
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Організація обліку на підприємстві» 

1. Основна інформація про дисципліну  

Тип дисципліни: вибіркова 

 Форма навчання: денна, заочна 

Освітній ступінь: молодший бакалавр 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

Освітня програма: Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської дія-

льності 

Рік навчання:  2  Семестр:    3, 4  

Кількість кредитів (годин): денна 4  (120 год.: 24- лекції;  24- семінарські;  72 - 

самостійна робота) 

Заочна форма: 4  (120 год.: 6- лекції;  6- семінарські;  108 - самостійна робота) 

Мова викладання: українська  

2. Інформація про викладача (викладачів)  

ПІБ: Степанова Катерина В’ячеславівна       

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор економічних наук, доцент, професор 

кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

Робочій e-mail: stepanova5@ukr.net 

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 14.40-16.00  

 

3. Опис та мета дисципліни 

Розвиток ринкової економіки, урізноманітнення фінансово-господарської діяльнос-

ті та ускладнення внутрішньогосподарських та зовнішніх зв’язків зумовили кардинальне 

зростання потреб в інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Достат-

ньо надійну і економічно обґрунтовану інформацію поставляє бухгалтерський облік. Зрос-

тання ролі і значення бухгалтерського обліку в управлінні бізнесовими структурами пот-

ребує реформування не лише його методологічних і методичних засад, але й одночасної 

децентралізації регулювання практичних заходів, що забезпечують функціонування облі-

ку на підприємстві. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку держава надала суб’єктам 

підприємницької діяльності самостійність у питаннях встановлення облікової політики, 

mailto:stepanova5@ukr.net


виборі форми обліку, правил документування господарських операцій та облікової реєст-

рації, тощо. Це дозволяє адаптувати облік до особливостей фінансово-господарської дія-

льності кожної бізнесової структури і її організаційно-технічних умов та забезпечує його 

наближення до практичних потреб користувачів обліково-економічної інформації, тому 

відповідає принципам ринкової економіки. Але, одночасно, покладає на підприємців 

обов’язок оволодіти сучасними методами, способами і прийомами ведення обліку та їх 

запровадити у практичну діяльність. Децентралізація у питаннях обліку, потреба у зни-

женні витрат на його ведення та підвищення ефективності зумовлюють необхідність раці-

оналізації організації обліку кожною бізнесовою структурою. Фундаментальні положення, 

що визначають вибір оптимальної структури апарату бухгалтерії, раціональної побудови 

документообігу та шляхів ефективного використання комп’ютерної техніки потребують 

ґрунтовного вивчення та негайного впровадження, тому проблеми оптимізації організації 

обліку у ринкових умовах набувають стратегічного значення. Це визначає актуальність 

дисципліни «Організація обліку» та її важливість серед дисциплін, які сприяють підготов-

цімолодших бакалаврів з обліку і аудиту. 

Метою дисципліни «Організація обліку на підприємстві» є формування комплекс-

ного уявлення про організацію облікового процесу  на  підприємстві шляхом набуття  тео-

ретичних знань з організації бухгалтерського обліку та здатності використання їх на прак-

тиці при формуванні елементів системи організації бухгалтерського обліку на підприємс-

тві.  

Предметом навчальної дисципліни є обліковий процес, робота апарату бухгалте-

рії та забезпечення обліку. 

Метою вивчення дисципліниє формування у студентів системи теоретичних 

знань та практичних навичок з організації облікового процесу, організації праці персоналу 

бухгалтерії, організації нормативно-правового, технічного, інформаційного, соціального 

та ергономічного забезпечення обліку та організації його розвитку. 

Передумовами для вивчення дисципліни «Організація обліку на підприємстві» 

базується на знаннях студентів, здобутих в процесі вивчення  дисциплін «Економіка підп-

риємства», «Фінанси, податки та податкова система», «Бухгалтерський облік». 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна  дисципліна «Організація обліку на підпри-

ємстві» поглиблює та конкретизує знання студентів, здобуті  в процесі вивчення «Облік у 

бюджетних установах», «Бухгалтерський  облік», «Аудит», «Облік і звітність у оподатку-

ванні», «Фінансовий облік», «Управлінський облік». 

 

4. Результати навчання 

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  студент  повинен  набути  такі  

результати навчання: 

1. Знання 

знати: 

 сутність і концептуальні основи організації бухгалтерського обліку;  

 нормативно-правове забезпечення процесів організації та ведення  бухгалтерського 

обліку;  

 методи, форми та інструментарій організації бухгалтерського обліку на підприємс-

твах;  

 процедуру організації облікового процесу на сучасних підприємствах; 

 процеси організації обліку та аналізу: власного капіталу; зобов’язань; довгостроко-

вих активів; оборотних активів; витрат, доходів і результатів діяльності підприємс-

тва; праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом.  



 порядок організації та ведення обліку в умовах використання інформаційно-

комунікаційних технологій;  

 особливості  організації праці фахівців, зайнятих  обліком на підприємстві;  

 вимоги до захисту облікової інформації.  

 

2. Уміння. 

вміти: 

 ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

облікових даних для узагальнення економічної інформації; 

 характеризувати господарські операції та процеси, вміти документально їх 

оформлювати для відображення в обліку підприємств; 

 використовувати методичний інструментарій обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств; 

 відображати інформацію про господарські операції суб’єктів господарювання в фі-

нансовому та управлінському обліку, їх систематизувати, узагальнювати у звітнос-

ті та інтерпретувати для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають 

рішення; 

 здійснювати облікові процедури; 

 аналізувати особливості функціонування підприємств для здійснення обліку їх 

господарської діяльності; 

 формувати і надавати облікову-аналітичну інформацію для ухвалення 

управлінських рішень з метою підвищення ефективності бізнесу. 

3.  Комунікації : 

 вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та від-

повідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуаль-

не та культурне різноманіття; 

 використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження  професійно  спрямованої  інформації; 

 володіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною мо-

вою. 

4. Автономністьта відповідальність: 

 виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, 

трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом; 

 розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

 розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпе-

чення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, право-

вої держави; 

 безперервний саморозвиток і самовдосконалення; 

 здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

 

5. Структура дисципліни  

Денна форма навчання 

Тема 1.Основи організації  бухгалтерського обліку  

Тема 2.  Організація нормативно-правого забезпечення 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 



Лекція 1: Основи організації бухгалтер-

ського обліку (2 год.) 

1. Сутність і принципи організації бухгал-

терського обліку. 

2. Предмет, об'єкти і методи організації бух-

галтерського обліку.  

3. Вибір форм організації бухгалтерського 

обліку. 

4. Основні нормативно-правові документи 

забезпечення обліку.  

6. Методичні і правові аспекти регулювання 

бухгалтерського обліку. 

7. Облікова політика підприємства. 

