




ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І 

ОПОДАТКУВАННЯ» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і оподаткування» 

є освоєння та вміння застосувати на практиці студентами теоретичні 

знання та практичні навички щодо ведення бухгалтерського обліку в розрізі 

окремих ділянок облікового процесу, а також  володіти методикою 

оподаткування вітчизняних суб’єктів господарювання.  

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями дисципліни є набуття теоретичних знань щодо 

сутності, принципів і основ формування та зберігання облікової інформації в 

системі управління економічними процесами суб’єктами господарювання, 

засвоєння основних облікових і технологічних процедур роботи у напрямку 

інформаційного забезпечення управління господарськими операціями та 

засобами, розробку способів уникнення можливих негативних впливів 

чинників внутрішнього й зовнішнього середовища на базі чинної облікової 

методики.  
Завдання проведення лекційних занять полягає у: 

 викладенні студентам згідно з програмою та робочим планом основних 

питань обліково-аналітичного забезпечення управління фінансово-

господарською діяльністю підприємства; 

 необхідності формування у студентів цілісної системи теоретичних та 

практичних знань з дисципліни «Бухгалтерський облік і оподаткування». 

Завдання проведення практичних занять полягає у тому, що в 

процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 технології формування облікової інформації для потреб управління 

фінансово-господарською діяльністю підприємства; 

 принципи збору інформації за стадіями облікового процесу, методи 

управління та контролю за оподаткуванням, фінансами, розрахунками та 

іншими господарськими операціями в процесі ведення діяльності 

суб’єктами господарювання. 
 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування яких 

забезпечує вивчення дисципліни 

У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага 

приділяється оволодінню студентами професійними компетентностями: 

 Здатність розрізняти види обліку та їх характерні ознаки, 

користувачів бухгалтерської інформації, принципи, функції та завдання 

бухгалтерського обліку. 

 Володіння підходами до визначення предмету та методу 

бухгалтерського обліку; Вміння конкретизувати предмет бухгалтерського 



обліку в об’єктах управління та розуміти елементи методу бухгалтерського 

обліку. 

 Володіння прийомами балансового узагальнення в системі 

економічної інформації; Знання сутності бухгалтерського балансу, 

балансового рівняння та його модифікації, структури, змісту та елементи 

балансу; Вміння застосовувати методику балансового узагальнення. 

 Розуміння рахунків як інструменту групування фактів за окремими 

об’єктами обліку, принципів класифікації рахунків; Володіння методикою 

подвійного запису; Вміння складання бухгалтерських проведень. 

 Розуміння сутності необоротних активів та їх видів; Вміння 

класифікувати та здійснювати оцінку основних засобів; Володіння 

методикою обліку: руху основних засобів в системі рахунків; зносу 

(амортизації) основних засобів; переоцінки основних засобів; Розуміння 

сутності нематеріальних активів, їх оцінки та переоцінки відповідно до 

НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи»; 

 Розуміння сутності виробничих запасів підприємства та їх 

класифікації і оцінки; Знання складу первісної вартості виробничих запасів 

залежно від способу надходження на підприємство; Володіння методикою 

оцінки запасів при їх вибутті, при відпуску у виробництво, продажу та 

іншому вибутті. 

 Знання обліку операцій на поточних та інших рахунках в банках; 

Вміння документально оформляти касові операції; Знання облік підзвітних 

сум та розрахунків з підзвітними особами; Оперування інформацією про 

дебіторську заборгованість, її класифікацію та оцінку. 

 Володіння нормативно-правовою базою з обліку персоналу, праці 

та її оплати; Вміння вести облік персоналу та використання робочого часу; 

Знання документальне оформлення нарахування заробітної плати залежно від 

систем і форм оплати праці; Оперування методикою і технікою нарахування 

заробітної плати за відпрацьований час та виконаний обсяг робіт; Знання 

порядку утримання із заробітної плати податків та зборів, механізму 

нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

 Володіння нормативно-правою базою з обліку витрат діяльності; 

Вміння класифікувати та здійснювати оцінку витрат. 

