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Кузнецова Світлана Олександрівна, s.o.kuznetsova28@gmail.com 

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 12 років. Автор понад 80 
наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами», «Фінансовий облік» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння  методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі 
використання  прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок  опрацювання і використання  облікової інформації в 
управлінні. 

Мета та цілі Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Формат Лекції,практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 
Розуміти місце і значення облікової  системи в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  Визначати сутність об’єктів обліку та розуміти їх 
роль і місце в господарській діяльності. Володіти методичним інструментарієм обліку господарської діяльності підприємств. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 180 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 48 год., самостійна робота – 100 год. 

Пререквізити «Економічна теорія», «Економічна інформатика», «Правознавство», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Мікроекономіка», 
«Вступ до спеціальності» 



Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 

 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  
Лекція 1 Господарський облік, його суть і характеристика Практична 

робота 1 
Загальна характеристика 
бухгалтерського обліку, його 
предмет і метод 
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Облікова політика підприємств, її суть і 
значення. 
 

Лекція 2 Предмет і метод бухгалтерського обліку Класифікація господарських засобів за 
їх складом, розміщенням і 
використанням.  
Класифікація джерел формування 
господарських засобів. 

Лекція 3 Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх 
використання на підприємстві 

Регламентовані строки здачі 
бухгалтерського балансу до державних 
органів. Види бухгалтерського балансу. 

Лекція 4 Бухгалтерський баланс Практична 
робота 2

 
 

Побудова бухгалтерського 
балансу.  Типи балансових 
змін під впливом 
господарських операцій 

Лекція 5 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис Практична 
робота 3 

 

 Активні та пасивні рахунки. 
Складання бухгалтерських 
проводок.  Узагальнення 
даних  бухгалтерського обліку 
на основі методу подвійного 
запису 

Основи класифікації бухгалтерських 
рахунків. Класифікація рахунків за 
економічним змістом. Класифікація 
рахунків за призначенням і структурою. 



Лекція 6 Документація, інвентаризація Практична 
робота 4 

 

Документація та 
інвентаризація, техніка і 
форми бухгалтерського 
обліку. Оцінювання та 
калькуляція.  

Класифікація бухгалтерських 
документів.  Організація 
документообороту. Класифікація 
інвентаризації. 

Лекція 7 Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського 
обліку 

Вимірники, що застосовуються в 
обліку, їх характеристика. Основи 
оцінки.  Види оцінок. Класифікація 
видів калькуляцій 

Лекція 8 Облік основних господарських процесів 

Лекція 9 Облікові реєстри, техніка, форми та організація обліку на 
підприємствах 

Практична 
робота 5 

Облікові реєстри, техніка, 
форми та організація обліку на 
підприємствах 

Оцінка основних засобів.  Облік 
ремонту та модернізації основних 
засобів.  Облік переоцінки основних 
засобів. Методи нарахування 
амортизації.  Поняття нематеріальних 
активів, їх класифікація.   

Лекція 10 Облік основних засобів Практична 
робота 6 

Облік основних засобів 

Лекція 11 Облік виробничих запасів Практична 
робота 7 

Облік виробничих запасів  Визнання та первісна оцінка запасів. 
Оцінка вибуття запасів 

Лекція 12 Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості 
підприємства 

Практична 
робота 8 

Облік грошових коштів та 
дебіторської заборгованості 
підприємства 

 Положення про ведення касових 
операцій у національній валюті в 
Україні. 

Лекція 13 Облік праці, її оплати та соціального 
страхування персоналу 

Практична 
робота 9 

Облік праці, її оплати та 
соціального страхування 
персоналу 

 Зміст, характеристика та структура 
П(С)БО 26 «Виплати працівникам». 

Лекція 14 Облік витрат діяльності підприємства Практична 
робота 10 

Облік витрат діяльності 
підприємства 

 Зміст, характеристика та структура 
П(С)БО 16 «Витрати». 

Лекція 15 Облік доходів і фінансових результатів Практична 
робота 11 

Облік доходів і фінансових 
результатів 

 Зміст, характеристика та структура 
П(С)БО 15 «Доходи». 
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1. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / Т. В. Давидюк, О. В. Манойленко, Т. І. Ломаченко, 
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1. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підручник / Р. 
Ф. Бруханський ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2016. – 479 с. 
2. Карпенко В. В. Бухгалтерський облік: навчальний 
посібник / В. В. Карпенко, В. І. Успаленко ; Харк. нац. ун-т 
буд-ва та архітектури. – Харків : Лідер, 2016. – 609 с.  
3. Котенко Л. Н. Бухгалтерский учет в предприятиях 
торговли и питания / Л. Н. Котенко, Н. В. Манжос. – Х. : 
Студцентр, 2009. – 640 с. 
4. Кузнецова С. О. Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами: навчальний посібник / С. О. 
Кузнецова, І. Б. Чернікова. – Х. : Видавництво «Лідер». – 
2016. – 318 с. 
5. Синиця Т. В.  Бухгалтерський облік : теоретичні основи, 
організація та оптимізація облікових процесів : навчальний 
посібник / Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко ; Харків. нац. пед. ун-
т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Панов А. М., 2016. - 274 с. 
6. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний  посібник  / 
Г. О. Партин [та ін.]. – Львів : Магнолія-2006, 2007. – 240 с. 
7. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний  
посібник / В. Г. Швець. – К. : Знання-Прес, 2004. – 444 с. 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод. Бухгалтерський баланс, як елемент метода бухгалтерського обліку. Види бухгалтерських балансів.  Рахунки 
бухгалтерського обліку і подвійний запис. Оцінювання та калькуляція. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку. Облік необоротних активів.  Облік запасів.  
Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.  Облік фінансових інвестицій. . Облік власного капіталу. Облік зобов’язань. Облік праці, її оплати та соціального страхування.  Облік 
витрат. Облік доходів та фінансових результатів. Фінансова звітність. Поняття про звітність як елемент методу бухгалтерського обліку. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним устаткуванням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
На

ра
ху

ва
нн

я 
ба

лі
в 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні заняття: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 



повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


