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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань,напрям 
підготовки,освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Денна 
форма 
навчання 

Заочна 
форма 
навчання 

Кількість кредитів 4 

Галузь знань 
07 Управління та 
адміністрування  

(шифр і назва) Нормативна 
Напрям підготовки 

075 Маркетинг 
 (шифр і назва) 

Теми: 

Специальність: 
Маркетинг  

Рік підготовки 

1.Загальна 
характеристика 
бухгалтерського обліку, 
та його роль в системі 
управління. 

ІІ-й  

Семестр 
ІІІ 

2. Організаційно-правові 
засади бухгалтерського 
обліку в торгівлі 
3.Предмет,об’єкти і 
метод бухгалтерського 
обліку 
4.Бухгалтерський баланс 
5.Рахунки 
бухгалтерського обліку і 
подвійний запис 
6.Первинне 
спостереження,докумен
тація та інвентаризація 
7.План рахунків 
бухгалтерського 
обліку,їх класифікація 
8.Форми 



бухгалтерського обліку 
9.Облік господарських 
процесів 
10. Облік товарних 
операцій в оптовій 
торгівлі 
11. Облік товарних 
операцій в роздрібній 
торгівлі 
12. Облік доходів, витрат 
та фінансових 
результатів 
Загальна кількість 
годин-120 ІІІ-й  

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:аудиторних- 
Самостійної роботи 
студента- 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

Молодший спеціаліст 

Лекції 
52 год.  

Практичні 
18 год.  

Семінарські 
8 год.  

Самостійна робота 
40 год.  

ККР 
2 год. 

Вид контролю: 
залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%): 
Для денної форми навчання-  67:33 
Для заочної форми навчання-    - 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є формування знань з теорії та практики ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах. 
Основними завданнями дисципліни є вивчення методів 
раціональної організації та ведення бухгалтерсього обліку на 
підприємствах на підставі використання прогресивних форм і 
національних стандартів; набуття навичок опрацювання і 
використання облікової інформації в управлінні. 
У результаті вивчення  навчальної дисципліни студент 
тн повинен 
Знати: 
-законодавчу і нормативно-правову базу організації бухгалтерського 
обліку в Україні; 
-принципи,методи і процедури обліку на підприємствах різних форм 
власності; 
-порядок організації бухгалтерського обліку необоротних 
активів;запасів;грошових коштів,розрахунків та інших 
активів;власного капіталу,довгострокових та поточних 
забов’язань;витрат діяльності,доходів за видами 
діяльності;фінансових результатів,а також порядку складання 
фінансової звітності; 
-способи забезпечення зіставності показників фінансової звітності. 
Вміти: 
-складати первинні бухгалтерські документи відповідно до вимог 
чинного законодавства; 
-відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського 
обліку; 
-складати регістри синтетичного й аналітичного обліку; 
-застосовувати форми бухгалтерського обліку; 
-складати баланс та звіт про фінансові результати; 
-давати оцінку обліковій політиці підпріємства; 
-використовувати дані бухгалтерського обліку для прийняття 
ефективних управлінських рішень,здійснення контролю й аналізу 
показників фінансово-господарської діяльності підприємств. 

3.Програма навчальної дисципліни 
дивись навчальну програму 

4.Структура навчальної дисципліни 
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4.Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

 Денна форма 
усього У тому числі 
 Л. П. С.З. ККР С.Р. 

 120 52 18 8 2 40 
1. Загальна характеристика 
бухгалтерського обліку, та 
його роль в системі управління 

7 4 - - - 3 

2. Організаційно-правові 
засади бухгалтерського обліку 
в торгівлі 

7 4 - - - 3 

3. Предмет,об’єкти і метод 
бухгалтерського обліку 

11 4 4 - - 3 

4.Бухгалтерський баланс 10 4 4 2 - 2 

5.Рахунки бухгалтерського 
обліку і подвійний запис 

10 4 4 - - 2 

6.Первинне 
спостереження,документація 
та інвентаризація 

8 4 - - - 4 

7.План рахунків 
бухгалтерського обліку,їх 
класифікація 

10 4 2 - - 4 

8.Форми бухгалтерського 
обліку 

9 4 - 2 - 3 

9.Облік господарських 
процесів 

14 6 4  - 4 

10. Облік товарних операцій в 
оптовій торгівлі 

10 4 - 2 - 4 

11. Облік товарних операцій в 
роздрібній торгівлі 

10 6 - - - 4 

12. Облік доходів, витрат та 
фінансових результатів 

12 4 - 2 2 4 
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5.Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 Загальна характеристика бухгалтерського 

обліку, та його роль в системі управління. 
Організаційно-правові засади бухгалтерського 
обліку в торгівлі. Предмет,об’єкти і метод 
бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. 

 
 

2 

2 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний 
запис. Первинне спостереження,документація та 
інвентаризація. План рахунків бухгалтерського 
обліку,їх класифікація. Форми бухгалтерського 
обліку. 

 
 

2 

3 Облік господарських процесів. Облік товарних 
операцій в оптовій торгівлі.  