 Розуміння порядку визнання доходів; Вміння визначати фінансовий 

результат діяльності та відображати його на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

 Знання структуру власного капіталу підприємства; Розуміння 

порядку формування видів власного капіталу.  

 Знання порядку формування, використання та обліку прибутку 

(збитку) підприємства; Володіння методикою розрахунку непрямих та 

прямих податків. 

 Вміння 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. 

 Знання структури та складу фінансової звітності підприємства; 

Вміння застосовувати принципи підготовки фінансової звітності та 

опрацьовувати інформацію, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, 

для її включення у фінансову звітність. 

 Знання особливостей обліку діяльності підприємств за загальною та 

спрощеною системами оподаткування. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Для вивчення дисципліни студент має оволодіти знаннями, які надають 

можливість розуміти передумови ведення бухгалтерського обліку та 

оподаткування. Вивчення дисципліни формує базу знань та взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як економічна теорія, статистика, менеджмент, 

маркетинг, економічний аналіз, економетрика, фінанси.   

 

2.5. Результати вивчення дисципліни 
У результаті вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік і 

оподаткування» студенти повинні отримати навички, достатні для розуміння 

концептуальних засад загальної системи та спеціальних режимів 

оподаткування, набуття вмінь нарахування та сплати податків (обов’язкових 

платежів) та зборів при різних системах оподаткування суб’єктами 

господарювання, засвоєння основних принципів та особливостей ведення 

обліку активів, капіталу, зобов'язань доходів та витрат на підприємствах за 

видами економічної діяльності, вміти використовувати облікову інформацію 

для обґрунтування управлінських рішень.  

 

  



Ш. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 

Змістовий модуль 1. Основи бухгалтерського обліку 

 

 Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його 

предмет і метод 

Мета, зміст та моделювання обліку. Мета системи обліку. Облік як 

інформаційне вираження майбутнього результату діяльності підприємства. 

Види обліку. Завдання обліку. Функції обліку господарської діяльності. 

Принципи обліку. Вимоги, що ставляться до обліку.  

Предмет та метод бухгалтерського обліку. 

Елементи методу бухгалтерського обліку. Класифікація активів, 

капіталу і зобов’язань. Факти господарської діяльності – основа обліку. 

Спостереження за фактами та їх фіксування. Обліковий цикл та його етапи.  

 

Тема 2. Бухгалтерський баланс 

Використання прийому балансового узагальнення в системі економічної 

інформації. Суть бухгалтерського балансу. Балансове рівняння та його 

модифікації. Структура і зміст балансу. Структурні елементи балансу. 

Методика балансового узагальнення. 

Вплив господарських операцій на зміни в балансі. 

 

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Рахунки як інструмент групування фактів за окремими об’єктами обліку. 

Принципи класифікації рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку. 

Структурна побудова бухгалтерських рахунків за двоїстим (балансовим) 

принципом. Поділ рахунків на активні і пасивні.  

Сутність подвійного запису та його значення. Кореспонденція та 

відображення проводок у системі рахунків Методика складання 

бухгалтерського проведення. Відображення господарських операцій на 

рахунках. Види бухгалтерських проводок.  

Обліковий процес в умовах наявності аналітичних та синтетичних 

рахунків. Взаємозв’язок аналітичного та синтетичного обліку. Методика 

аналітичного та синтетичного обліку. Взаємозв’язок між рахунками і 

формами фінансової звітності.  

 

Тема 4.Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку 

Поняття про облікові регістри, їх види та призначення. Способи 

виправлення помилок в облікових документах.  Форми ведення 

бухгалтерського обліку: історичний та сучасний аспекти. 

 

 



Змістовий модуль 2. Бухгалтерський облік і оподаткування 

 

Тема 5. Облік і оподаткування необоротних активів 

Методологічні засади формування в обліку інформації про основні 

засоби, визначені в НП(С)БО 7 «Основні засоби». Класифікація та оцінка 

основних засобів. Облік руху основних засобів в системі рахунків. Облік 

зносу (амортизації) основних засобів. Облік переоцінки основних засобів. 