1. Кононова О.Є. Організація бухгалтерсь-

кого обліку: навч. посіб. Дніпро: ДВНЗ 

ПДАБА. Вена: Premier Publishing s.r.o. 102 

с. URL: 

http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/Коно

нова-2.pdf  

2. Островерха Р.Є. Організація обліку: під-

ручник. Київ: Центр навчальної літератури. 

2017. 568 с. 

 

Семінарське заняття 1.  

Тема 1. Основи організації  бухгалтерсь-

кого обліку. 

Тема 2. Організація нормативно-правого  

забезпечення 

(2год.) 

1. Сутність і принципи організації бухгал-

терського обліку. 

2. Предмет, об'єкти і методи організації бух-

галтерського обліку.  

3. Вибір форм організації бухгалтерського 

обліку. 

4. Основні нормативно-правові документи 

забезпечення обліку.  

6. Методичні і правові аспекти регулювання 

бухгалтерського обліку. 

7. Облікова політика підприємства. 

1. Блакита Г.В., Ромашевська Н.О. Бухгал-

терський облік: практикум. Київ: Центр 

навчальної літератури. 2017. 152 с. 

2. Бухгалтерський облік: у схемах і табли-

цях: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. Скрип-

ник. Київ: Центр навчальної літератури. 

2017. 341 с. 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготуйте відповіді на питання: 

2. Напрями організації бухгалтерського 

обліку. 

2. Вибір технології  і  техніки  ведення  бух-

галтерського  обліку.   

3. Організація  нормативно-правової  бази  

облікового  процесу. 

4. Державне регулювання  обліку  та  фінан-

сової  звітності. 

5. Регулювання бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в Україні. 

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Виконайте практичне завдання: 

Складіть перелік нормативних документів, 

що використовуються підприємством для 

організації обліку 

(Інформацію оформіть у вигляді таблиці, де 

вкажіть назву документа, його вихідні дані,  

1. Курс бухгалтерського обліку для поча-

тківців (відео-уроки). URL:  

https://www.buhoblik.org.ua/normativka/kurs-

bukhgalterskogo-obliku.html 

2. Блакита Г.В., Ромашевська Н.О. Бухга-

лтерський облік: практикум. Київ: Центр 

навчальної літератури. 2017. 152 с. 

 

http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/Кононова-2.pdf
http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/Кононова-2.pdf
https://www.buhoblik.org.ua/normativka/kurs-bukhgalterskogo-obliku.html
https://www.buhoblik.org.ua/normativka/kurs-bukhgalterskogo-obliku.html


призначення та основні положення). 

 

 

Тема 3. Організація облікового процесу 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 2. Організація облікового процесу  

(2 год.) 

1. Загальна  побудова  і  зміст  облікового  

процесу.   

2. Вибір форми ведення бухгалтерського 

обліку. 

3. Облікові  регістри,  їх  призначення,  

зміст,  форми  і  зовнішній  вигляд. 

4. Організація документообігу облікового 

процесу на різних етапах.  

1. Кужельний М.В., Левицька С. О. Орга-

нізація обліку: навч. посіб. Київ: Центр на-

вчальної літератури. 2019. 352 с. 

2. Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль 

Н.І. Фінансовий облік: підручник. Вінниця: 

ФОП Кушнір Ю. В. 2020. 496 с. 

 

Семінарське заняття 2. Організація облі-

кового процесу  (2 год) 

1. Загальна  побудова  і  зміст  облікового  

процесу.   

2. Вибір форми ведення бухгалтерського 

обліку. 

3. Структурні  частини облікового  процесу 

4. Форми  ведення обліку  суб’єктами  ма-

лого  підприємництва: проста та  спрощена  

форми бухгалтерського обліку. 

5. Облікові регістри, їх призначення,  зміст,  

форми і зовнішній вигляд. 

6. Організація документообігу облікового 

процесу на різних етапах. 

1. Жадько К.С., Олійник Л.Ш., Семенюта 

В.В. Бухгалтерський облік: ділові ігри, си-

туаційні вправи, тести: практикум. Дніпро: 

УМСФ, 2018. 100 с. 

2. Кіндрацька Г.І., Загородній А.Г., Кули-

няк Ю.І.. Аналіз господарської діяльності: 

підручник. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2019. 320 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготуйте відповіді на питання: 

1. Основні етапи організації облікового 

процесу.   

2. Комп’ютерна форма ведення бухгалтер-

ського обліку. 

3. Журнально-ордерна форма бухгалтерсь-

кого обліку. 

4. Порядок розробки робочого плану рахун-

ків на підприємстві. 

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Підготуйте повідомлення на тему: 

 основні чинники, що впливають на облі-

кову політику. 

 вплив організаційно-правової форми 

підприємства на організацію фінансово-

го обліку. 

 вимоги, що висуваються до формування 

1. Бухгалтерський облік: у схемах і таб-

лицях: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. Скрип-

ник. Київ: Центр навчальної літератури. 

2017. 341 с. 

2. Закон України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 

01.07.2018 № 996-XIV. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-

14#Text  

3. Національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку. URL: 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneman

uals/35131  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131
https://interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131


облікової політики. 

(вимоги: відсутність плагіату, відповідь 

до 5 хв.) 

 

Тема 4. Організація обліку власного капіталу 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 3. Організація обліку власного 

капіталу(2 год.) 
1. Поняття і основні завдання організації 

обліку власного капіталу. 

2. Класифікація власного капіталу. 

3. Організація обліку статутного капіталу. 

4. Організація обліку резервного капіталу, 

додатково вкладеного капіталу. 

5. Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) і дивіденди 

1. Янчева Л.М., Кащена Н.Б., Чміль Г.Л. 

Обліково-аналітичне забезпечення управ-

ління капіталом підприємств торгівлі: тео-

рія та практика: монографія. ХДУХТ, 2016. 

537 с. 

2. Верига Ю.А., Кулик В.А., Ночовна 

Ю.О., Іванюк С.Ю. Облікова політика підп-

риємства: підручник. Київ: Центр навчаль-

ної літератури. 2019. 312 с. 

Семінарське заняття 3. Організація облі-

ку власного капіталу (2 год) 

1. Поняття і основні завдання організації 

обліку власного капіталу. 

2. Класифікація власного капіталу. 

3. Організація обліку статутного капіталу. 

4. Організація обліку резервного капіталу, 

додатково вкладеного капіталу. 

5. Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) і дивіденди. 

6. Рух  нерозподіленого  прибутку,  списан-

ня  непокритих  збитків.  

1. Плаксієнко В.Я., Верига Ю.А., Кулик 

В.А,, Карпенко Є.А. Облік, оподаткування 

та аудит: навч. посіб. Київ: Центр навчаль-

ної літератури. 2019. 509 с. 

