
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПФП6; 

2. Назва: Організація бухгалтерського обліку; 

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

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5,0; 

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

економічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен мати знання і вміння з 

організації бухгалтерського обліку, налагодження обліково-контрольного і аналітичного процесів, 

орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень. 

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:  
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Звітність підприємств, Бухгалтерський обік в галузях 

народного господарства, Облік і звітність СМП; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Організація і методика аудиту, Управлінський стратегічний облік   

12. Зміст курсу: (перелік тем) Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова політика підприємства. 

Формування і функціонування облікових підрозділів. Бухгалтерський контроль і юридична 

відповідальність на підприємстві. Забезпечення ефективного функціонування і розвитку 

бухгалтерського обліку. Формування системи документування господарських операцій та 

документообороту. Особливості організації обліку активів, капіталу та зобов’язань. Організаційні 

засади обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства. Організація 

управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління. Формування та опрацювання 

фінансової, управлінської й податкової звітності підприємства. Система захисту облікової 

інформації. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Гнатишин П.Б., Прокопишин О.С. Організація обліку: навч. посіб. / П.Б. Гнатишин, 

О.С.Прокопишин.- Львів : Магнолія 2006, 2014. - 432 с. [Ел. ресурс]. Режим доступу // 

http://pidruchniki.com/1497010964536/ buhgalterskiy_oblik_ta_audit/ organizatsiya_obliku 

2. Островерха Р.Е. Організація обліку: навч.посіб./ Р.Е.Островерха. – К.; ЦУЛ, 2012. -555 с. 

3. Карпушенко М. Ю. Організація обліку: навч. посібник /М.Ю. Карпушенко; Харк. Нац.. акад.. 

міськ. Госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011, -241 с.  

4. Ачкасов А. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку» / П.Є.Ачкасов, А.П.Косяк. – Х.: 

ХНАМГ,2010. -134 с.  

5. Труш Ю.Т., КорольГ.О., ПотрусН.П. Організація обліку. Частина 1. Основи організаціїобліку: 

Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 69 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. практичних робіт, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові та проблемні), 

– практичні заняття (презентація/ дискусія/ моделювання ситуацій/ інше). 

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

 Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий, в кінці   семестру.  

 Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, підготовка самостійних навчально-

наукових робіт    

    

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Завідувач кафедри                                                                                                        І.Д.Лазаришина            

Розробник опису дисципліни                                                                                      С.Я. Зубілевич 

                                 

1. Course code ПФП6; 

2. Course title Organization of accounting. 

3. Type Obligatory. 

4. Year of study. 2016/17. 

5. Semester. 10. 

6. Number of ECTS credits allocated 5. 

7. Name of lecturer, scientific degree, position. Svitlana Zubilevych, PhD, associated professor. 

8. Learning outcomes. 
Forming of knowledge and skills of organization of accounting, set-up of accounting, control and 

analytical processes aimed to provide information for management solutions. 

9. Required previous courses. 
Accounting in management, Accounting and financial reporting under international standards, 

Management Information Systems in accounting, analysis and audit, as well as courses that directly form the 

professional competence of "Bachelor" education level specialty 071"Accounting and Taxation". 

10. Course content  
The principles of accounting organisation in business. Regulatory support of accounting process and 

the enterprise accounting policies. The formation and functioning of accounting departments. Accounting 

control and legal responsibility in the enterprise. Ensuring of effective functioning and development of 

accounting. Documenting of business transactions and  organisation of document circulation. Features of 

accounting of assets, capital and liabilities. Fundamentals of organisation of accounting of income, expenses 

and financial results of the company. Management accounting and generalisation of data for management 

purposes. Preparation and using of financial, management and tax reporting. System of accounting 

information protection. 

11. Recommended reading. 
1. Гнатишин П.Б., Прокопишин О.С. Організація обліку: навч. посіб. / П.Б. Гнатишин, 

О.С.Прокопишин.- Львів : Магнолія 2006, 2014. - 432 с. [Ел. ресурс]. Режим доступу // 

http://pidruchniki.com/1497010964536/ buhgalterskiy_oblik_ta_audit/ organizatsiya_obliku 

2. Островерха Р.Е. Організація обліку: навч.посіб./ Р.Е.Островерха. – К.; ЦУЛ, 2012. -555 с. 

3. Карпушенко М. Ю. Організація обліку: навч. посібник /М.Ю. Карпушенко; Харк. Нац.. 

акад.. міськ. Госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011, -241 с.  

4. Ачкасов А. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку» / П.Є.Ачкасов, 

А.П.Косяк. – Х.: ХНАМГ,2010. -134 с.  

5. Труш Ю.Т., КорольГ.О., ПотрусН.П. Організація обліку. Частина 1. Основи 

організаціїобліку: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 69 с.  

12. Planned learning activities and teaching methods. 
The combination of traditional and non-traditional teaching methods with the use of innovative 

technologies: 

- Lectures (observation and problem) 

- Practical training (presentation / discussion / simulations / other). 

13. Assessment methods and criteria: 
Evaluation is carried out 100 point scale. 

Current assessment (written test, individual work); 

Modular control (written test); 

The form of total control - a written exam. 

14. Language of teaching. Ukrainian. 

Developer: Svitlana Zubilevych 

Head of the department: Inna Lazaryshyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


