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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Базові знання з математики  

Анотація дисципліни, 

мета, завдання та 

очікувані програмні 

результати  навчальної 

дисципліни, загальні та 

фахові компетентності, 

основна тематика 

дисципліни  

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік для 

початківців» буде корисна для набуття знань з організації 

та здійснення процесу з формування та використання 

інформації про діяльність підприємства.  

В сучасних умов істотно зростає потреба у знаннях про 

результати господарської діяльності підприємств, стан 

ресурсів, капіталу та зобов’язань як основи ухвалення 

ефективних управлінських рішень.  

Метою вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік 

для початківців» є формування у студентів сучасної 

системи наукових знань про бухгалтерський облік, 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bXW4yPgAAAAJ&hl=en
http://orcid.org/0000-0002-0684-7072
http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action
https://publons.com/researcher/C-1755-2017/


вивчення основ методології та організації обліку 

господарської діяльності, як інформаційної бази 

ухвалення ефективних управлінських рішень. Основними 

завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

орієнтація в обліковому законодавстві; вивчення методів 

раціональної організації та ведення бухгалтерського 

обліку на підприємствах на підставі використання 

прогресивних форм і методів; набуття навичок 

опрацювання і використання облікової інформації в 

управлінні.  

Очікувані результати навчання.  
За результатами вивчення курсу студенти зможуть: 

 розуміти  державне регулювання бухгалтерського 

обліку;  сутність класифікації господарських засобів та 

джерел їх утворення (формування); принципи 

організації бухгалтерського обліку; сутність предмету 

бухгалтерського обліку;  основні елементи предмету 

бухгалтерського обліку; існуючі сучасні форми 

бухгалтерського обліку;  систему фінансової звітності. 

 формувати систему бухгалтерського обліку на 

підприємстві; 

 здійснювати первинне спостереження господарських 

операцій; 

 вести синтетичний та аналітичний облік на 

підприємстві; 

 аналізувати інформацію різних формах фінансової 

звітності. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль I. Теоретичні основи бухгалтерського 

обліку.  

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.  

Змістовий модуль II. Загальні принципи організації 

бухгалтерського обліку.  

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.  

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: модуль 1 

– 30 % семестрової оцінки; модуль 2 – 30% семестрової 

оцінки; залік – 40% семестрової оцінки. 

Політика навчальної 

дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

Студент повинен здавати роботи у визначені викладачем 

терміни. Роботи, що здаються з порушенням термінів без 

поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. 



Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. Списування під час контрольних робіт та 

заліків заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові 

посилання на використані джерела. 

Політика щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн 

формі за погодженням із вищим керівництвом). 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

Навчальний процес потребує використання: комп’ютерних 

систем та мереж, мультимедійного обладнання та 

бібліотечних фондів. 

Рекомендовані джерела 

(основна та допоміжна 

література), електронні 

інформаційні ресурси 

Рекомендовані джерела 

 

Основна література 

1. Бухгалтерський облік : (загальна теорія) : практикум / 

М.М. Коцупатрий ... [та ін.] ; Міністерство освіти і науки 

України, Державний вищий навчальний заклад "Київський 

національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана".  - Київ : КНЕУ, 2019.  - 231 c. 

2. Довгопол, Ніна Василівна.    Бухгалтерський облік : 

навчальний посібник / Н.В. Довгопол, Т.В. Полозова, М.О. 

Радченко ; Міністерство освіти і науки України, 

Харківський національний університет радіоелектроніки.  - 

Харків : ХНУРЕ, 2021.  - 299 с.   

3. Жадько, Костянтин Степанович, 1978-    Бухгалтерський 

облік : ділові ігри, ситуаційні вправи, тести : практикум / 

К.С. Жадько, Л.Ш. Олійник, В.В. Семенюта ; Міністерство 

освіти і науки України, Університет митної справи та 

фінансів, ННІ "Фінансова академія".  - Дніпро : УМСФ, 

2018.  - 99 с. 

4. Жидєєва, Людмила Іванівна, 1956-    Бухгалтерський 

облік в управлінні підприємством (організацією, 

установою) : навчальний посібник / Л.І. Жидєєва, О.П. 

Колісник ; Університет державної фіскальної служби 

України.  - Ірпінь : УДФСУ, 2020.  - 177 с. 

5. Ковальова, Тетяна Володимирівна.    Бухгалтерський 

облік (загальна теорія) практикум / Т.В. Ковальова, В.В, 

Маліков, І.О. Голеско ; [Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет].  - Харків : ХНАДУ, 

2018.   

6. Косяк, Антоніна Петрівна.    Бухгалтерський облік II : 

навчальний посібник / А.П. Косяк, А.В. Зубенко ; 

Міністерство освіти і науки України, Харківський 

національний університет міського господарства імені О.М. 

Бекетова.  - Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020.  - 326 

c.  

 



Інформаційні ресурси 

1. Баланс: журнал [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Режим доступу: http://www.balance.ua/ua/. 

2. Верховна Рада України [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua  

3. Все про бухгалтерський облік : журнал [Електронний 

ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.vobu.com.ua/  

4. Дебет Кредит : журнал [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Режим доступу: http://dtkt.com.ua . 

5. Державний комітет статистики України [Електронний 

ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

6. Міністерства економіки України [Електронний 

ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим 

доступу: http://www.me.gov.ua.  

7. Профі Вінс [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/  

8. Словник економічних термінів [Електронний ресурс] : 

[Веб-сайт]. – Режим доступу: www.http//bank.24.ru/info-

glossary  

9. Урядовий портал [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Режим доступу:www.kmu.gov.ua/ 

 

Електронні ресурси  

 

матеріали: 

1. Бази даних Social Science Research Network (SSRN); 

2. Бази даних рецензованих наукових журналів Directory 

of Open Access Journals (DOAJ); 

3. Бази електронних журналів Internet Public Library (IPL); 

4. Світової електронної бібліотеки книг Google Book 

Search; 

5. Інтердисциплінарної бази наукових журналів Minerva 

Electronic Online Services, 

6. Архіву наукових публікацій установ Данії NARCIS,  

7. Репозитарію підрозділу бібліотеки Стенфордського 

університету HighWirePress; 

8. Відкритого архіву з економіки Research Papers in 

Economics (RePEc)( 

9 Сервісу пошуку FindArticles,  

10. Інформаційні ресурси наукової електронної 

бібліотеки eLIBRARY.RU. 
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