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Опис дисципліни 

Дисципліна «Бухгалтерський облік і оподаткування» належить до блоку обов’язкових дисциплін 

циклу професійної підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування. Дисципліна «Бухгалтерський облік і оподаткування» 

спрямована на формування у студентів теоретико-практичних знань і навиків в частині облікового 

відображення та розкриття економічних процесів в системі управління суб’єктами господарювання, 

спрямована на засвоєння основних облікових і технологічних процедур роботи у напрямку 

інформаційного забезпечення управління господарськими процесами з метою уникнення можливих 

негативних впливів чинників внутрішнього й зовнішнього середовища на базі діючої облікової політики. 

Дисципліна орієнтує на формування економічного світогляду майбутніх спеціалістів, їх вміння 

використовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних ситуацій, володіти категоріальним 

апаратом облікової науки, а також на  освоєння та вміння застосувати на практиці студентами теоретичні 

знання та набуті навики щодо ведення бухгалтерського обліку в розрізі окремих ділянок облікового 

процесу, а також складати та аналізувати фінансову звітність. 

 

Структура курсу 

Години 

(лек. / 

прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Загальна 

характеристика 

бухгалтерського 

обліку, його 

предмет і метод 

Знати види обліку та їх характерні ознаки, 

користувачів бухгалтерської інформації, 

принципи, функції та завдання бухгалтерського 

обліку.  

Володіти підходами до визначення предмету та 

методу бухгалтерського обліку. 

Вміти конкретизувати предмет бухгалтерського 

обліку в об’єктах управління та розуміти 

елементи методу бухгалтерського обліку. 

Тести, 

питання 
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2 / 2 2. Бухгалтерський 

баланс 

Володіти прийомами балансового узагальнення в 

системі економічної інформації. Знати сутність  

бухгалтерського балансу, балансового рівняння 

та його модифікації, структури, змісту та 

елементи балансу. Вміти застосовувати методику 

балансового узагальнення.  

Задачі, 

питання, 

кейси 

4 / 4 3. Рахунки 

бухгалтерського 

обліку і подвійний 

запис 

Знати рахунки як інструмент групування фактів 

за окремими об’єктами обліку, принци 

класифікації рахунків. Володіти методикою 

подвійного запису. Вміти складати бухгалтерські 

проведення. 

Задачі, 

питання, 

кейси 

2 / 2 4. Облікові регістри 

і форми 

бухгалтерського 

обліку. 

Здійснювати реєстрацію економічних процесів у 

бухгалтерських регістрах і формах внутрішньої 

звітності, вміти використовувати систему обліку 

для пошуку необхідної інформації в різних 

джерелах відповідно до інформаційних потреб 

управління. 

Задачі, 

питання 

2 / 2 5. Облік і 

оподаткування 

необоротних 

активів 

Знати сутність необоротних активів та їх видів. 

Вміти класифікувати та здійснювати оцінку 

основних засобів. Володіти методикою обліку: 

рухом основних засобів в системі рахунків; 

зносом (амортизацією) основних засобів; 

переоцінкою основних засобів. Розуміти сутність 

нематеріальних активів, їх оцінку та переоцінку 

відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». 

Задачі, 

тести 

2 / 2 6. Облік і 

оподаткування 

виробничих запасів 

Розуміти сутність виробничих запасів 

підприємства та їх класифікацію та оцінку. Знати 

склад первісної вартості виробничих запасів 

залежно від способу надходження на 

підприємство. Володіти методикою оцінки 

запасів при їх вибутті, при відпуску у 

виробництво, продажу та іншому вибутті.  

Задачі, 

тести 

2 / 2 7. Облік і 

оподаткування 

грошових коштів, їх 

еквівалентів та 

дебіторської 

заборгованості 

Знати облік операцій на поточних та інших 

рахунках в банках. Вміти документально 

оформляти касові операції, облік підзвітних сум 

та розрахунків з підзвітними особами. Оперувати 

інформацією про дебіторську заборгованість, її 

класифікацію та оцінку.  