Поняття нематеріальних активів, їх оцінка та переоцінка відповідно до 

НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Облік нематеріальних активів в системі 

рахунків бухгалтерського обліку. Облік інших необоротних активів. 

 

Тема 6. Облік і оподаткування виробничих запасів 

Поняття виробничих запасів, їх класифікація, оцінка відповідно до 

вимог НП(С)БО 9 «Запаси» Документальне оформлення руху виробничих 

запасів. Облік запасів на складі і в бухгалтерії. Облік руху запасів. 

Особливості обліку і оподаткування розрахунків з постачальниками.  

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів.  

 

Тема 7. Облік і оподаткування грошових коштів, їх еквівалентів та 

дебіторської заборгованості 

Поняття грошових коштів, їх види та класифікація. Облік готівкових 

операцій. Облік операцій на рахунках в банку. Облік електронних коштів. 

Особливості обліку і оподаткування грошових операцій в іноземній валюті. 

Визначення дебіторської заборгованості, її класифікація та оцінка. Облік 

підзвітних сум та розрахунків з підзвітними особами. Облік дебіторської 

заборгованості за товари, роботи й послуги. Облік розрахунків з іншими 

дебіторами.  

 

Тема 8. Облік персоналу, праці, її оплати та оподаткування  

Правові та організаційні основи оплати праці на підприємстві. Системи 

та форми оплати праці.  Облік особового складу, відпрацьованого часу та 

виробітку.  Техніка нарахування заробітної плати та інших виплат 

працівникам.  Нарахування виплат працівникам за середнім заробітком.  

Розрахунок податків, зборів та інших утримань за виплатами працівникам.  

Методика нарахування та облік єдиного внеску  на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

 

Тема 9. Облік процесу виробництва та витрат діяльності 

Поняття витрат, їх класифікація та основні вимоги до їх визнання та 

оцінки у відповідності до вимог НП(С)БО 16 «Витрати». Групування витрат 

за економічними елементами та статтями калькуляції. Облік прямих 

виробничих витрат. Облік прямих витрат на оплату праці. Облік інших 



прямих витрат. Облік загальновиробничих витрат. Зведений облік витрат на 

виробництво. Облік витрат від операційної діяльності (основної) та від іншої 

операційної діяльності. Облік витрат від неопераційної діяльності 

 

Тема 10. Облік та оподаткування готової продукції, її реалізації та 

доходів діяльності 

Поняття готової продукції та її оцінка. Документування господарських 

операцій, пов’язаних з рухом готової продукції. Аналітичний та синтетичний 

облік готової продукції. Облік реалізованої продукції та визначення 

фінансових результатів від реалізації.  

Поняття доходів, їх склад та оцінка у відповідності до вимог НП(С)БО 

15 «Дохід». Облік доходів від операційної діяльності. Облік доходів від іншої 

операційної діяльності. Облік доходів від неопераційної діяльності. 

 

Тема 11. Облік власного капіталу і зобов’язань  

Поняття «власний капітал» та його складові. Облік власного капіталу в 

системі рахунків. Формування Звіту про власний капітал. Облік забезпечення 

майбутніх витрат та платежів. Облік цільового фінансування та цільових 

надходжень. Облік страхових резервів. Облік кредитів. Облік інших 

залучених коштів. Облік зобов’язань за податками та обов’язковими 

платежами. 

 

Тема 12. Зміст і техніка складання фінансової звітності 

Призначення і склад фінансової звітності. Узагальнення даних обліку 

для складання фінансової звітності. Методика складання Балансу (Звіту про 

фінансовий стан). Порядок складання Звіту про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід). Порядок складання Звіту про рух грошових коштів.  

Порядок складання Звіту про власний капітал. Розкриття інформації у 

Примітках до фінансової звітності. Фінансова звітність за сегментами. 