2. Малюга Н.М., Пархоменко В.М. Бухгал-

терський облік (загальна теорія): конспект 

лекцій. Київ: Консультант. 2017. 66 с. URL: 

http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/12345

6789/3120/1/Малюга_Конспект_лекцiй.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготуйте відповіді на питання: 

2. 1. Організація  обліку і формування пайово-

го  капіталу.  
3.  2. Організація обліку і формування додат-

ково вкладеного  капіталу. 

4. 3. Організація обліку і формування неопла-

ченого капіталу.  
5. 4. Організація обліку  і  формування  

вилученого  капіталу.  

6. 5. Облік  нерозподіленого  прибутку.  
7. 6. Рух  нерозподіленого  прибутку,  списан-

ня  непокритих  збитків.   
(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Підготовка до поточного тестування. 

1. Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Кузь 

В.І., Кучер С.В. Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством: навч. посіб. Жи-

томир: Вид. О.О. Євенок, 2017. 416 с. 

2. Положення про документальне забезпе-

чення записів у бухгалтерському обліку від 

10.08.2019 № z0168-95. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-

95#Text  

3. Методичні рекомендації щодо застосу-

вання регістрів бухгалтерського обліку від 

21.07.2020 № v0356201-00. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201

-00#Text  

4. Сайт газети «Все про бухгалтерський 

облік». URL: http://www.voby.com.ua  

 

 

http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/3120/1/Малюга_Конспект_лекцiй.pdf
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Тема 5.  Організація обліку  зобов’язань 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 4. Організація обліку зобов’язань  

(2 год.) 
1. Визначення, оцінка та класифікація зо-

бов’язань. 

2. Організація обліку довгострокових зобо-

в'язань. 

3. Організація обліку поточних зобов'язань. 

4. Організація обліку праці та її оплати. 

5. Організація аналітичного обліку зобов'я-

зань. 

1. Зарудна Н.Я., Кундеус О.М., Яковець 

Т.А. Облік та нормативно-правове забезпе-

чення підприємницької діяльності: навч. 

посіб. Тернопіль: ТАЙП. 2016. 283 с. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29

421/1/посібник.pdf  

2. Бухгалтерський облік: навч. посібник / 

Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Лома-

ченко, А.В. Резніченко. Харків: Гельветика. 

2016. 392 с. URL: 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Davydiuk_Bukhhalte

rskyi_oblik_2016.pdf  

 

Семінарське заняття 4. Організація облі-

ку зобов’язань  (2 год) 

1. Визначення, оцінка та класифікація зо-

бов’язань. 

2. Організація обліку довгострокових зобо-

в'язань. 

3. Організація обліку поточних зобов'язань. 

4. Організація обліку праці та її оплати. 

5. Організація аналітичного обліку зобов'я-

зань. 

6. Організація обліку забезпечень майбутніх 

витрат і платежів. 

1. Малюга Н.М., Пархоменко В.М. Бухга-

лтерський облік (загальна теорія): конспект 

лекцій. Київ: Консультант. 2017. 66 с. URL: 

http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/12345

6789/3120/1/Малюга_Конспект_лекцiй.pdf  

2. Зарудна Н.Я., Кундеус О.М., Яковець 

Т.А. Облік та нормативно-правове забезпе-

чення підприємницької діяльності: навч. 

посіб. Тернопіль: ТАЙП. 2016. 283 с. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29

421/1/посібник.pdf  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте відповіді на питання: 

1. Облік кредиторської заборгованості за 

товари (роботи, послуги). 

2. Організація обліку зобов’язань за креди-

том. 

3. Організація документального оформлення 

заробітної плати. 

4. Порядок нарахування заробітної плати.  

8. 5. Організація обліку нарахування оплати за 

відпустку та допомоги з тимчасової непра-

цездатності. 

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Виконайте практичне завдання: 

Скласти перелік документів з обліку оплати 

праці, що використовується підприємствами 

(вказати номер та назву форми документа, а 

також його призначення). 

1. Жадько К.С., Олійник Л.Ш., Семенюта 

В.В. Бухгалтерський облік: ділові ігри, си-

туаційні вправи, тести: практикум. Дніпро: 

УМСФ, 2018. 100 с. 

2. Кіндрацька Г.І., Загородній А.Г., Кули-

няк Ю.І.. Аналіз господарської діяльності: 

підручник. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2019. 320 с. 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29421/1/посібник.pdf
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Тема 6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів 

 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 5-6. Організація обліку та аналізу 

довгострокових активів (4 год.) 

1. Організація обліку довгострокових акти-

вів. 

2. Організація обліку руху основних засобів. 

3. Організація документування операцій з 

обліку основних засобів. 

4. Організація обліку нематеріальних акти-

вів. 

5. Організація документування операцій з 

обліку нематеріальних активів. 

 

1. Бухгалтерський облік: навч. посібник / 

Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Лома-

ченко, А.В. Резніченко. Харків: Гельветика. 

2016. 392 с. URL: 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Davydiuk_Bukhhalte

rskyi_oblik_2016.pdf  

2. Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Кузь 

В.І., Кучер С.В. Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством: навчальний по-

сібник. Житомир: Євенок, 2017. 416 с. 

Семінарське заняття 5-6. Організація об-

ліку та аналізу довгострокових активів (4 

год) 

1. Загальні принципи організації обліку до-

вгострокових активів.  

2. Основні  положення  з  організації  обліку  

основних  засобів. 

3. Організація  обліку  руху  основних  за-

собів. 

4.Документальне оформлення обліку  осно-

вних  засобів нематеріальних  активів. 

1. Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль 

О.В. Облікова політика підприємств: навч. 

посіб. Київ: Центр навчальної літератури. 

2020. 647 с. URL: 

http://repository.vsau.org/getfile.php/24655.pd

f  

2. Бухгалтерський облік: навч. посібник / 

Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Лома-

ченко, А.В. Резніченко. Харків: Гельветика. 

2016. 392 с. URL: 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Davydiuk_Bukhhalte

rskyi_oblik_2016.pdf  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте відповіді на питання: 

1. Первинний  облік:  надходження  основ-

них  засобів;  внутрішнє переміщення і ви-

користання основних засобів; вибуття дов-

гострокових активів. 

2. Поточний  облік:  надходження  основ-

них  засобів;  внутрішнє  переміщення  та  

використання.   

3. Підсумковий  облік:  форми  звітності.   

4. Характеристика  типових форм первин-

них документів основних засобів, нематері-

альних активів. 

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Виконайте практичне завдання: 
Скласти перелік документів з обліку основ-

них засобів підприємств (вказати номер та 

назву форми документа, а також його приз-

начення). 

1. Господарський кодекс України від 

12.01.2019 № 436-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-

15#Text  

2. План рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарсь-

ких операцій підприємств і організацій. 

URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/RE20295 

3. Курс бухгалтерського обліку для почат-

ківців (відео-уроки). URL: 

https://www.buhoblik.org.ua/normativka/kurs-

bukhgalterskogo-obliku.html 
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3. Підготовка до поточного тестування. 

