
 

 

Факультет / відділення  

___________________________________ 

 

Кафедра / циклова комісія   

Обліку та фінансів____________________ 

 

СИЛАБУС 

 

 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  Бухгалтерський облік: загальна теорія 

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої 

освіти 

Фахова передвища  

 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування» 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітня програма  Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Семестр  4 семестр (9 кл), 2 семестр (11 кл)  

Факультет /відділення Обліку та фінансів 

Курс  2 курс (9 кл), 1 курс (11 кл) 

Анотація курсу  Дисципліна спрямована на оволодіння методів 

раціональної організації та ведення бухгалтерського 

обліку на підприємствах на підставі використання 

прогресивних форм і національних стандартів; 

набуття навичок опрацювання і використання 

облікової інформації в управлінні. 

Завданнями є оволодіння принципами 

бухгалтерського обліку, забезпечення засвоєння 

методичних підходів, що використовуються в 

бухгалтерському обліку для відображення 

інформації про господарську діяльність, набуття 

навиків застосування технічних прийомів реєстрації 

облікової інформації, формування уявлення про 

повний цикл обробки облікової інформації: від 

первинної фіксації господарських операцій до 



складання фінансової звітності; дати загальне 

розуміння значення фінансової звітності та основ 

організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Предметом дисципліни є методологія і 

методика ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві. 

Сторінка курсу в 

MOODLE  

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=16 

Мова викладання  Українська 

Лектор курсу  Кулик Ю.М., викладач вищої категорії 

канали комунікації:  

СДН «Moodle»:  повідомлення в чаті 

E-mail: yulia_111m@ukr.net 

Messenger: https://www.facebook.com/ 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_o.pdf 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_f.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації.  

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово 

Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Здатність аналізувати економічні події та 

явища з урахуванням сучасних теоретичних та 

методичних основ обліку і оподаткування.  

Здатність використовувати математичний 

інструментарій для розв’язання прикладних 

економічних та оптимізаційних завдань в сфері 

обліку і оподаткування.  

Здатність до відображення інформації про 

господарські операції суб’єктів господарювання в 

обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та 

інтерпретації для задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають управлінські рішення. 

Здатність використовувати методи обліку і 

оподаткування на підприємстві.  

Здатність використовувати знання принципів 

національних та міжнародних стандартів обліку. 

Здатність організовувати власну професійну 

діяльність, застосовувати знання для розв’язання 

практичних ситуацій, приймати рішення відповідно 



до чинного законодавства. 

Здатність досліджувати обліково-економічні 

процеси та господарські операції;  

Здатність розкривати тенденції і пропорції 

господарського розвитку з визначенням 

невикористаних господарських резервів. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Визначати місце предметної області в 

загальній системі знань і розуміти значення 

облікової, податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері економічної відповідальності 

підприємств.  

Визначати сутність об’єктів обліку і 

оподаткування для розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської діяльності.  

Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи отримання 

облікових даних для узагальнення економічної 

інформації.  

Використовувати математичний 

інструментарій для розв’язання прикладних завдань 

у сфері обліку і оподаткування.  

Розуміти особливості обліку і оподаткування 

для використання у професійній діяльності та 

господарській практиці підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм 

господарювання за видами економічної діяльності.  

Характеризувати господарські операції та 

процеси, вміти здійснювати їх документальне 

оформлення для відображення в обліку підприємств 

різних організаційно-правових форм 

господарювання ефективного використання.  

Дотримуватися вимог чинного податкового 

законодавства щодо розрахунку і сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів до відповідних 

бюджетів, їх обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів господарювання.  

Формувати та надавати облікову-аналітичну 

інформацію для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень на відповідних рівнях 

управління підприємством з метою підвищення 

ефективності бізнесу 

Використовувати нормативно-правові 

документи, знання національних та міжнародних 



стандартів для ведення бухгалтерського обліку 

суб’єктів господарювання.  

Мати навички володіння державною та 

іноземною мовами для письмової та усної 

професійної комунікації.  