2 

4 Облік товарних операцій в роздрібній торгівлі. 
Облік доходів, витрат та фінансових результатів 

2 
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6.Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 Об’єкти бухгалтерського обліку 

(Класифікація господарських засобів) 
2 

2 Продовження(класифікація джерел 
господарських засобів) 

2 

3 Побудова бухгалтерського балансу  2 
4 Зміни в балансі, зумовлені господарськими 

операціями 
2 

5 Подвійний запис на рахунках бухгалтерського 
обліку 

2 

    6 Узагальнення  даних бухгалтерського обліку               2 
7 План рахунків бухгалтерського обліку 2 
8 Відображення на рахунках господарських 

процесів 
2 

9 Відображення на рахунках господарських 
процесів(продовження) 

2 
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7.Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 
1 Принципи і функції , бухгалтерського обліку. 

Вимоги, що висуваються до обліку, вимірники, 
що використовуються в обліку. 

3 

2 Патентування та ліцензування торговельної 
діяльності.  

3 

3 Господарські процеси як об’єкт 
бухгалтерського обліку 

3 

4 Статті балансу 2 
5 Правила записів на рахунках 2 
6 Класифікація бухгалтерських документів 2 
7 Порядок зберігання документів  2 
8 Інструкція про застосування плану рахунків 

бухгалтерського обліку 
2 

9 Основні принципи та ознаки класифікації 
рахунків 

2 

10 Класифікація регістрів бухгалтерського обліку 3 

11 Калькування об`єктів бухгалтерського обліку 2 
12 Процеси діяльності суб`єктів господарювання. 2 
13 Звітність матеріально-відповідальних осіб 2 

14 Інвентаризація товарів та облік ії результатів 2 
15 Облік реалізації товарів із використанням 

банківських платіжних карток. 
2 

16 Облік реалізації товарів зі знижками 2 

18 Облік витрат підприємств торгівлі. 2 
19 Облік доходів підприємств торгівлі. 2 
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8.Індивідуальні завдання 

Виконання індивідуальних завдань створює умови для якнайповнішої 
реалізації творчих можливостей студентів і має на меті 
поглиблення,узагальнення та закріплення знань,які студенти 
одержують у процесі навчання,а також застосування знань на 
практиці. До індивідуальних знань з дисципліни для денної форми 
навчання передбачено написання рефератів за темами ,участь в 
обласних конференціях,обласних олімпіадах. 

9.Методи навчання 
1.Лекції(докладне викладення навчального матеріалу) із 
застосуванням таблиць,плакатів та бланків; самостійне опрацювання 
навчального матеріалу із використанням конспекту лекції та основної 
літератури,робота із П(с)БУ. 
2.Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу та написання 
реферативної роботи. 
3.Виконання практичної роботи. 
4.Контроль навчальної роботи-тестування з теоретичного 
матеріалу,співбесіда з проблемних питань,захист реферату,захист 
практичних робіт,виконання контрольної роботи. 

10.Методи контролю 
Контроль здійснюється під час проведення практичних та 
семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 
студента до виконання конкретної роботи. 
Контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання 
дисципліни в обсязі навчального матеріалу,визначеного навчальною 
програмою,і в терміни,встановлені навчальним планом у форми 
диференційованого заліку. Під час семестрового контролю 
враховується результати здачі усіх видів навчальної роботи. 

11.Розподіл балів,які отримують студенти 
Оцінювання знань студента здійснюється за чотирибальною 
системою «відмінно», «задовільно», «незадовільно». 
Оцінка «відмінно» - студент грамотно логічно і повно дав відповіді на 
всі запитання. У відповідях доповнив додатковим матеріалом, показав 
знання додаткової літератури. 
Оцінка «добре» - студент грамотно і по суті дав відповіді на 
теоретичні запитання,не допускаючи при цьому суттєвих 



неточностей, вміло використовує набуті знання,при необхідності 
може доповнити додатковим матеріалом. 
Оцінка «задовільно» - студент показав знання основного 
матеріалу,але не вказав його деталей,особливостей. У відповідях він 
допускає неточності студент порушує послідовність викладу 
відповіді. Відсутні пояснення. 
Оцінка «незадовільно» - студент не дав відповіді на значну частину 
програмного матеріалу. У відповідях допущені значні помилки. 

12.Методичні забезпечення 
1.Навчальне-методичне забезпечення дисципліни; 
2.Нормативні документи; 
3.Ілюстативні матеріали; 
4.Бланки. 

13.Рекомендована література 
Базова 

1.Ткачеко Н.М. Бухгалтерський  финансовый учет на предприятиях 
Украины:Киев «А.С.К.»2001. 
2.Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием 
национальных стандартов:Киев «Издательство А.С.К.»2003 
3.Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік:Житомир ПП “Рута” 2000 
4.Верига Ю.А.  Бухгалтерський облік:Навчально-методичний 
посібник.-к.:центр учбової літератури,2008 
5.Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник.-
к.:центр учбової літератури,2008 
6.Жадько К.С. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях:Навчальний 
посібник –к.:центр учбової літератури,2008. 
7.Гладких Фінансовий облік: Київ 2007. 
8. Блакита Г. В. Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному 
господарстві: Навчальний посібник .-к.: центр учбової літератури, 
2014 
9. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : Киїів «ЦУЛ» 
2008 

Допоміжна 
1.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон 
України від 16.07.1999р. № 996-ХІV (із змінами та доповненнями) 
2.Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ 
Міністерства статистики України від 29.12.95 № 352 



3.План рахунків бухгалтерського обліку активів,капіталу,зобов’язань і  
господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства 
фінансів України від 30.11.99 № 291 
4.Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів,капіталу,зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій» від 30.11.99 № 291 
5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 
31.03.99 № 87 
6.Положення(стандарт)бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Наказ 
Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87. 


