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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Організація бухгалтерського обліку» є однією із складових 

комплексної підготовки фахівців галузі  знань    07 «Управління та адміністрування» спеціальності    

071  «Облік і оподаткування». 

Анотація навчальної дисципліни: 
Організація бухгалтерського обліку (Accounting organization) – це сукупність об’єктів, 

методів, форм та нормативно-правового забезпечення організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві. 

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: «Організація 

бухгалтерського обліку» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та 

прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Вступ до спеціальності», 

«Бухгалтерського обліку (загальна теорія)», «Основи економічної науки», «Теорія 

економічного аналізу», «Історія економіки та економічної думки», «Системи і моделі 

бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік-1», «Фінансовий облік-2», «Економічний 

аналіз», Облік в зарубіжних країнах», «Облікова політика підприємства», «Аудит» та інших 

навчальних дисциплін циклу професійної підготовки. 

Мета вивчення дисципліни –  набуття студентами теоретичних знань і практичних 

навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях і установах 

України; засвоєння студентами знань про наукову організацію облікового, контрольного та 

аналітичного процесу, як складової частини системи управління та праці людей зайнятих 

бухгалтерським обліком і управлінням обліковим персоналом; розуміння студентами 

основних принципів нормативно-правового, технічного, ергономічного соціального та інших 

видів забезпечення облікового процесу; вміння студентів розробляти, впроваджувати та 

постійно удосконалювати облікову політику та проводити виважену кадрову політику;  

виховання у студентів навичок: вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі в 

частині ведення бухгалтерського обліку, організації системи фінансової, податкової та 

управлінської звітності. 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни - формування у студентів знань і вмінь з 

організації бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного й аналітичного 

процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень. 

Предметом дисципліни є теоретичні і практичні засади побудови системи 

бухгалтерського обліку та організації облікового процесу на підприємстві. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати 

навчання: 

1. Знання:  
фундаментальних концепцій організації бухгалтерського обліку, набутих у процесі навчання 

та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального 

мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; критичного 

осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних 

галузей.  

2. Уміння:  
розв'язувати складні завдання і проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в 

умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження дослідницької 

та/або інноваційної діяльності. 

3. Комунікація:  
здатність працювати у міжнародному та вітчизняному  просторі, застосовувати управлінські 

навички у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансів, банківської справи та 

страхування, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

4. Автономність та відповідальність:   

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські 

рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування, за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку 
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команди; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 

самостійним. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійних 

програм «Облік і аудит» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку»  у 

відповідності до освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 
ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи 

та знання щодо комплексного бачення 

сучасних проблем економіки та 

управління. 

ЗК03. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ПР02. Знати теорію, методику і практику 

формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю 

для сучасних і потенційних потреб 

управління суб'єктами господарювання з 

урахуванням професійного судження. 

ЗК04. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні. 
ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати 

системи обліку і координувати діяльність 

облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб'єктів 

господарювання. 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 
ПР05. Володіти інноваційними технологіями, 

обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки 

і надання облікової інформації для потреб 

управління суб'єктом господарювання. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби 

користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати 

консультації управлінському персоналу 

суб'єкта господарювання щодо облікової 

інформації. 

ЗК08. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і 

форми управлінської та іншої звітності 

суб'єктів господарювання. 

ЗК10. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 

 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність 

системи контролю суб'єктів 

господарювання. 

ЗК11. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок 

застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування в системі 

прийняття управлінських рішень з метою 
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їх оптимізації. 

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)   

СК02. Здатність організовувати 

обліковий процес та 

регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з 

вимогами законодавства та 

менеджменту підприємства. 

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень 

у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю 

та оподаткування та імплементувати їх у 

професійну діяльність та господарську 

практику. 

 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації 

податкових розрахунків. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 

консультування власників, менеджменту 

суб'єкта господарювання та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК07. Здатність формулювати 

завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, 

аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними 

цілями підприємства. 

ПР18. Дотримуватися норм професійної та 

академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами 

колективу (команди), споживачами, 

контрагентами, контактними аудиторіями. 

 

СК08. Здатність виконувати 

адміністративно-управлінські 

функції у сфері діяльності 

суб'єктів господарювання, 

органів державного сектору. 