Проявляти вміння працювати самостійно і в 

команді, нести професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися етичних 

принципів, норм та стандартів професійної етики 

для досягнення спільної мети. 

Аналізувати та узагальнювати результати 

діяльності підприємства. 

Обґрунтовувати управлінські рішення, 

надавати об’єктивну оцінку їх прийняття, визначати 

результати діяльності підприємства 

Опис дисципліни 

Структура 

навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 180 

Кількість кредитів – 6 

Кількість лекційних годин – 34 

Кількість практичних занять – 34 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 

112 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Словесні (лекція, пояснення, бесіда); наочні 

(демонстрування презентацій); практичні (кейс-

практикум); аналіз ситуацій; методи самоконтролю. 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Бухгалтерський 

облік його сутність і 

основи організації 

Види господарського обліку. Бухгалтерський облік, 

його сутність, ціль, функції, основні принципи, 

завдання, вимоги. Облікова політика підприємства.  

Тема 2. Предмет і метод 

бухгалтерського обліку 

Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти 

бухгалтерського обліку. Характеристика методу 

бухгалтерського обліку і його елементів. Сутність та 

значення вартісної оцінки. Оцінка об’єктів обліку. 

Суть калькулювання. Калькуляційний облік  

Тема 3. Бухгалтерський 

баланс 

Суть, поняття бухгалтерського балансу. Структура 

та основи побудови балансу. Господарські операції 

та їх вплив на статті балансу. Типи балансових змін 

під впливом господарських операцій. 



Тема 4. Рахунки 

бухгалтерського обліку і 

подвійний запис 

Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх 

побудова, форма. Взаємозв’язок рахунків з 

балансом. Суть плану рахунків бухгалтерського 

обліку. Сутність подвійного запису. Синтетичні і 

аналітичні рахунки, їх призначення. Взаємозв’язок 

синтетичного рахунку з аналітичним. Оборотні 

відомості. 

Тема 5. Первинне 

спостереження , 

документація та 

інвентаризація 

Поняття бухгалтерських документів і вимоги до їх 

складання, їх значення. Організація документообігу 

на підприємстві. Організація проведення 

інвентаризації, її значення і види. Вимоги до 

проведення інвентаризації.  

Тема 6. План рахунків 

бухгалтерського обліку 

Сутність, структура плану рахунків підприємства. 

Поняття рахунку, субрахунку та аналітичного 

рахунку. Сфера застосування плану рахунків обліку, 

зобов’язань та капіталу. 

Тема 7. Форми 

бухгалтерського обліку 

Форми ведення бухгалтерського обліку, їх загальна 

характеристика. Облікові регістри, їх види і форми, 

значення і сутність. Помилки в бухгалтерському 

обліку та методи їх виправлень. Характеристика 

журнально-орденої форми обліку, меморіально-

ордерної форми обліку, спрощена форма та 

автоматизована форма обліку. 

Тема 8. Облік 

господарських процесів 

Облік та характеристика процесу виробництва, руху 

засобів та предметів праці, нарахування заробітної 

плати працівникам підприємства, характеристика 

процесу реалізації робіт, послуг та облік фінансових 

результатів підприємства. 

Тема 9. Основи 

бухгалтерської звітності 

Сутність та порядок заповнення Балансу, Звіту про 

фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів 

за прямим та непрямим методом, Звіт про власний 

капітал та Примітки до фінансової звітності 

підприємства. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в 



он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна 

доброчесність  

У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво) 

передбачено повторне проходження оцінювання. 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі заліку або іспиту, відповідно до графіку 

навчального процесу.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Експрес-опитування  (5 тем) 15 

Практичні завдання (7 тем) 35 

Модульні контрольні роботи (2 к.р.) 20 

Розрахункова практична робота 30 

ВСЬОГО 100 
 

Шкала оцінювання 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому 

контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiстьумiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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8. Бізнес Інформhttps://www.business-inform.net/main/ 

9. Вісник. Офіційно про податки http://www.visnuk.com.ua/ 

10. Фінанси України http://finukr.org.ua/ 

11. Фінансовий контроль https://fincontrol.com.ua/journal.php 
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