 

Тема 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 7-8. Організація обліку та аналізу 

оборотних активів(4 год.) 

1. Загальні питання організації обліку обо-

ротних активів. 

2. Організація документування операцій із 

запасами та МШП.  

3. Організація документування операцій з 

грошовими коштами.  

4. Організація документування дебіторської 

заборгованості.  

5. Організація аналітичного обліку оборот-

них активів. 

1. Крупка Я.Д., Задорожний 

З.В., Гудзь Н.В. Фінансовий облік: підруч-

ник. 4-те вид. доп. і перероб. Тернопіль: 

ТНЕУ. 2017. 451 с. 

2. Островерха Р.Е. Організація 

бухгалтерського обліку: навч.-метод. по-

сіб; Університет державної фіскальної 

служби України. 3-тє вид., перероб. і доп. 

Ірпінь: УДФСУ, 2020. 604 с. 

Семінарське заняття 7-8. Організація об-

ліку та аналізу довгострокових активів (4 

год) 

1. Завдання  організації  обліку оборотних 

активів. 

2. Організація обліку  виробничих  запасів  і  

їх  класифікація. 

3. Організація  обліку  незавершеного  виро-

бництва.   

4. Організація  обліку  готової  продукції. 

5. Організація відображення транспортно-

заготовчих витрат. 

6. Організація  обліку  дебіторської  забор-

гованості.  

7. Організація обліку грошових коштів та їх 

еквівалентів. 

8. Організація розрахунків з підзвітними 

особами. 

1. Скоробогатова Н.Є. Бухгалтерський 

облік: навч. посіб. Київ: КПІ ім.. І. Сікор-

ського, Політехніка. 2017. 248 с. URL: 

http://ied.kpi.ua/wp-

content/uploads/2015/10/Бухгалтерський-

облік.pdf  

2. Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Кузь 

В.І., Кучер С.В. Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством: навчальний 

посібник. Житомир: Євенок, 2017. 416 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте відповіді на питання: 

1. Організація проведення інвентаризації 

оборотних активів підприємства. 

2. Організація обліку безготівкових опера-

цій. 

3. Організація документального оформлен-

ня вибуття запасів і їх переміщення. 

4. Організація обліку надходження запасів. 

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

1. Бухгалтерський облік: у схемах і таб-

лицях: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. Скри-

пник. Київ: Центр навчальної літератури. 

2017. 341 с. 

2. План рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господар-

ських операцій підприємств і організацій. 

URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/RE20295 

3. Національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку. URL: 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneman

uals/35131  

http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Бухгалтерський-облік.pdf
http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Бухгалтерський-облік.pdf
http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Бухгалтерський-облік.pdf
https://ips.ligazakon.net/document/RE20295
https://interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131
https://interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131


2. Виконайте практичне завдання: 

 скласти перелік документів з обліку роз-

рахунків за: 

- поставками; 

- за позиками з банками. 

- (вкажіть назву документу та при-

значення). 

 розробіть блок-схему організації обліку 

запасів (в ній треба зазначити напрямки 

аналітичного обліку запасів (за склада-

ми, матеріально-відповідальними особа-

ми, тощо)). 

 

 

Тема 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності 

підприємства 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 9-10.  Організація обліку та аналі-

зу витрат, доходів і результатів діяльності 

підприємства  (4 год.) 

1. Поняття і класифікація витрат. 

2. Поняття і класифікація доходів. 

3. Поняття і порядок визначення фінансо-

вих результатів. 

4. Організація документування аналітично-

го обліку доходів, витрат і фінансових ре-

зультатів. 

1. Кужельний М.В., Левицька С. О. Орга-

нізація обліку: навч. посіб. Київ: Центр на-

вчальної літератури. 2019. 352 с. 

2. Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль 

Н.І. Фінансовий облік: підручник. Вінниця: 

ФОП Кушнір Ю. В. 2020. 496 с. 

 

Семінарське заняття 9-10. Організація 

обліку та аналізу витрат, доходів і ре-

зультатів діяльності підприємства  (4 год) 

1. Загальні принципи організації обліку 

витрат. 

2. Особливості організації обліку собівар-

тості реалізації. 

3. Визначення суми витрат з податку на 

прибуток. 

4. Загальні принципи організації обліку 

доходів. 

5. Особливості організації обліку доходів 

від надання послуг  

6. Поняття і порядок визначення фінансо-

вих результатів. 

7. Організація документування операцій з 

витрат, доходів  й фінансових результатів. 

1. Верига Ю.А., Кулик В.А., Ночовна 

Ю.О., Іванюк С.Ю. Облікова політика підп-

риємства: підручник. Київ: Центр навчаль-

ної літератури. 2019. 312 с.  

2. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльон-

сак О.Л. Аналіз господарської діяльності: 

навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури. 

2017. 288 с. 

3. План рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарсь-

ких операцій підприємств і організацій. 

URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/RE20295 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте відповіді на питання: 

1. Організація обліку  доходу  від  участі  в  

капіталі.   

2. Організація  обліку  надзвичайних  дохо-

дів.   

3. Організація  обліку нерозподіленого  

1. Господарський кодекс України від 

12.01.2019 № 436-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-

15#Text  

2. Податковий кодекс України від 

01.01.2020 № 2755-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-

https://ips.ligazakon.net/document/RE20295
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text


прибутку  (непокритих  збитків).   

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Виконайте практичне завдання: 
Скласти перелік документів з обліку витрат 

виробництва (вказати номер та назву форми 

документа, а також його призначення). 

4. Підготуйте реферат на тему: 

 Особливості обліку витрат виробництва 

та калькулювання собівартості продук-

ції в умовах використання 

комп’ютерних технологій. 

 Особливості обліку доходів та фінансо-

вих результатів в умовах використання 

комп’ютерних технологій.  

 Особливості організації праці обліково-

го апарату сектора обліку доходів та фі-

нансових результатів. 

(вимоги: відсутність плагіату, обсяг до 

12стор., 14 шрифт, TimesNewRoman) 

17#Text  

3. Положення про документальне забезпе-

чення записів у бухгалтерському обліку від 

10.08.2019 № z0168-95. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-

95#Text  

4. Методичні рекомендації щодо застосу-

вання регістрів бухгалтерського обліку від 

21.07.2020 № v0356201-00. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201

-00#Text 

5. Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф.. Необхід-

ність оцінки якості фінансової звітності. 

Облік і фінанси. 2017. № 3(77). С. 52-58. 

 

 

Тема 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, кон-

тролем та аналізом 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 11.Організація праці персоналу, 

зайнятого бухгалтерським обліком, конт-

ролем та аналізом (2 год.) 

1. Організаційна побудова бухгалтерії, типи 

організаційних структур.  