ПР21. Формувати облікові підрозділи для цілей 

ведення бухгалтерського, управлінського 

та стратегічного управлінського обліку, 

організовувати ведення бухгалтерського, 

управлінського і стратегічного 

управлінського обліку для цілей 

тактичного і стратегічного управління 

підприємством. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність 

з консультування власників, 

менеджменту підприємства та 

інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

ПР23. Вміння організовувати систему 

бухгалтерського обліку в установах 

державного сектору, банках та 

небанківських фінансових установах за 

національними та міжнародними 

стандартами, вміння застосувати 

аналітичні процедури для цілей 

забезпечення прийняття управлінських 

рішень. 

СК12. Здатність організовувати 

систему бухгалтерського, 

управлінського та стратегічного 

управлінського обліку на 

підприємстві, здатність 

формувати облікову політику 

підприємства з урахуванням 

стратегії його розвитку. 

 

Матриці відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

«Організація бухгалтерського обліку» представлені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання  

за дисципліною «Організація бухгалтерського обліку» у відповідності до освітньо-

професійної програми «Облік і аудит» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 
Зн1 Ум1  АВ3 
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ЗК03. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 
Зн1 Ум1 

  

ЗК04. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні. 
Зн1, 

Зн2 
Ум1  АВ1 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 
Зн1 Ум1  АВ3 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел. 
Зн2 Ум1 К1 АВ3 

ЗК08. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

  

К1 АВ1 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

 

 

Ум1 К1 АВ1 

ЗК11. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 
Зн2 Ум1 К1 

 

СК02. Здатність організовувати 

обліковий процес та 

регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з 

вимогами законодавства та 

менеджменту підприємства. 

  

К1 АВ2 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, 

контролю, планування та 

оптимізації податкових 

розрахунків. 

Зн1 Ум1  АВ1 

СК07. Здатність формулювати завдання, 

удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи 

фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями 

підприємства. 

Зн1 Ум1  АВ1 

СК08. Здатність виконувати 

адміністративно-управлінські 

функції у сфері діяльності 

суб'єктів господарювання, органів 

державного сектору. 

 

Ум1 К1 АВ1 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, 

менеджменту підприємства та 

інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

  

К1 АВ2, АВ3 

СК12. Здатність організовувати систему 

бухгалтерського, управлінського 

та стратегічного управлінського 

обліку на підприємстві, здатність 

 

Ум1  АВ1, АВ2, АВ3 
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формувати облікову політику 

підприємства з урахуванням 

стратегії його розвитку. 

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ЄКТС): 

Назва теми 

Кількість годин за формами навчання 

Денна  ф.н. Заочна ф.н. 

Л П ІР ПК СРС КЗ ІР ПК СРС 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Принципи організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві 
2 2 2 - 2 1 2 - 4 

Тема 2. Нормативно-правове 

забезпечення облікового процесу та 

облікова політика підприємства 

2 2 2 - 4 1 2 - 6 

Тема 3. Формування і функціонування 

облікових підрозділів 
2 4 2 - 2 2 2 - 4 

Тема 4. Бухгалтерський контроль та 

юридична відповідальність на 

підприємстві 

1 2 2 - 2 2 2 - 4 

Тема 5. Забезпечення ефективного 

функціонування системи бухгалтерського 

обліку та планування її розвитку 

1 2 2 - 2 2 2 - 6 

Тема 6. Формування системи 

документування господарських операцій 

та документообігу 

2 4 2 - 2 2 2 - 5 

Тема 7. Особливості організації обліку 

активів, капіталу та зобов’язань 
2 3 4 - 4 2 3 - 5 

Змістовний модуль 2 

Тема 8. Організаційні засади обліку 

доходів, витрат та фінансових результатів 

діяльності підприємства 

1 2 2 - 2 2 3 - 5 

Тема 9. Організація управлінського 

обліку та узагальнення даних для цілей 

управління 

1 2 2 - 2 2 2 - 5 

Тема 10. Формування та опрацювання 

фінансової, управлінської й податкової 

звітності підприємства 

1 2 2 - 2 2 2 - 5 

Тема 11. Система захисту облікової 

інформації 
1 3 2 - 2 1 2 - 5 

Виконання індивідуальних вибіркового 

завдання СРС 
- - - 

- 10 -  - 8 

Контрольна (модульна) робота - 2 - - - 1 - - - 

Підготовка до екзамену - - - - 10 -  - 10 

Усього: 16 30 24 4 46 20 24 4 72 

Підсумковий контроль (екзамен) 

Разом:   годин 120 120 

               кредитів 4 4 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 
 

Тема 1. Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві 

Зміст курсу організації бухгалтерського обліку та контролю діяльності підприємства. 