Консолідована фінансова звітність. Особливості переходу на Міжнародні 

стандарти фінансової звітності (МСФЗ). 

 

Тема 13. Особливості обліку діяльності підприємств за загальною і 

спрощеною системами оподаткування  

Системи та групи оподаткування підприємств та організацій.   

Особливості обліку діяльності юридичних та фізичних осіб при загальній та 

спрощеній системах оподаткування. 
 

 

  



IV. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ 

 «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 

денна форма навчання 

 
 Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивід. 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Основи бухгалтерського  обліку  

Тема 1. Загальна характеристика 

бухгалтерського обліку, його 

предмет і метод 

2 2 6 -  

Тема 2. Бухгалтерський баланс 
2 2 8 - 

Тестування 

15 хв 

Тема 3. Рахунки бухгалтерського 

обліку і подвійний запис 
4 4 8 - 

Тестування 

15 хв 

Тема 4.Облікові регістри і форми 

бухгалтерського обліку 
2 2 6 - 

Модульна 

робота №1 

Змістовий модуль 2. Бухгалтерський облік і оподаткування  

Тема 5. Облік і оподаткування 

необоротних активів 
2 2 7 0,5 

Тестування 

15 хв 

Тема 6. Облік і оподаткування 

виробничих запасів 
2 2 7 0,5 

Поточний 

контроль 

Тема 7. Облік і оподаткування 

грошових коштів, їх еквівалентів 

та  дебіторської заборгованості 

2 2 7 0,5 
Поточний 

контроль 

Тема 8. . Облік персоналу, праці, 

її оплати та оподаткування  
2 2 7 0,5 

Тестування 

15 хв 

Тема 9. Облік процесу виробниц-

тва та витрат діяльності  
2 2 7 0,5 

Поточний 

контроль 

Тема 10. Облік та оподаткування  

готової продукції, її реалізації та 

доходів діяльності 

2 2 7 - 
Тестування 

15 хв 

Тема 11. Облік власного капіталу 

і зобов’язань  
2 2 7 - 

Поточний 

контроль 

Тема 12. Зміст і техніка 

складання фінансової звітності  
2 2 7 0,5 

Поточний 

контроль 

Тема 13. Особливості обліку 

діяльності підприємств за 

загальною і спрощеною 

системами оподаткування 

2 2 7 - 

Ректорська 

контрольна 

робота 

Разом 28 28 91 3  

 

 

  



 

заочна форма навчання 

 
 Кількість годин 

Лекці

ї 

Практич

ні 

заняття 

Самостій

на робота 

Індиві

д. 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Основи бухгалтерського  обліку  

Тема 1. Загальна характеристика 

бухгалтерського обліку, його 

предмет і метод 

- - 8 - - 

Тема 2. Бухгалтерський баланс 1 0,5 8 - - 

Тема 3. Рахунки бухгалтерського 

обліку і подвійний запис 
1 0,5 8  - 

Тема 4.Облікові регістри і форми 

бухгалтерського обліку 
- - 8 - - 

Змістовий модуль 2. Бухгалтерський облік і оподаткування  

Тема 5. Облік і оподаткування 

необоротних активів 

1 - 10 - - 

Тема 6. Облік і оподаткування 

виробничих запасів 

1 0,5 10 - - 

Тема 7. Облік і оподаткування 

грошових коштів, їх еквівалентів 

та  дебіторської заборгованості 

1 
0,5 10 - - 

Тема 8. . Облік персоналу, праці, 

її оплати та оподаткування  

1 0,5 12 - - 

Тема 9. Облік процесу виробниц-

тва та витрат діяльності  
- 0,5 12 - - 

Тема 10. Облік та оподаткування  

готової продукції, її реалізації та 

доходів діяльності 

1 0,5 14 - - 

Тема 11. Облік власного капіталу 

і зобов’язань  
- - 12 - - 

Тема 12. Зміст і техніка 

складання фінансової звітності  
1 0,5 14 - - 

Тема 13. Особливості обліку 

діяльності підприємств за 

загальною і спрощеною 

системами оподаткування 

- - 12 - - 

Разом 8 4 138 - -  

 

  



 

V. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ  

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ОБЛІКУ  

 

Практичне заняття 1 – 2 год. 

