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Керівник курсу 
 

ПІП д. е. н., проф. Панасюк Валентина Миколівна 

Контактна інформація tina.panasjuk@gmail.com, +38(098)5841264 

 
Опис дисципліни 

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 з метою управління 
фінансовими потоками підприємства та діяльністю суб’єктів господарювання в цілому. 
 

Мета вивчення дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і оподаткування» є 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. 

Завдання вивчення дисципліни 
Основними завданнями дисципліни є набуття теоретичних знань щодо сутності, принципів та основ 
формування, зберігання облікової інформації в системі управління економічними процесами суб’єктами 
господарювання, засвоєння основних облікових і технологічних процедур роботи у напрямку 
інформаційного забезпечення управління господарськими процесами, розробка способів уникнення 
можливих негативних впливів факторів внутрішнього й зовнішнього середовища на базі чинного 
законодавства.  
 

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Ознайомлення з навчальним курсом передбачає вироблення практичних навиків щодо запровадження 
та формування інформації згідно до вимог НП(С)БО, виходячи з інформаційних потреб користувачів. 
Окрім того, передбачено ознайомлення з практичними аспектами створення інформації відповідно до 
НП(С)БО за основними обліковими категоріями, дослідження їх взаємозв’язків, раціональної організації 
документообороту, ведення аналітичного та синтетичного обліку, узагальнення обліково-аналітичної 
інформації у фінансовій звітності.  

 
Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни: 

 Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки 
даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування; 

 Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 

Силабус курсу 

Бухгалтерський облік і оподаткування 

 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
Освітньо-професійна програма – «Облік і оподаткування» 
 

Дні занять: за розкладом 
Консультації: за розкладом 
Рік навчання: ІІ, Семестр: ІІІ (денна), ІV (заочна)  
Форма навчання: денна, заочна 

 

Кількість кредитів: 5    Мова викладання: українська 
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Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і оподаткування» студенти 

повинні:  

 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних 
даних, збирати  та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 
характеризують стан фінансових систем; 

 Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні 
продукти; 

 Формувати та аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману 
інформацію. 

 
Структура курсу 

 

Години 
(лек. / сем.) 

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 

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 
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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 соціальне 
страхування. 

Задачі, 
тести 

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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РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 
1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій – Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 
URL: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id.  

2. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Денчук П.Н. та ін. Фінансовий облік: підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 484 с. 
3. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика. навч. посібн. / В. С. Лень, В.В. Гливенко. Київ: 

Центр навчальної літератури, 2018. 608с.  
4. Міжнародні стандарти обліку та звітності : підручник / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, 

Т. Г. Бурденюк ; за заг. ред. А. І. Крисоватого, В. М. Панасюк. Тернопіль : Економічна думка, 2021. 580 с.  
5. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку України. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336 
6. Панасюк В.М. Бухгалтерський облік: від знань до компетентностей: навчальний посібник. / В. М. Панасюк, Є. 

К. Ковальчук, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 366 с. 
7. Панасюк В.М. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. / В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич.  

Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 328 с. 
8. Панасюк В.М. Методичний інструментарій для оцінювання самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський 

облік». / В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 200 с. 
9. Плаксієнко, В. Я. Безпаперова бухгалтерія на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Плаксієнко, 

І. М. Назаренко, С. А. Гаркуша ; за ред. В. Я. Плаксієнка. К. : ЦУЛ, 2020. 252 с.  
10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій. Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 URL: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id. 
11. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. із змінами і доповненнями № 2755-VI URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 2755-17 
12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України № 996-ХІV від 16.07.1999 р. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.  
13. Словник термінів бухгалтерського обліку: навч. посіб. / уклад. З.-М. В. Задорожний, В. В. Муравський, І. Я. 

Омецінська. Тернопіль : Унверситетська думка, 2021. 120 с. 
14. Antonio Benedito, Silva Oliveira. The Beginner's Path To Accounting Research Methodology: Research Techniques 

for Accounting and Management. Independently published. 2020. 326 p. 
15. Carlsson-Wall, M., Håkansson, H., Kraus, K., Lind, J., Strömsten, T. (eds) (2018). Accounting, Innovation and inter-

organisational relationships. New York NY USA: Routledge. 316 p. URL: https://doi.org/10.4324/9781315110998 
16. Carrington Glenn R. Tax Accounting in Mergers and Acquisitions, CCH Inc.  2018, 1090 pages 
17. Haslehner  W.,  Kofler G., Pantazatou K., Rust A. Kluwer W. Tax and the Digital Economy: Challenges and 

Proposals for Reform (Series on International Taxation), 2019. 370 pages 
18. Khaoula, F., Ghardallou, W. (2020). International tax planning techniques: a review of the literature. Journal of 

Applied Accounting Research ahead-of-print(ahead-of-print). April 2020, pp. 329-343. DOI: 
https://doi.org/0.1108/JAAR-05-2019-0080 

19. Kimmel Paul D.,  Weygandt Jerry J.,  Kieso Donald E. Financial Accounting: Tools for Business Decision Making, 
9th Edition, WileyPLUS, 2019.  

20. Oats Lynne, Mulligan Emer. Principles of International Taxation. Bloomsbury Professional, 7th Edition, 2019, 696 
pages 

21. Walther Larry M.  Financial Accounting 2018-2019 Edition, CreateSpace Independent Publishing Platform. 470 
pages 

 

 

Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336
https://doi.org/0.1108/JAAR-05-2019-0080
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девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, з використанням системи дистанційного навчання Moodle - ЗУНУ). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-4) – тести, розв’язки задач 20 

Модуль 2 (теми 5-11) – тести, розв’язки задач 20 

Модуль 3 (теми 1-13) – комплексне практичне індивідуальне завдання 20 

Екзамен (теми 1-13) – тести, завдання 40 

 
Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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