Системний підхід до організації бухгалтерського обліку та контролю. Організація як система 

методів. Бухгалтерський облік та контроль у системі управління господарством. Вимоги, що 

ставляться до організації бухгалтерського обліку. Предмет і об’єкти організації 

бухгалтерського обліку та контролю. Поетапна побудова бухгалтерського облікового 

процесу. Характеристика окремих етапів. Способи  здійснення облікового та контрольного 

процесів. Класифікація об’єктів організації бухгалтерського обліку економічного контролю 

та аналізу. Методи організації  бухгалтерського обліку та контролю. Характеристика 

окремих методів. 

 

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова 

політика підприємства 

Загальні положення нормативно-правового забезпечення облікового процесу. Основні 

завдання та функції апарату управління, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем. 

Організаційні регламенти з обліку, контролю. Методика розробки організаційно-правових 

регламентів бухгалтерського обліку, контролю: розробки графіків, посадових інструкцій, 

положень різного характеру. Бухгалтерський облік, контроль у системі управління 

господарством. Розробка інструктивно-методичних матеріалів тощо. Методика розробки 

наказу про облікову політику підприємства: зміст, структура наказу про облікову політику.  

Основні етапи робіт з підготовки наказу про облікову політику.  

 

Тема 3. Формування і функціонування облікових підрозділів 

Принципи організації праці виконавців, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та 

аналізом. Елементи організації, поділ та кооперування праці. Організаційна побудова 

бухгалтерії. Форма організації. Типи організаційних структур. Нормування праці облікових, 

контрольних та аналітичних служб. Визначення чисельності облікового, контрольного 

персоналу. Самоорганізація роботи працівників обліку, контролю. Особливості організації 

роботи керівника облікової, контрольної служби. 

 

Тема 4. Бухгалтерський контроль та юридична відповідальність на 

підприємстві 

Контрольний процес як складова бухгалтерської системи. Загальна побудова 

контрольного процесу. Контрольний процес як сукупність та об’єкт організації. Етапи 

контрольного процесу. Об’єкти організації контрольного процесу: номенклатура, носії 

Контрольної інформації, рух носіїв. Організація контрольних номенклатур. Сутність 

контрольних номенклатур та їхня структура. Організація відображення /фіксації/ 

контрольної інформації на матеріальних носіях. Організація відображення контрольної 

інформації на різних етапах контрольного процесу. Організація контрольного процесу за 

різних варіантів робіт, вручну та в умовах використання ІКТ. Організація перевірок / 

внутрішніх ревізій/ діяльності окремих госпрозрахункових підрозділів. Особливості методу 

перевірки окремих підрозділів: невиробничих, виробничих тощо. Загальна побудова процесу 

перевірки діяльності госпрозрахункових підрозділів. 

 

Тема 5. Забезпечення ефективного функціонування системи бухгалтерського 

обліку та планування її розвитку 

Організація планування розвитку бухгалтерського обліку, контролю. Організація 

проектування розробок та впровадження результатів у практику діяльності підприємств. 

Методика визначення ефективності розробок, впроваджених у практику підприємства. 
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Організація інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку та контролю. Організація 

технічного забезпечення бухгалтерського обліку та контролю. Особливості організації 

технічного забезпечення бухгалтерського обліку, контролю в умовах застосування ІКТ. 

Організація ергономічного забезпечення бухгалтерського обліку та контролю. Організація 

соціального забезпечення працівників бухгалтерського обліку та контролю. 

 

Тема 6. Формування системи документування господарських операцій та 

документообігу 

 Загальна побудова облікового процесу. Обліковий процес як сукупність та 

об’єкт організації. Етапи облікового процесу. Об’єкти організації облікового процесу: 

номенклатура, носії облікової інформації, рух /циркуляція/ носіїв. Організація облікових 

номенклатур. Сутність облікових номенклатур. Структура облікової інформації. Облікова 

номенклатура первинного обліку. Облікова номенклатура поточного обліку. Облікова 

номенклатура підсумкового /узагальнюючого/ обліку. Організація відображення /фіксації/ 

облікової інформації на матеріальних носіях. Особливості бухгалтерського процесу обліку. 

Методика вибору способу відображення носіїв облікової інформації. Організація 

відображення та вибору носіїв облікової інформації на окремих етапах облікового процесу: у 

первинному, поточному, підсумковому /узагальнюючому/ обліку. Методика та техніка 

розробки форм носіїв облікової інформації. Особливості відображення облікової інформації 

та вибір носіїв в умовах використанні ІКТ. Організаційне забезпечення паперових носіїв 

облікової інформації. Організація документообороту та документопотоків облікового 

процесу. Стадії документообороту. Форми організації. Види графіків. Особливості 

організації документообороту та документопотоків облікового процесу на різних етапах: 

первинного, поточного та підсумкового обліку. Особливості організації облікового процесу в 

умовах використання ІКТ. 