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і 

метод 

Мета: вивчення теоретичних засад організації бухгалтерського обліку 

на підприємстві; закріплення студентами знань щодо розуміння предмета 

бухгалтерського обліку, його методу та об’єктів. 

Питання для обговорення: 

1. Види обліку та їх характеристика. Особливості бухгалтерського обліку. 

2. Мета та завдання бухгалтерського обліку, його функції, вимоги, що 

ставляться до обліку.  

3. Предмет  та об’єкти бухгалтерського обліку.  

4. Елементи методу бухгалтерського обліку.  

 

Практичне заняття 2 – 2 год. 

Тема 2. Бухгалтерський баланс 
Мета: вивчення принципів балансового узагальнення, а саме: будови 

та змісту балансу, типи змін в балансі зумовлені господарськими фактами. 

Питання для обговорення: 

1. Будова та зміст балансу. 

2. Балансова формула та її модифікації. 

3. Структура і зміст балансу. Елементи (статті) балансу. 

4. Методика балансового узагальнення. 

5.Типи змін в балансі зумовлені господарським фактами – явищами і 

процесами. 

 

Практичне заняття 3,4 – 4 год. 

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Мета: освоєння знань про призначення та структуру рахунків 

бухгалтерського обліку. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх будова. 

2. План рахунків фінансового обліку і його характеристика. 

3. Сутність подвійного запису і його обґрунтування. 

4. Кореспонденція та відображення проводок у системі рахунків. 

5. Кореспонденція та відображення проводок у системі рахунків. 

6. Синтетичний і аналітичний облік і їх взаємозв’язок. 

 



Практичне заняття № 5 – 2 год. 

Тема 4. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку 
Мета: освоєння знань про облікові регістри, їх види та призначення. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття про облікові регістри, їх види та призначення.  

2. Способи виправлення помилок в облікових документах.  

3. Форми бухгалтерського обліку та перспективи їх розвитку. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І 

ОПОДАТКУВАННЯ 

 

 

Практичне заняття 6 – 2 год. 

Тема 5. Облік і оподаткування необоротних активів 

Мета: набуття студентами навиків відображення наявності та руху 

необоротних активів в системі обліку.  

Питання для обговорення: 

1. Поняття необоротних активів, їх класифікація і оцінка. 

2. Облік руху основних засобів.  

3. Облік зносу (амортизації) основних засобів.  

4. Облік інших необоротних матеріальних активів. 

5. Облік інших необоротних активів. 

 

Практичне заняття 7 – 2 год. 

Тема 6. Облік і оподаткування виробничих запасів 

Мета: набуття знань щодо класифікації та оцінки запасів, та їх 

документальне оформлення . 

Питання для обговорення: 

1. Поняття виробничих запасів, їх класифікація і оцінка.  

2. Документальне оформлення руху виробничих запасів. 

3. Облік запасів на складі і його взаємозв’язок з обліком в бухгалтерії. 

4. Облік надходження запасів і розрахунків з постачальниками. 

5. Облік витрачання запасів. 

6. Контроль за витрачанням запасів. 

7. Особливості обліку МШП. 

 

Практичне заняття 8 – 2 год. 

Тема 7. Облік і оподаткування грошових коштів, їх еквівалентів та 

дебіторської заборгованості  

Мета:  вивчення та дослідження організації обліку руху грошових 

коштів. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття грошових коштів. Форми безготівкових розрахунків. 

2. Облік операцій на поточному та інших рахунках в банку. 



3. Облік готівкових операцій. 

4. Поняття та класифікація дебіторської заборгованості. 

5. Облік поточної дебіторської заборгованості: 

а) облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги; 

б) облік поточної дебіторської заборгованості забезпеченої векселями; 

в) облік іншої поточної дебіторської заборгованості. 

