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Навчальна дисципліна 
Лабораторний практикум 

«Навчальна бухгалтерія» буде корисна 
для отримання практичних навиків з 

організації та здійснення процесу обліку 
господарських операцій на підприємстві

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ 
“НАВЧАЛЬНА БУХГАЛТЕРІЯ”



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

Пілсйеджва 
фжзеа 

джнизжлю 
- залід

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ 
“НАВЧАЛЬНА БУХГАЛТЕРІЯ”



Меиа вивчення 
лисципліни є:

накйиия сийлениаеч 
навчсжд насижсйвання 
иежзеичснчх ннань н 

жкоіджвчх лчсцчпоін на 
пзадичці, жржзеояюсч 
пезвчнні лждйеенич иа 

зегісизч 
кйхгаоиезсьджгж жкоідй 

на пілсиаві 
гжспжлазсьдчх жпезацій. 

Оснжвниеи завланняеи є 
вчджзчсиаич ежмочвжсиі 
навсаоьнжгж пзжцесй лоя 
насвжєння сийлениаеч 

жсжкочвжсией нжзеаичвнж-
пзавжвжгж зегйоювання 

нлійснення гжспжлазсьдчх 
жпезацій, нлжкйиия 

пзадичснчх навчсжд 
жржзеоення вілпжвілнчх 
пезвчннчх лждйеениів 
ужлж зіннжеаніинчх 

гжспжлазсьдчх жпезацій, 
сдоалання кйхгаоиезсьдчх 

пзжвелень на їх жснжві, 
напжвнення зегісизів жкоідй 

иа пілгжижвдч лж 
сдоалання рінансжвжї 

нвіинжсиі.

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ 
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ОПАНУВАВШИ ЦЕЙ КУРС, ВИ ЗМОЖЕТЕ:

формувати обліково-аналітичну інформацію для 

ефективного управління діяльністю підприємства;

відображати  відомості про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизувати, 

узагальнювати у звітності;

здійснювати контроль дотримання нормативних актів 

з методології бухгалтерського обліку, збереження і 

ефективного використання ресурсів;

підтримувати належний рівень економічних знань та 

постійно підвищувати свою професійну підготовку, 

застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків.



ЛЕКЦІЙНИЙ 

БЛОК

Тема 1. Основи 
організації 

бухгалтерського 
обліку на 

підприємствах
Тема 2.

Документальне 
оформлення 

операцій з 
обліку 

необоротних 
активів

Тема 3.
Документальне 

оформлення 
операцій з обліку 
оборотних активів

Тема4.

Документальне 
оформлення 

операцій з власним 
капіталом

Тема 5. Документал
ьне оформлення 

обліку  розрахунків 
за довгостроковими 

та поточними 
зобов'язаннями

Тема 6. Документа
льне оформлення 

обліку доходів, 
витрат та 

фінансових 
результатів 

Тема 7. Порядок
складання
фінансової
звітності

підприємства

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ “НАВЧАЛЬНА БУХГАЛТЕРІЯ”



ЛЕКЦІЙНИЙ 
МАТЕРІАЛ

МЕТОДИЧНІ 
ВКАЗІВКИ ДО 
ПРАКТИЧНИХ 

ЗАВДАНЬ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 
РОБОТИ 

МЕТОДИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА 

ВАРІАНТИ 
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ :

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів 
передбачене застосування інноваційних навчальних технологій, що досягається за допомогою 

застосування наочності:

– електронних версій навчально-методичного забезпечення;

– візуального супроводу дисципліни (електронні презентації тем);

– роздаткового матеріалу ;

– мережі Internet для проведення практичних занять;

– командних та індивідуальних кейсів;

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



Пжижсне жцінювання иа саежсиійна
зжкжиа 

Заоід Сйеа

Зеісижвчй
ежлйоь №1 

Зеісижвчй ежлйоь 
№2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 40 100

8 8 8 9 9 9 9

Т1, Т2 ... Т10 –
иееч неісижвчх ежлйоів

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

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

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