 

Тема 7. Особливості організації обліку активів, капіталу та зобов’язань 

Особливості організації бухгалтерського обліку грошових коштів. Особливості 

організації бухгалтерського обліку фінансових інвестицій. Особливості організації 

бухгалтерського обліку матеріальних запасів предметів праці. Особливості організації 

бухгалтерського обліку засобів праці. Особливості організації бухгалтерського обліку 

нематеріальних активів. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 8. Організаційні засади обліку доходів, витрат та фінансових результатів 

діяльності підприємства 

Особливості організації облікового, контрольного процесів затрат, доходів та 

результатів фінансового обліку – операційної діяльності, виробничої. Особливості 

організації облікового, контрольного процесів, затрат, доходів та фінансових результатів – 

операційної діяльності (невиробничої). Особливості організації облікового, контрольного 

процесів, затрат, доходів та фінансових результатів – не операційної діяльності. Особливості 

організації облікового, контрольного процесів затрат, доходів та результатів 

внутрішньогосподарської виробничо-комерційної діяльності – за методом повних затрат за 

різних варіантів контролю процесу формування собівартості продукції / простим 

накопиченням та нормативним методом / стандарт-кост/. Особливості організації облікового, 

контрольного процесів затрат, доходів та результатів внутрішньогосподарської виробничо-

комерційної діяльності – за методом неповних затрат за різних варіантів контролю 

формування собівартості продукції / простим накопиченням або нормативним методом 

стандарт-кост чи директ-кост/. 
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Тема 9. Організація управлінського обліку та узагальнення даних для цілей 

управління 

Призначення управлінського обліку, його завдання. Особливості організації 

управлінського обліку на підприємстві. Порядок формування узагальнення даних для цілей 

управління. Методи управлінського обліку та їх використання при підготовці управлінської 

звітності. Місце управлінського обліку в процесах оперативного та стратегічного управління. 

 

Тема 10. Формування та опрацювання фінансової, управлінської й податкової 

звітності підприємства 

Організація процесу формування та подання фінансової звітності підприємства. Порядок 

подання фінансової звітності підприємства. Порядок розробки та затвердження внутрішньої 

звітності підприємства. Графік подання внутрішньої звітності підприємства. Організація 

процесу формування податкової звітності. Порядок подання податкової звітності 

підприємства. Виправлення помилок у звітності підприємства. 

 

Тема 11. Система захисту облікової інформації 

Поняття конфіденційної інформації підприємства. Організація захисту конфіденційної 

інформації в системі облікової обробки даних. Особливості захисту облікових даних в 

умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Відповідальність за 

збереження конфіденційної інформації. Положення про конфіденційну інформацію 

підприємства. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1 – 7, а у ЗМ2 – теми 8 – 11. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Завершується дисципліна – 

екзаменом. 

Організація оцінювання:  
Об’єкти поточного контролю знань студентів з дисципліни «Організація бухгалтерського 

обліку» поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які 

студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових 

належить альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на 

власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. 

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів є: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – від 0 до 30 балів;  

2) виконання контрольних (модульних) робіт –  від 0 до 10 балів;  

3) виконання і захист індивідуальних завдань самостійної роботи (студент може 

обрати не більше одного завдання в межах відведених балів) – від 0 до 10 балів. 

З метою перевірки засвоєння студентами матеріалу по важливіших розділах дисципліни 

«Організація бухгалтерського обліку», а також для надання студентам можливості набути 

практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, 

правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов’язкове виконання 2 

контрольних (модульних) робіт. Оцінка за одну контрольну (модульну) роботу – 0-5 балів. 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання: 

- підготовка презентації за заданою тематикою – 0-5 балів; 

- написання реферату – 0-5 балів; 

- аналітичний огляд та опрацювання актуальної нормативної бази – 0-5 

балів;  
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- виконання розрахункових завдань – 0-5 балів; 

- переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою – 0- 10 балів; 

- виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри 

(факультету)  - 0-10 балів;  

- прийняття участі у конференції, науковому гуртку - 0-10 балів; 

- підготовка фахової публікації 0-10 балів; 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності 

— участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Таким чином, результат поточного контролю знань студентів в цілому  оцінюються в 

діапазоні від 0 до 50 балів (включно). 