 

Практичне заняття 9 – 2 год. 

Тема 8. Облік персоналу, праці, її оплати та оподаткування 

Мета: вивчити сутність заробітної плати та особливості 

документального оформлення операцій з обліку оплати праці. 

 Питання для обговорення: 

1. Оперативний облік особового складу та використання робочого часу. 

2. Облік виробітку робітників.  

3. Техніка підрахунку заробітної плати.  

4. Аналітичний і синтетичний облік праці і зарплати. 

5. Облік обов’язкових та необов’язкових утримань із заробітної плати.  

6. Облік єдиного соціального внеску. 

 

Практичне заняття 10 – 2 год. 

Тема 9. Облік процесу виробництва та витрат діяльності 

Мета: вивчення організації ведення бухгалтерського обліку процесу 

виробництва на підприємстві. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття витрат, їх класифікація. 

2. Облік прямих виробничих, трудових та інших витрат.  

3. Облік і розподіл загальновиробничих витрат 

4. Зведений облік витрат на виробництво і визначення фактичної 

собівартості випущеної продукції. 

5. Облік адміністративних витрат. 

6. Облік витрат на збут. 

7. Облік інших витрат операційної діяльності. 

8. Облік витрат неопераційної діяльності. 

 

Практичне заняття 11 – 2 год. 

Тема 10. Облік та оподаткування готової продукції, її реалізації та 

доходів діяльності 

Мета: набуття студентами навиків, щодо  обліку готової продукції, її 

реалізації 

Питання для обговорення: 

1. Поняття готової продукції та її оцінка. 

2. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції.  



3. Облік реалізації продукції.  

4. Поняття доходів, їх склад та оцінка. 

5. Облік доходів від операційної діяльності.  

6. Облік доходів від іншої операційної.  

7. Облік доходів від не операційної діяльності. 

8. Облік податку на прибуток. 

9. Облік фінансових результатів.  

 

Практичне заняття 12 – 2 год. 

Тема 11. Облік власного капіталу і зобов’язань  

Мета: вивчення теоретичних засад та методики обліку формування та 

змін власного капіталу. 

Питання для обговорення: 

1. Облік зареєстрованого  капіталу (статутного та пайового). 

2. Особливості обліку капіталу у дооцінках. 

3. Облік додаткового капіталу  

4. Облік резервного капіталу. 

5. Облік використання прибутку.  

6. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.  

7. Облік поточних зобов’язань. 

8. Облік довгострокових зобов’язань. 

 

Практичне заняття 13 – 2 год. 

Тема 12. Зміст і техніка складання фінансової звітності   
Мета: вивчення порядку використання облікової інформації для 

складання звітності. 

Питання для обговорення: 

1. Організація підготовки та подання фінансових звітів. 

2. Методика складання Балансу (Звіту про фінансовий стан). 

3. Методика складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід). 

4. Методика складання Звіту про власний капітал. 

5. Методика складання Звіту про рух грошових коштів. 

6. Примітки до фінансової звітності.. 

 

Практичне заняття 14 – 2 год. 

Тема 13. Особливості обліку діяльності підприємств за загальною і 

спрощеною системами оподаткування  

Мета: вивчення особливостей оподаткування діяльності юридичних та 

фізичних осіб при загальній та спрощеній системах  
Питання для обговорення: 

1. Системи та групи оподаткування підприємств та організацій.    

2. Особливості обліку діяльності юридичних та фізичних осіб при загальній 

та спрощеній системах оподаткування. 



 

VI. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (3 год.) 

Індивідуальні завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік і 

оподаткування» виконується самостійно кожним студентом на основі  даних  

первинних документів, облікових регістрів, фінансової звітності умовного 

підприємства. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни.  Метою 

виконання  КПІЗ  є оволодіння навичками збору і опрацювання облікової 

інформації з метою обґрунтування управлінських рішень. КПІЗ оцінюється за 

100-бальною шкалою.  

