
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП3; 

2. Назва: Бухгалтерський облік (загальна теорія); 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фахової підготовки (спеціалізації); 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1, 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2,3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 10,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Бондарєва Т.Г. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен 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. 

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

контрольні заходи у формах аудиторної, заочної, заочно-дистанційної роботи.  
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вступ до фаху "Облік і 

оподаткування", Організація первинного обліку. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Економіка підприємства, Гроші і кредит 

12. Зміст курсу: (перелік тем) Господарський облік. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

Документація, інвентаризація. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний 

запис. Оцінювання та калькуляція в системі бухгалтерського обліку. Облік необоротних активів. 

Облік запасів. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. Облік фінансових інвестицій. 

Облік власного капіталу. Облік витрат, доходів і фінансових результатів. Облік зобов’язань. 

Фінансова звітність. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1.Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб –  К.: Знання -  Прес, 2004 – 447 с. 

2.Стельмащук А.М., Смоленюк  П.С.: Бухгалтерський облік. Навч. посіб. – К.: Цент учбової 

літератури, 2007 – 528 с. 

3.Максімова В.Ф. Облік в галузях економіки.:навч.посіб. / В.Ф. Максімова, З.В. Кузіна, Л.М. 

Стиренко, Т.Г. Степова; за ред. Максімової В.Ф. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 496 с. 

4. Блакита Г.В., Ромашевська Н.О, Бухгалтерський облік , Практикум. [навч.посіб.]  / Г.В. Блакита, 

Н.О. Ромашевська. – К.: Центр учбової літератури. 2010. – 152 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
54 год. лекцій, 54 год. практичних, 207 год. самостійної роботи. Разом – 315 год.  

Методи: інтерактивні лекції,, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, кейс-

методів,  використання мультимедійних засобів. 

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

 Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий  3 семестр.  

 Поточний контроль (60 балів): тестування,  

 Підсумковий контроль: залік в кінці 2 семестру. 

 Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                                                        І.Д.Лазаришина            

Розробник опису дисципліни                                                                                      Т.Г. Бондарєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COURSE DESCRIPTION 
1. Code: ПП3. 

2. The title: Accounting (General Theory). 

3. Type: compulsory course. 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree). 

5. Year of  the study: 1,2. 

6. Semester: 2,3. 

7. Number of ECTS credits allocated: 10,5 

8. Lecturer, scientific degree: Tetyana Bondaryeva, Ph.D, associate professor, department of accounting 

and audit, The National University of Water Management and Nature Recourses Use. 

9. Results of studies. 

Forming of knowledge and skills how to:  

-reflect business transactions in accounting accounts;  

-carry out appropriate calculations, check and process documents;  

-prepare financial statements; organize accounting correctly,  

- apply the acquired knowledge in practical work. 

10. Method of education: stationary form of education, correspondence courses. 
11. Required previous courses: Organization of primary accounting, Introduction to the specialty 

"Accounting and taxation". 
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: The economics of enterprise, Money and 

credit. 

12. Contents: 

Economic records. Subject and method of accounting. Documentation, inventory. Balance sheet. Accounting 

records and double entry. Estimation and costing in the accounting system. Accounting of non-current assets. 

Inventory accounting. Accounting of cash and accounts receivable. Accounting of financial investments. Equity 

accounting. Accounting of expenses, income and financial results. Accounting obligations. Financial Statements. 

13. Literature: 
1. Shvets V.H. The theory of accounting / Shvets V.H. –  K., 2004 – 447 p. 

2. Stelmashchuk A.M., Smoleniuk  P.S.: Accounting. – K., 2007 – 528 p. 

3.Maksimova V.F. Accounting in the branches of the economy / V.F. Maksimova, Z.V. Kuzina, L.M. Styrenko, 

T.H. Stepova. – K., 2010. – 496 p. 

4. Blakyta H.V., Romashevska N.O, Accounting  / H.V. Blakyta, N.O. Romashevska. – K., 2010. – 152 p. 

14. Knowledge assessment: 
54 hours of lectures, 54 hours of practical training, 207 hours of private work. Total – 315 hours. Criteria for 

evaluation of knowledge - ECTS gradation. 

The combination of traditional and non-traditional teaching methods, innovative technologies: 

-  presentations, providing practical skills 

-  practical training (situation business tasks / business cases / discussions / communicative methods /scientific 

discussions / etc. 

15. Learning activities: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

2 semester: Current assessment (written test, individual work); 

Modular control (written test); 

The form of total control - a test. 

3 semester: Final test (40 points): exam test at the end of the 9-th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning, module control (testing, practical tasks). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

 

Developer: Tetyana Bondaryeva 

Head of the department: Inna Lazaryshyna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