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), 

вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, 

передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. 

Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги 

встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями.   

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні 

контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни 

та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску 

студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань .  

         Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не 

бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним 

планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, 

не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну 

заборгованість. 

Контроль знань студентів заочної форми навчання з дисципліни передбачає такі види 

перевірки: поточний контроль та контроль у формі іспиту. 

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів є: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – від 0 до 20 балів;  

2) виконання контрольних (модульних) робіт –  від 0 до 5 балів;  

3) виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в 

міжсесійний період – від 0 до 25 балів. 

Сесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях та виконання практичних 

завдань – 0-20 балів 

б) контрольної (модульної) роботи – 0-5 балів. 

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 25 балів. 

Міжсесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контролю знань та їх оцінювання: виконання і захист 

обов’язкових завдань для самостійної роботи 

а) домашнє індивідуальне завдання – 0-10 балів: 

- за виконання індивідуального завдання – 0-5 балів; 

- за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з викладачем – 

 0-5 балів: 

б) індивідуальне завдання за дистанційним курсом – 0-10 балів. 

Вибіркові об’єкти поточного контролю для заочної форми навчання наведені у Карті 

навчальної роботи студента і оцінюються в 5 балів. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій 

діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть 

присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 5 балів. 
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Таким чином поточний контроль в міжсесійний період оцінюється від 0 до 25 балів. 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 

0 до 50 балів (включно). 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів, що 

виноситься до екзаменаційної відомості за поточну роботу, не може перевищувати 50 балів. 

Екзаменаційний білет містить 5-ть завдань. Кожне екзаменаційне завдання оцінюється 

за в 10 балів. 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою 

ECTS здійснюється в такому порядку: 

Шкала КНЕУ, 

балів 
Оцінка за 4-бальноюшкалою 

Шкала 

EСTS 

90 – 100 відмінно A 

80 – 89 
добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного  

складання екзамену (заліку) 
FX 

 0 – 20 

незадовільно з можливістю вивчення 

дисципліни за індивідуальним графіком у 

формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи 

F 

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. Основна література 

1. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю 

та аналізу: Підручник.- К.: КНЕУ, 2004.- 412 с. 

2. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. – К.: КНЕУ, 2006. – 

523 с. 

4.2. Додаткова література 

1. Бородкін О. Внутрішньогосподарський /управлінський/ облік: концепція і організація 

//Бухгалтерський облік і аудит.- 2001.- № 2.- c.45-53. 

2. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського 

обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих 

навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф., Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – 

Житомир: ПП “Рута”, 2005.  

3. Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація обліку: Підручник. – К.: Цент учбової 

літератури, 2010. – 352 с. 

4. Кундря-Висоцька О. П. Організація обліку (навчальний посібник). – К.: «Алерта», 

2007. 

5. Пилипенко А.А., Отенко В.І. Організація обліку і контролю: Навчальний  посібник. – 

Х.: ХДЕУ, 2002 

6. Сльозко Т. М. Організація обліку: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2008.  

7. Сук Л. К., Сук П. Л. Організація обліку та контролю на підприємстві. – К.: 

«Університет Україна», 2007. 

8. Чацкіс Ю.Д., Гейєр Е.С., Наумчук О.А., Власова І.О. Організація бухгалтерського 

обліку: Навч. Посіб. – К.: Цент учбової літератури, 2011. – 564 с. 

9. Чебанова Н., Чупырь Т., Чупырь В. Организация бухгалтерского учета. – Х.: 

«Фактор», 2008. 

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні джерела 

1. Конституція України. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. 

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III . 

5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 

6. Цивільний кодекс України.  

7. Закон України «Про акціонерні товариства».  

8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.99 р. № 996-Х1У. 

9. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. із змінами і 

доповненнями. 

10. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань»  

11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій /Мінфін/: затверджений Наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.99 р. № 291. 

12. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені Наказом 

Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635 

13. Національні Положення /стандарти/ бухгалтерського обліку, затверджені 

Міністерством фінансів України 1999-2013рр. /1-34/ з доповненнями та змінами. 

14. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій /Мінфін/: затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 

р. № 291. 

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1182 «Про 

затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю» 

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1133 «Про надання 

послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань у скорочені строки» 

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128 «Про 

затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації»  

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1182-2011-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1182-2011-%D0%BF
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248747915
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248747915
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248747915
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248747852
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248747852
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248747852