На підставі наведених даних  необхідно скласти кореспонденцію 

рахунків по господарських операціях, визначити доходи та витрати від 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, скласти оборотно-

сальдову відомість та Баланс (Звіт про фінансовий стан) умовного 

підприємства. Номер варіанта відповідає порядковому номеру у списку 

групи.  

КПІЗ передбачає 15 варіантів, варіант для виконання обирається 

студентом за останнім номером залікової книжки. 



VII. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студентів передбачає опрацювання рекомендованої 

літератури, роботу з конспектом лекцій, вивчення нормативних документів 

обліку і оподаткування.  

№ 

п/п 
Тематика 

1.  Мета, зміст та моделювання обліку. Мета системи обліку.  

2.  Облік як інформаційне вираження майбутнього результату діяльності 

підприємства. Різні підходи до визначення обліку.  

3.  Види обліку. Завдання обліку. Функції обліку господарської діяльності.  

4.  Принципи обліку. Вимоги, що ставляться до обліку. 

5.  Основне рівняння фінансового обліку. Елементи системи фінансового 

обліку.  

6.  Класифікація активів, капіталу і зобов’язань.  

7.  Факти господарської діяльності – основа обліку. Факти та їх 

класифікація – поняття, структура, критерії поділу. Спостереження  

за фактами та їх фіксування.  

8.  Обліковий цикл та його етапи.  

9.  Інструментарії обліку – як робочі прийоми обробки даних для 

групування інформації. Процес перетворення даних,  

зафіксованих в інформації для управління.  

10.   Оцінка, як інструмент грошового вираження фактів та класифікація 

видів оцінок. Причини існування множини оцінок. 

11.   Рахунки – інструмент групування фактів за окремими об’єктами 

обліку.  

12.   Принципи класифікації рахунків.   

13.   Подвійний запис – інструмент відображення змін і взаємозв’язків між 

об’єктами обліку.  

14.   Використання закону подвійного запису в обліку.  

15.   Обґрунтування подвійного запису.  

16.   Кореспонденція та відображення проводок у системі рахунків. 

17.   Верифікація подвійного запису за допомогою оборотних відомостей.  

18.   Регістри обліку – інструмент нагромадження та систематизації даних. 

Класифікація регістрів та способи запису в них.  

19.   Звітність – інструмент комунікації менеджменту підприємства з 

користувачами інформації.  

20.   Поняття про організаційні форми роботи обліково-інформаційної 

служби (закони, стандарти, правила, норми і т.д.).  

Психологічні аспекти обліку.     

21.   Поняття грошових коштів та їх види.  

22.   Облік касових операцій.  



23.   Облік операцій на рахунках в банку.  

24.   Облік підзвітних сум.  

25.   Облік операцій з цінними паперами.  

26.   Форми безготівкових розрахунків та облік розрахункових операцій.  

27.   Методологічні засади формування в обліку інформації про основні 

засоби.  

28.   Класифікація та оцінка основних засобів.  

29.   Облік руху основних засобів в системі рахунків.  

30.   Облік зносу (амортизації) основних засобів.  

31.   Облік переоцінки основних засобів.  

32.   Облік оренди основних засобів.  

33.  Поняття нематеріальних активів, їх оцінка та переоцінка.  

34.   Облік нематеріальних активів в системі рахунків бухгалтерського 

обліку. 

35.   Поняття виробничих запасів, їх класифікація та оцінка.  

36.   Документальне оформлення руху виробничих запасів.  

37.   Аналітичний та синтетичний облік виробничих запасів.  

38.   Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів.  

39.   Поняття заробітної плати, її види та форми.  

40.   Оперативний облік особового складу та використання робочого часу.  

41.   Облік виробітку робітників.  

42.   Техніка підрахунку заробітної плати.  

43.   Облік нарахування заробітної плати робітникам і службовцям.  

44.   Облік відрахувань та утримань із заробітної плати.  

45.   Облік розрахунків з оплати праці за час відпустки.  