2. Організація праці робітників бухгалтерії. 

3. Нормування праці, визначення чисельно-

сті облікового персоналу. 

4. Відповідальність працівників бухгалтерії. 

1. Кудлаєва Н.В. Фінансовий облік: навч. 

посіб. Чернівці: Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича, 2018. 305 с. 

URL: 

https://drive.google.com/file/d/1_wvf7FjSN_R

Q6vpiuT6-WPS4Z5SZ6S7x/view  

2. Бухгалтерський облік в управлінні під-

приємством: навч. посіб. / О.А. Лаговська, 

С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер. Жи-

томир: Житомирський державний техно-

логічний університет, 2017. 418 с. URL: 

https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/1234

56789/1947/1/BOVUP_2017.pdf  

Семінарське заняття 11. Організація 

праці персоналу, зайнятого бухгалтерсь-

ким обліком, контролем та аналізом (2 

год.) 

1. Сутність, мета і завдання бухгалтерсько-

го контролю, основні види забезпечення 

контрольної  діяльності  

2. Об’єкт і суб’єкт  бухгалтерського  конт-

ролю,  види  бухгалтерського  контролю  та  

їх  характеристика. 

3. Організаційна побудова бухгалтерії, типи 

1. Блакита Г.В., Ромашевська Н.О. Бухгал-

терський облік: практикум. Київ: Центр 

навчальної літератури. 2017. 152 с. 

2. Бухгалтерський облік: у схемах і табли-

цях: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. Скрип-

ник. Київ: Центр навчальної літератури. 

2017. 341 с. 

3. Фінансовий контроль, ревізія, аудит: рек. 

покажч. літ. / уклад. І.А. Фисенко; за ред. 

О.Г. Пустова, Д.В. Ткаченко. Миколаїв: 

МНАУ, 2018. 72 с. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00#Text
https://drive.google.com/file/d/1_wvf7FjSN_RQ6vpiuT6-WPS4Z5SZ6S7x/view
https://drive.google.com/file/d/1_wvf7FjSN_RQ6vpiuT6-WPS4Z5SZ6S7x/view
https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1947/1/BOVUP_2017.pdf
https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1947/1/BOVUP_2017.pdf


організаційних структур.  

6. Організація праці робітників бухгалтерії. 

7. Нормування праці, визначення чисельно-

сті облікового персоналу. 

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/1234

56789/5123/1/Fin_kontr_2018_web.pdf  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготуйте відповіді на питання: 

1. Положення  про  організацію  бухгалтер-

ської  служби.   

2. Посадова  інструкція головного  бухгал-

тера.    

3. Посадова  інструкція  бухгалтера.  

4. Посадова  інструкція касира. 

5. Відповідальність працівників бухгалтерії. 

6. Самоорганізація  працівників  зайнятих 

бухгалтерським обліком, контролем та ана-

лізом. 

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Підготовка до поточного тестування. 

1. Бухгалтерський облік: навч. посібник / 

Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Лома-

ченко, А.В. Резніченко. Харків: Гельветика. 

2016. 392 с. URL: 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Davydiuk_Bukhhalte

rskyi_oblik_2016.pdf  

2. Кодекс законів про працю України від 

15.12.2020 № 322-08. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-

08#Text  

3. Закон України «Про охорону праці» від 

14.08.2019 № 2694-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-

12#Text  

 

Тема 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпе-

чення обліку, контролю й аналізу 

Тема 11. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 12. 

Тема 10. Організація інформаційного, 

технічного та ергономічного забезпечення 

обліку, контролю й аналізу. 

Тема 11. Планування перспективного 

розвитку бухгалтерського обліку(2 год.) 

1. Організація інформаційного забезпечення 

бухгалтерського обліку. 

2. Технічне забезпечення бухгалтерського 

обліку. 

3. Організація ергонометричного забезпе-

чення бухгалтерського обліку. 

4. Основні напрями перспективного розвит-

ку бухгалтерського обліку. 

1. Кононова О.Є. Організація бухгалтерсь-

кого обліку: навч. посіб. Дніпро: ДВНЗ 

ПДАБА. Вена: Premier Publishing s.r.o. 102 

с. URL: 

http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/Коно

нова-2.pdf  

2. Островерха Р.Є. Організація обліку: пі-

дручник. Київ: Центр навчальної літерату-

ри. 2017. 568 с. 

 

Семінарське заняття 12.  

Тема 10. Організація інформаційного, 

технічного та ергономічного забезпечення 

обліку, контролю й аналізу. 

Тема 11. Планування перспективного 

розвитку бухгалтерського обліку (2 год.) 

1. Організація інформаційного забезпечення 

бухгалтерського обліку. 

2. Технічне забезпечення бухгалтерського 

обліку. 

1. Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль 

Н.І. Фінансовий облік: підручник. Вінниця: 

ФОП Кушнір Ю. В. 2020. 496 с. 

2. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь 

Н.В. Фінансовий облік: підручник. 4-те вид. 

доп. і перероб. Тернопіль: ТНЕУ. 2017. 451 

с. 

3. Плаксієнко В.Я., Верига Ю.А., Кулик 

В.А,, Карпенко Є.А. Облік, оподаткування 

та аудит: навч. посіб. Київ: Центр навчаль-

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5123/1/Fin_kontr_2018_web.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5123/1/Fin_kontr_2018_web.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Davydiuk_Bukhhalterskyi_oblik_2016.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Davydiuk_Bukhhalterskyi_oblik_2016.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Davydiuk_Bukhhalterskyi_oblik_2016.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/Кононова-2.pdf
http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/Кононова-2.pdf


3. Організація ергонометричного забезпе-

чення бухгалтерського обліку. 

4. Основні напрями перспективного розвит-

ку бухгалтерського обліку. 

5. Складання планів розвитку бухгалтерсь-

кого обліку на підприємстві. 

6. Ефективність заходів з удосконалення 

організації бухгалтерського обліку. 

ної літератури. 2019. 509 с. 

4. Програма реформування системи бух-

галтерського обліку від 28.10.1918 № 1706-

98-п. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-98-

%D0%BF#Text  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте відповіді на питання: 

1. Відкрита  інформація.   

2. Інформація з обмеженим доступом: кон-

фіденційна і таємна.   

3. Шляхи втрати інформації. Організація 

захисту інформації.   

4. Організація  методики  визначення ефек-

тивності  розробок  впроваджених  в  прак-

тику  підприємств  і  організація перспекти-

вного  розвитку  обліку.   

5. Оцінка  якості  організації  бухгалтерсь-

кого  обліку.  

