
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 
ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ»

ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА 

кафедри обліку і аудиту



Навчальна дисципліна 
«Бухгалтерський облік для початківців» буде корисна для набуття 

знань з організації та здійснення процесу з формування та 
використання інформації про діяльність підприємства



Оксяг - 4 
дзелиии, 
120 гжлин, в и.ч. 
ледції  (гжл.)–
10 - ленна, 
4 - зажчна,
пзадиичні 
(гжл.)–
20 - ленна, 
0- зажчна
саежсиійна 
зжкжиа –
76 - ленна, 
116- зажчна

Меиа вивчення лисципліни є:
ржзейвання й сийлениів сйсаснжї 

счсиееч найджвчх ннань пзж 
кйхгаоиезсьдчй жкоід, вчвсення жснжв 
ееижлжожгії иа жзганінації жкоідй 

гжспжлазсьджї ліяоьнжсиі, яд 
інржзеаційнжї канч йхваоення 

ередичвнчх йпзавоінсьдчх зітень. 

Оснжвниеи завланняеи вчвсення 
лчсцчпоінч є: жзієниація в жкоіджвжей 

наджнжлавсиві; вчвсення ееижлів 
жзганінації иа велення кйхгаоиезсьджгж 

жкоідй на пілпзчєесивах; накйиия 
навчсжд жпзацювання і вчджзчсиання 

жкоіджвжї інржзеації в йпзавоінні. 

Пілсйеджва 
фжзеа 

джнизжлю 
- залід



Ржнйеіич  лезмавне зегйоювання кйхгаоиезсьджгж 

жкоідй; 

Ржнйеіич сйинісиь доасчрідації гжспжлазсьдчх 

насжків иа лмезео їх йивжзення (ржзейвання)

Ржнйеіич пзчнцчпч жзганінації кйхгаоиезсьджгж 

жкоідй;

Фжзейваич счсиеей кйхгаоиезсьджгж жкоідй на 

пілпзчєесиві

Злійснюваич пезвчнне спжсиеземення гжспжлазсьдчх 

жпезацій;

Весич счниеичснчй иа анаоіичснчй жкоід на 

пілпзчєесиві;

Анаоінйваич інржзеацію зіннчх ржзеах 

рінансжвжї нвіинжсиі.



ЛЕКЦІЙНИЙ 

БЛОК

Тема 1. Сутність 
бухгалтерського 
обліку та його 

значення в управлінні

Тема 2. Предмет 
бухгалтерського 

обліку і методичні 
прийоми його 

вивчення

Тема 3. Баланс, рахунки і 
подвійний запис як основні 

методичні прийоми 
бухгалтерського обліку

Тема 4. Облік створення, 
основної діяльності, 

реорганізації та ліквідації 
підприємства

Тема 5. Організація 
облікової діяльності

Тема 6. Облік пасивів 
підприємства

Тема 7. Облік 
активів 

підприємства

Тема 8. Облік 
витрат, доходів та 

фінансових 
результатів 
діяльності.

Тема 9. Фінансова 
звітність підприємства



1)Конспект лекцій з 
дисципліни 

“Бухгалтерський
облік для 

початківців"

2)Методичні вказівки для  
практичних занять з 

дисципліни “Бухгалтерський
облік для початківців"

3)Методичні вказівки для 
самостійної та індивідуальної 
роботи студентів з дисципліни 

“Бухгалтерський облік для 
початківців"

4)Тести з  
дисципліни 

“Бухгалтерський
облік для 

початківців"

5)Методичні рекомендації та 
варіанти контрольної роботи з 

дисципліни “Бухгалтерський облік 
для початківців" для студентів 

заочної форми навчання. 

6)Перелік завдань для 
модульного контролю з 

дисципліни “Бухгалтерський
облік для початківців"



Пжижсне жцінювання иа саежсиійна
зжкжиа 

Заоід Сйеа

Зеісижвчй
ежлйоь №1 

Зеісижвчй ежлйоь 
№2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 100

6 6 6 7 7 7 7 7 7

Т1, Т2 ... Т10 – иееч неісижвчх ежлйоів

Оцінювання пзжвжлчиься на 100-каоьнжю тдаожю. 
Баоч назахжвйюиься на насийпнче співвілнжтенняе:



https://cutt.ly/AQKBVp7
https://cutt.ly/AQKBVp7
https://cutt.ly/AQKBVp7
https://cutt.ly/AQKBVp7
https://cutt.ly/AQKBVp7


У процесі викладання навчальної дисципліни для 
активізації навчально-пізнавальної діяльності передбачене 
упровадження технологій змішаного навчання, візуального

супроводу дисципліни (електронні презентації тем), 
наявність онлайн-курсів, віртуальної реальності, 

організація і супровід навчального процесу за допомогою
телекомунікаційного зв’язку та комп'ютерних мереж.