46.   Поняття витрат, їх класифікація та основні вимоги до їх визнання та 

оцінка.  

47.   Групування витрат за економічними елементами та статтями 

калькуляції.  

48.   Зведений облік витрат на виробництво.  

49.   Облік прямих виробничих витрат.  

50.   Облік загально виробничих витрат.  

51.   Характеристика основних методів калькулювання собівартості 

продукції.  

52.   Поняття готової продукції та її оцінка.  

53.   Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової 

продукції.  

54.   Аналітичний та синтетичний облік готової продукції.  

55.   Облік реалізованої продукції та визначення фінансових результатів від 

реалізації.  

56.   Поняття доходів, їх склад та оцінка.  

57.   Облік доходів від операційної діяльності.  

58.   Облік використання прибутку.  

59.   Поняття «власний капітал» та його складові.  



60.   Облік власного капіталу в системі рахунків.  

61.   Формування Звіту про власний капітал.  

62.   Облік забезпечення майбутніх витрат та платежів.  

63.  Облік цільового фінансування та цільових надходжень.  

64.   Склад та призначення фінансової звітності, порядок її формування.  

 

VIII.  ТРЕНІНГ ДИСЦИПЛІНИ (4 год.) 

Тренінг з дисципліни «Бухгалтерський облік і оподаткування» 

передбачає складання основних форм звітності, а саме Балансу (Звіту про 

фінансовий стан), Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових 

коштів, Звіту про власний капітал, Додатків до фінансової звітності та інших 

звітних форм підприємства за рік за допомогою спеціального програмного 

забезпечення.   

 

 IХ. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ДЕМОНСТРУВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік і 

оподаткування» використовуються наступні засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

 поточне тестування та опитування;  

 підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;  

 ректорська контрольна робота;  

 оцінювання виконання КПІЗ; 

 підсумковий екзамен;  

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Х. КРИТЕРІЇ, ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ 

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 

(ректорська 

контрольна 

робота) 

 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова 

оцінка за КПІЗ, 

враховуючи 

поточне 

опитування) 

Заліковий 

модуль 4 

(письмовий 

екзамен) 

 

20 20 20 40 

тиждень (8) тиждень (14) тиждень (15)  

1. Усне 

опитування під 

1.Усне 

опитування під 

1. Написання та 

захист КПІЗ = 80 

1.Тестові 

завдання (25 



час занять – (4 

теми по 10 балів = 

40 балів) 

2. Письмова 

робота = 60 балів 

 

час занять – (9 

тем по 5 балів = 

45 балів) 

2. Письмова 

робота = 55 балів 

 

балів 

2. Виконання 

завдань під час 

тренінгу = 20 

балів 

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  

ТНЕУ 

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) 

 

Х. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 
№ Найменування Номер 

теми 

1. 

Електронні навчальні посібники: 

1. Бухгалтерський облік: від знань до компетентностей: навчальний посібник. 

/ Панасюк В.М., Ковальчук Є. К., Мельничук І. В., Мужевич Н. В. / – 

Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 288 с. 

2. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. / Панасюк В.М., Мельничук І. 

В., Мужевич Н. В / – Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 328 с. 

1-13 

2. 
Електронний конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік і 

оподаткування» 
1-13 

3. Презентаційний (ілюстративний) матеріал 1-13 

4. 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський 

облік» / Панасюк В.М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В., Римар Г. А. / 

Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 47 с.  (електронний варіант) 

1-13 

5. 

 Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з 

дисципліни «Бухгалтерський облік» / Панасюк В.М., Мельничук І. В., 

Мужевич Н. В., Римар Г. А. / Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 130 с. (електронний 

варіант) 

1-13 



6. 

 Методичний інструментарій для оцінювання самостійної роботи з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» / Панасюк В.М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В. / 

Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 200 с. (електронний варіант) 

1-13 

7. Комп’ютеризована аудиторія. Стандартне програмне забезпечення. 1-13 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основні: 

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 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336


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. 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 

 