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Виконайте практичне завдання: 

Центральна бухгалтерія підприємства скла-

дається з таких груп: 1) обліку праці і її 

оплати (2 працівники); 2) обліку запасів (2 

працівники); 3) обліку процесу виробництва 

(2 працівники); 4) обліку готової продукції 

та її реалізації (1 працівник); 5) обліку ос-

новних засобів та нематеріальних активів (1 

працівник); 6) обліку розрахункових опера-

цій (1 працівник); 7) обліку коштів (1 пра-

цівник); 8) касир. Усі групи підпорядковані 

безпосередньо головному бухгалтеру. Пот-

рібно:  

1. Визначити тип організаційної структури 

апарату бухгалтерії підприємства та розро-

битийого схему.  

2. Обґрунтувати найбільш оптимальний 

принцип поділу праці між працівниками 

бухгалтерії.  

3. Визначити функціональні обов’язки кож-

ного бухгалтера. 

3. Опрацюйте Закон України «Про інфо-

рмацію» та «Про доступ до публічної ін-

формації». 

1. Закон України «Про інформацію» від 

01.01.2020 № 2657-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-

12#Text 

2. Закон України «Про доступ до публіч-

ної інформації» від 01.01.2020 №2939-VI. 

URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-

17#Text  

3. Бухгалтерський облік: у схемах і табли-

цях: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. Скрип-

ник. Київ: Центр навчальної літератури. 

2017. 341 с. 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-98-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-98-%D0%BF#Text
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Заочна  форма навчання 

Тема 1.Основи організації  бухгалтерського обліку  

Тема 2.  Організація нормативно-правого забезпечення 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 1: Основи організації бухгалтер-

ського обліку (2 год.) 

1. Сутність і принципи організації бухгал-

терського обліку. 

2. Предмет, об'єкти і методи організації бух-

галтерського обліку.  

3. Вибір форм організації бухгалтерського 

обліку. 

4. Основні нормативно-правові документи 

забезпечення обліку.  

6. Методичні і правові аспекти регулювання 

бухгалтерського обліку. 

7. Облікова політика підприємства. 

3. Кононова О.Є. Організація бухгалтерсь-

кого обліку: навч. посіб. Дніпро: ДВНЗ 

ПДАБА. Вена: Premier Publishing s.r.o. 102 

с. URL: 

http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/Коно

нова-2.pdf  

4. Островерха Р.Є. Організація обліку: під-

ручник. Київ: Центр навчальної літератури. 

2017. 568 с. 

 

Семінарське заняття 1.  

Тема 1. Основи організації  бухгалтерсь-

кого обліку. 

Тема 2. Організація нормативно-правого  

забезпечення 

(2год.) 

1. Сутність і принципи організації бухгал-

терського обліку. 

2. Предмет, об'єкти і методи організації бух-

галтерського обліку.  

3. Вибір форм організації бухгалтерського 

обліку. 

4. Основні нормативно-правові документи 

забезпечення обліку.  

6. Методичні і правові аспекти регулювання 

бухгалтерського обліку. 

7. Облікова політика підприємства. 

1. Блакита Г.В., Ромашевська Н.О. Бухгал-

терський облік: практикум. Київ: Центр 

навчальної літератури. 2017. 152 с. 

2. Бухгалтерський облік: у схемах і табли-

цях: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. Скрип-

ник. Київ: Центр навчальної літератури. 

2017. 341 с. 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

3. Підготуйте відповіді на питання: 

4. Напрями організації бухгалтерського 

обліку. 

2. Вибір технології  і  техніки  ведення  бух-

галтерського  обліку.   

3. Організація  нормативно-правової  бази  

облікового  процесу. 

4. Державне регулювання  обліку  та  фінан-

сової  звітності. 

5. Регулювання бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в Україні. 

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

1. Курс бухгалтерського обліку для по-

чатківців (відео-уроки). URL:  

https://www.buhoblik.org.ua/normativka/kurs-

bukhgalterskogo-obliku.html 

2. Блакита Г.В., Ромашевська Н.О. Бух-

галтерський облік: практикум. Київ: Центр 

навчальної літератури. 2017. 152 с. 

 

http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/Кононова-2.pdf
http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/Кононова-2.pdf
https://www.buhoblik.org.ua/normativka/kurs-bukhgalterskogo-obliku.html
https://www.buhoblik.org.ua/normativka/kurs-bukhgalterskogo-obliku.html


обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Виконайте практичне завдання: 

Складіть перелік нормативних документів, 

що використовуються підприємством для 

організації обліку 

(Інформацію оформіть у вигляді таблиці, де 

вкажіть назву документа, його вихідні дані,  

призначення та основні положення). 

 

 

Тема 3. Організація облікового процесу 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 2. Організація облікового процесу  

(2 год.) 

1. Загальна  побудова  і  зміст  облікового  

процесу.   

2. Вибір форми ведення бухгалтерського 

обліку. 

3. Облікові  регістри,  їх  призначення,  

зміст,  форми  і  зовнішній  вигляд. 

4. Організація документообігу облікового 

процесу на різних етапах.  

1. Кужельний М.В., Левицька С. 

О. Організація обліку: навч. посіб. Київ: 

Центр навчальної літератури. 2019. 352 с. 

2. Іщенко Я.П., Подолянчук 

О.А., Коваль Н.І. Фінансовий облік: під-

ручник. Вінниця: ФОП Кушнір Ю. В. 

2020. 496 с. 

 

Семінарське заняття 2. Організація облі-

кового процесу  (2 год) 

1. Загальна  побудова  і  зміст  облікового  

процесу.   

2. Вибір форми ведення бухгалтерського 

обліку. 

3. Структурні  частини облікового  процесу 

4. Форми  ведення обліку  суб’єктами  ма-

лого  підприємництва: проста та  спрощена  

форми бухгалтерського обліку. 

5. Облікові регістри, їх призначення,  зміст,  

форми і зовнішній вигляд. 

6. Організація документообігу облікового 

процесу на різних етапах. 

1. Жадько К.С., Олійник Л.Ш., Семе-

нюта В.В. Бухгалтерський облік: ділові іг-

ри, ситуаційні вправи, тести: практикум. 

Дніпро: УМСФ, 2018. 100 с. 

2. Кіндрацька Г.І., Загородній А.Г., Ку-

линяк Ю.І.. Аналіз господарської діяльнос-

ті: підручник. Львів: Видавництво Львівсь-

кої політехніки, 2019. 320 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготуйте відповіді на питання: 

1. Основні етапи організації облікового 

процесу.   

2. Комп’ютерна форма ведення бухгалтер-

ського обліку. 

3. Журнально-ордерна форма бухгалтерсь-

кого обліку. 

4. Порядок розробки робочого плану рахун-

ків на підприємстві. 

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

1. Бухгалтерський облік: у схемах і 

таблицях: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. 

Скрипник. Київ: Центр навчальної літера-

тури. 2017. 341 с. 

2. Закон України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 

01.07.2018 № 996-XIV. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-

14#Text  

3. Національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку. URL: 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneman

uals/35131  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
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3. Підготуйте повідомлення на тему: 

 основні чинники, що впливають на облі-

кову політику. 