Задачі, 

тести 

2 / 2 8. Облік персоналу, 

праці, її оплати та 

оподаткування 

Володіти нормативно-правовою базою з обліку 

персоналу, праці та її оплати. Вміти вести облік 

персоналу та використання робочого часу. Знати 

документальне оформлення нарахування 

заробітної плати залежно від систем і форм 

оплати праці. Оперувати методикою і технікою 

нарахування заробітної плати за відпрацьований 

час та виконаний обсяг робіт. Знати порядок 

утримання із заробітної плати податків та зборів, 

механізму нарахування єдиного соціального 

внеску на загальнообов’язкове державне 

Задачі, 

тести 



соціальне страхування. 

2 / 2 9. Облік процесу 

виробництва та 

витрат діяльності 

Володіти економічною термінологією визначення 

витрат і виробничої собівартості підприємства як 

облікових об’єктів, використовувати практичні 

навики та знання чинної методики обліку процесу 

виробництва та витрат діяльності підприємства. 

Задачі, 

тести 

2 / 2 10. Облік та 

оподаткування 

готової продукції, її 

реалізації та доходів 

діяльності 

Розуміти порядок визнання доходів. Вміти 

визначати фінансовий результат діяльності та 

відображати його на рахунках бухгалтерського 

обліку.  

Задачі, 

тести 

2 / 2 11. Облік власного 

капіталу і 

зобов’язань 

Знати структуру власного капіталу підприємства. 

Розуміти порядок формування видів власного 

капіталу. Знати порядок формування, 

використання та обліку прибутку (збитку) 

підприємства. Володіти методикою розрахунку 

непрямих та прямих податків. Вміти вести 

аналітичний і синтетичний облік зобов’язань за 

розрахунками з постачальниками, за векселями 

виданими, за податками й платежами, за 

страхуванням, за розрахунками з учасниками, за 

іншими операціями, за кредитами банків, з 

оренди, іншими поточними та довгостроковими 

зобов’язаннями. 

Задачі, 

тести 

2 / 2 12. Зміст і техніка 

складання 

фінансової звітності 

Знати структуру та склад фінансової звітності 

підприємства. Вміти застосовувати принципи 

підготовки фінансової звітності та 

опрацьовувати інформацію, що ґрунтується на 

даних бухгалтерського обліку, для її включення 

у фінансову звітність.  

Задачі, 

тести 

2 / 2 13. Особливості 

обліку діяльності 

підприємств за 

загальною і 

спрощеною 

системами 

оподаткування 

Знати особливостей обліку діяльності 

підприємств за загальною та спрощеною 

системами оподаткування. 

Задачі  

Тести  
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Політика оцінювання 

 

У процесі вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік і оподаткування» використовуються такі 

засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; 

оцінювання результатів модульної контрольної роботи; оцінювання комплексного практичного 

індивідуального завдання; оцінювання результатів самостійної роботи студентів; інші види 

індивідуальних та групових завдань; екзамен. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 

контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу 

дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 

інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 
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Оцінювання 

 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Бухгалтерський облік і оподаткування» 

визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового 

кредиту: 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2  Заліковий модуль 3  Заліковий модуль 4 

(екзамен) 

РАЗОМ  

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне опитування 

під час занять – (4 

теми по 10 балів = 40 

балів) 

2. Письмова робота = 

60 балів 

 

1.Усне опитування 

під час занять – (9 

тем по 5 балів = 45 

балів) 

2. Письмова робота = 

55 балів 

 

1. Написання та 

захист КПІЗ = 80 

балів 

2. Виконання завдань 

під час тренінгу = 20 

балів 

1.Тестові завдання 

(25 тестів по 2,5 бали 

за тест) – макс. 50 

балів 

2. Завдання 1 – макс. 

25 балів 

3. Завдання 2 – макс. 

25 балів 

 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ЗУНУ 

За 

національною 

шкалою 

 За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 


