбутніх 
періодів. 

6 36,5 

16. Тема 16. Формування  фінансової звітності. 
Порядок складання фінансової звітності  Балансу (Звіт 
про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових 
коштів, Звіту про власний капітал., Приміток до звітів. 

5 36 

 Разом 90 300 
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9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

- 
 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Під час   лекційного курсу застосовується  роздатковий  

матеріал, здійснюється дискусійне обговорення проблемних 
питань. На практичних заняттях вирішуються ситуаційні завдання,  
розв’язуються задачі, здійснюється дискусійне обговорення 
проблемних питань, тестовий контроль. 

 
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється в усній і письмовій формі. Контрольні завдання за 
змістовим модулем включають теоретичну частину (тестові 
завдання) і практичну частину (розрахункові задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами 
робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду 
конспектів; 

- робота на практичних заняттях – шляхом усного 
опитування і перевірки виконаних практичних завдань; 

- підготовка та презентація реферату, мінілекції; 
- підготовка до видання наукових статей, тез для участі 

в конференціях; 
- участь в конкурсах, олімпіадах. 
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали 

оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 
роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 
кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 
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60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 
помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 
творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання 
із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 

 
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 
тест (залік) 

Змістовий модуль №1 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

8 8 8 8 10 8 8 8 10 8 8 8 

 
Т1, Т2... Т10 — теми змістових модулів. 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсум
ковий 
тест 

(екзаме
н) 

Сума 

Змістовий модуль №2 

40 100           Т13 Т14 Т15 Т16 

          15 15 15 15 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною 
шкалою для екзамену 

Оцінка за національною 
шкалою для заліку 

90-100 відмінно зараховано 

82-89 
добре 

зараховано 

74-81 зараховано 

64-73 
задовільно 

зараховано 

60-63 зараховано 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано 
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13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

«Бухгалтерський облік» включає: 
1. Завдання для проведення практичних занять (у 

електронному і паперовому носієві). 
2. Опорний конспект лекцій (у електронному і 

паперовому носієві) по всіх темах курсу, у тому числі і для 
самостійного вивчення. 

3. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому 
по всьому курсу дисципліни. 

 
 

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова література 
 
1. Лазаришина І.Д. Бухгалтерський облік : [навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни] / І.Д. 
Лазаришина, Н.Д. Погребняк. – Рівне : НУВГП, 2008. – 124 с. 

2. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : [підручник] / 
Лишиленко О.В. – Київ : «Центр навчальної літератури», 2008. – 
219 с.  

3. Стельмащук А.М, Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік: 
[навчальний посібник] / Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. – К.: 
Центр учбової літератури, 2007. – 528 с.  

 
Допоміжна література 

 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : 
Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV / [Електронний ресурс] // 
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

2. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове 
державне соціальне страхування : Закон України  від 08.07.10 р. № 
2464-IV / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua 

3. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2756 – VІ / 
[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

4. Положення про ведення касових операцій у національній 
валюті в Україні: постанова Правління НБУ від 15.12.2004 №637 / 
[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 
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5. Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку : наказ Міністерства фінансів України від 
24.05.95р. № 88 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua 

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства 
фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 / [Електронний ресурс] // 
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / 
[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : 
наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 за № 291 / 
[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

9. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: 
наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р № 879 / 
[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

10. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в 
національній валюті : постанова Правління НБУ від  21.01.2004 
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