 вплив організаційно-правової форми 

підприємства на організацію фінансово-

го обліку. 

 вимоги, що висуваються до формування 

облікової політики. 

(вимоги: відсутність плагіату, відповідь 

до 5 хв.) 

 

Тема 4. Організація обліку власного капіталу 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

9. Підготуйте відповіді на питання: 

10. 1. Організація  обліку і формування пайово-

го  капіталу.  
11.  2. Організація обліку і формування додат-

ково вкладеного  капіталу. 
12. 3. Організація обліку і формування неопла-

ченого капіталу.  

13. 4. Організація обліку  і  формування  

вилученого  капіталу.  

14. 5. Облік  нерозподіленого  прибутку.  
15. 6. Рух  нерозподіленого  прибутку,  списан-

ня  непокритих  збитків.   
(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Підготовка до поточного тестування. 

1. Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Кузь 

В.І., Кучер С.В. Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством: навч. посіб. Жи-

томир: Вид. О.О. Євенок, 2017. 416 с. 

2. Положення про документальне за-

безпечення записів у бухгалтерському об-

ліку від 10.08.2019 № z0168-95. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-

95#Text  

3. Методичні рекомендації щодо засто-

сування регістрів бухгалтерського обліку 

від 21.07.2020 № v0356201-00. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201

-00#Text  

4. Сайт газети «Все про бухгалтерський 

облік». URL: http://www.voby.com.ua  

 

 

Тема 5.  Організація обліку  зобов’язань 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте відповіді на питання: 

1. Облік кредиторської заборгованості за 

товари (роботи, послуги). 

2. Організація обліку зобов’язань за креди-

том. 

3. Організація документального оформлення 

заробітної плати. 

4. Порядок нарахування заробітної плати.  

16. 5. Організація обліку нарахування оплати за 

1. Жадько К.С., Олійник Л.Ш., Семе-

нюта В.В. Бухгалтерський облік: ділові іг-

ри, ситуаційні вправи, тести: практикум. 

Дніпро: УМСФ, 2018. 100 с. 

2. Кіндрацька Г.І., Загородній А.Г., Ку-

линяк Ю.І.. Аналіз господарської діяльнос-

ті: підручник. Львів: Видавництво Львівсь-

кої політехніки, 2019. 320 с. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00#Text
http://www.voby.com.ua/


відпустку та допомоги з тимчасової непра-

цездатності. 

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Виконайте практичне завдання: 

Скласти перелік документів з обліку оплати 

праці, що використовується підприємствами 

(вказати номер та назву форми документа, а 

також його призначення). 

 

Тема 6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів 

 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте відповіді на питання: 

3. Первинний  облік:  надходження  основ-

них  засобів;  внутрішнє переміщення і ви-

користання основних засобів; вибуття дов-

гострокових активів. 

4. Поточний  облік:  надходження  основ-

них  засобів;  внутрішнє  переміщення  та  

використання.   

3. Підсумковий  облік:  форми  звітності.   

4. Характеристика  типових форм первин-

них документів основних засобів, нематері-

альних активів. 

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Виконайте практичне завдання: 
Скласти перелік документів з обліку основ-

них засобів підприємств (вказати номер та 

назву форми документа, а також його приз-

начення). 

3. Підготовка до поточного тестування. 

1. Господарський кодекс України від 

12.01.2019 № 436-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-

15#Text  

2. План рахунків бухгалтерського облі-

ку активів, капіталу, зобов'язань і господар-

ських операцій підприємств і організацій. 

URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/RE20295 

3. Курс бухгалтерського обліку для по-

чатківців (відео-уроки). URL: 

https://www.buhoblik.org.ua/normativka/kurs-

bukhgalterskogo-obliku.html 

 

 

Тема 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://ips.ligazakon.net/document/RE20295
https://www.buhoblik.org.ua/normativka/kurs-bukhgalterskogo-obliku.html
https://www.buhoblik.org.ua/normativka/kurs-bukhgalterskogo-obliku.html


Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте відповіді на питання: 

5. Організація проведення інвентаризації 

оборотних активів підприємства. 

6. Організація обліку безготівкових опера-

цій. 

7. Організація документального оформлен-

ня вибуття запасів і їх переміщення. 

8. Організація обліку надходження запасів. 

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Виконайте практичне завдання: 

 скласти перелік документів з обліку роз-

рахунків за: 

- поставками; 

- за позиками з банками. 

- (вкажіть назву документу та при-

значення). 

 розробіть блок-схему організації обліку 

запасів (в ній треба зазначити напрямки 

аналітичного обліку запасів (за склада-

ми, матеріально-відповідальними особа-

ми, тощо)). 

1. Бухгалтерський облік: у схемах і 

таблицях: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. 

Скрипник. Київ: Центр навчальної літера-

тури. 2017. 341 с. 

2. План рахунків бухгалтерського об-

ліку активів, капіталу, зобов'язань і госпо-

дарських операцій підприємств і організа-

цій. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/RE20295 

3. Національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку. URL: 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/onema

nuals/35131  

 

 

Тема 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності 

підприємства 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте відповіді на питання: 

5. Організація обліку  доходу  від  участі  в  

капіталі.   

6. Організація  обліку  надзвичайних  дохо-

дів.   

7. Організація  обліку нерозподіленого  

прибутку  (непокритих  збитків).   

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Виконайте практичне завдання: 
Скласти перелік документів з обліку витрат 

виробництва (вказати номер та назву форми 

документа, а також його призначення). 

8. Підготуйте реферат на тему: 

 Особливості обліку витрат виробництва 

та калькулювання собівартості продук-

1. Господарський кодекс України від 

12.01.2019 № 436-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-

15#Text  

2. Податковий кодекс України від 

01.01.2020 № 2755-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17#Text  

3. Положення про документальне за-

безпечення записів у бухгалтерському облі-

ку від 10.08.2019 № z0168-95. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-

95#Text  

4. Методичні рекомендації щодо засто-

сування регістрів бухгалтерського обліку 

від 21.07.2020 № v0356201-00. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201

-00#Text 

5. Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф.. Необ-

https://ips.ligazakon.net/document/RE20295
https://interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131
https://interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00#Text


ції в умовах використання 

комп’ютерних технологій. 

 Особливості обліку доходів та фінансо-

вих результатів в умовах використання 

комп’ютерних технологій.  

 Особливості організації праці обліково-

го апарату сектора обліку доходів та фі-

нансових результатів. 

(вимоги: відсутність плагіату, обсяг до 

12стор., 14 шрифт, TimesNewRoman) 

хідність оцінки якості фінансової звітності. 

Облік і фінанси. 2017. № 3(77). С. 52-58. 

 

 

Тема 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, кон-

тролем та аналізом 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготуйте відповіді на питання: 

7. Положення  про  організацію  бухгалтер-

ської  служби.   

8. Посадова  інструкція головного  бухгал-

тера.    

9. Посадова  інструкція  бухгалтера.  

10. Посадова  інструкція касира. 

11. Відповідальність працівників бухгал-

терії. 

12. Самоорганізація  працівників  зайня-

тих бухгалтерським обліком, контролем та 

аналізом. 

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Підготовка до поточного тестування. 

1. Бухгалтерський облік: навч. 

посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, 

Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. Харків: 

Гельветика. 2016. 392 с. URL: 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Davydiuk_Bukhhalte

rskyi_oblik_2016.pdf  

2. Кодекс законів про працю України 

від 15.12.2020 № 322-08. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-

08#Text  

3. Закон України «Про охорону праці» 

від 14.08.2019 № 2694-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-

12#Text  

 

Тема 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпе-

чення обліку, контролю й аналізу 

Тема 11. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте відповіді на питання: 

6. Відкрита  інформація.   

7. Інформація з обмеженим доступом: кон-

фіденційна і таємна.   

8. Шляхи втрати інформації. Організація 

захисту інформації.   

1. Закон України «Про інформацію» від 

01.01.2020 № 2657-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-

12#Text 

2. Закон України «Про доступ до пуб-

лічної інформації» від 01.01.2020 №2939-

VI. URL: 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Davydiuk_Bukhhalterskyi_oblik_2016.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Davydiuk_Bukhhalterskyi_oblik_2016.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Davydiuk_Bukhhalterskyi_oblik_2016.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text


9. Організація  методики  визначення ефек-

тивності  розробок  впроваджених  в  прак-

тику  підприємств  і  організація перспекти-

вного  розвитку  обліку.   

10. Оцінка  якості  організації  бухгал-

терського  обліку.  

(Виконати в зошиті та представити на семі-

нарському занятті; додаткові вимоги: відсу-

тність плагіату, відповідь на одне питання 

обсягом до 1 стор. тексту). 

2. Виконайте практичне завдання: 

Центральна бухгалтерія підприємства скла-

дається з таких груп: 1) обліку праці і її 

оплати (2 працівники); 2) обліку запасів (2 

працівники); 3) обліку процесу виробництва 

(2 працівники); 4) обліку готової продукції 

та її реалізації (1 працівник); 5) обліку ос-

новних засобів та нематеріальних активів (1 

працівник); 6) обліку розрахункових опера-

цій (1 працівник); 7) обліку коштів (1 пра-

цівник); 8) касир. Усі групи підпорядковані 

безпосередньо головному бухгалтеру. Пот-

рібно:  

1. Визначити тип організаційної структури 

апарату бухгалтерії підприємства та розро-

битийого схему.  

2. Обґрунтувати найбільш оптимальний 

принцип поділу праці між працівниками 

бухгалтерії.  

3. Визначити функціональні обов’язки кож-

ного бухгалтера. 

3. Опрацюйте Закон України «Про інфо-

рмацію» та «Про доступ до публічної ін-

формації». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-

17#Text  

3. Бухгалтерський облік: у схемах і 

таблицях: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. 

Скрипник. Київ: Центр навчальної літера-

тури. 2017. 341 с. 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студе-

нтів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарсь-

ких заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав 

був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий тер-

мін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне про-

пущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в 

повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 

викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку від-

сутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої докумен-

тально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text


Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентсь-

ких роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота має комплексний характер: вона містить два теорети-

чних питання та одне практичне завдання. 

Зразок модульної контрольної роботи 

Теоретичні питання. 

1. Назвіть етапи, які передбачає процес організації бухгалтерського обліку на су-

часних підприємствах. Стисло охарактеризуйте кожний етап. 

2. Охарактеризуйте об’єкти облікової політики доходів і фінансових результатів 

підприємства. 

Практичне завдання. 

Центральна бухгалтерія підприємства виконує такі функції: 1) опрацьовує первинні 

документи, веде синтетичний і аналітичний облік господарських операцій; 2) приймає, 

перевіряє та аналізує звітність виробничих підрозділів, що входять до складу підприємст-

ва; 3) складає і аналізує звітність підприємства; 4) здійснює внутрішньогосподарський 

контроль діяльності підприємства та виробничих підрозділів.  

Функції бухгалтерії виробничих підрозділів підприємства: 1) опрацювання первин-

них документів; 2) ведення синтетичного та аналітичного обліку у виробничих підрозді-

лах; 3) складання й аналіз звітності виробничих підрозділів; 4) контроль діяльності струк-

турних підрозділів.  

Потрібно: 1. Визначити організаційну форму апарату бухгалтерії підприємства.            

2. Охарактеризувати принципи поділу праці в апараті бухгалтерії. 3. Визначити функціо-

нальні взаємозв’язки між працівниками апарату бухгалтерії. 

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

 

Схема розподілу балів: 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів 

(поточний контроль) – сере-

дньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських 

30 балів 

(проміжний контроль) – за резуль-

татами  виконання 

модульної контрольної 



заняттях та виконання інди-

відуальних завдань, який 

переводиться у 100- бальну 

шкалу з ваговим коефіцієн-

том 0,7 

роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під 

час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та ре-

зультати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відпо-

відно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-

porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуаль-

на та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, ви-

користовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно пос-

луговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст тео-

ретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, послугову-

ється науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не ви-

стачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання 

окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не 

здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, 

не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та 

помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матері-

алом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) 

викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоре-

тичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості пи-

тань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання 

явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не 

в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практич-

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


них завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Підготовка рефератів (доповідей) 5 

Виконання тестових та практичних завдань 5 

 

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність 

та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійс-

нювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність поми-

лок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Оцінювання тестових завдань залежить від кількості вірних відповідей у певному за-

вданні. 

Критеріями розв’язання практичних завдань є вміння обґрунтовано, опираючись на 

законодавчу базу, підходити до їх виконання. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання. Разом з тим  здобувач осві-

ти може запропонувати свою тему доповіді (реферату) у відповідності до особистих нау-

ково-дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Окрім цього у якості виконання ін-

дивідуального завдання здобувачу вищої освіти може бути зараховано проходження он-

лайн-курсів (у відповідності до змісту навчальної дисципліни) на платформах ЕdEra,  

Coursera, Prometheus та інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про ус-

пішне проходження курсу. 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30».   

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним оцінок за кож-

не питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та множиться на коефіці-

єнт 0,3. 

 

Викладач                                  Степанова К.В. 
    (підпис)                                             (ПІБ) 

Затверджено на засіданні кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльніс-

тю 

протокол № 6 від «28» грудня 2020 р. 

 

Завідувач кафедри        Метіль ТК. 
                                                                             

              (підпис)                                                                               (ПІБ)
 


