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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними й практичними основами раціональної організації та техніки бухгалтерського 
обліку, контролю та аналізу на підприємстві, визначення раціональної структури облікового, контрольного та аналітичного процесів, 
організації роботи виконавців 

Мета та цілі 

Виробити у студентів теоретичні уявлення та практичні навички щодо методики проведення організаційних засад стосовно 
вдосконалення документування господарських операцій, обробки інформаційних даних обліку, ефективного використання робочого 
часу облікових працівників, здійснення точного, дієвого і своєчасного обліку та забезпечення узгодженної ритмічної праці облікових 
працівників на всіх етапах облікового процесу  

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

Результати навчання 
Організовувати функціонування та розвиток системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 
менеджменту суб’єктів господарювання 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Облік у банках», «Звітність підприємств», «Аудит» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних та практичних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна 
підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  
Лекція 1 Принципи організації 

бухгалтерського обліку на 
підприємстві.  

Практичне 
заняття 1 

Значення, завдання та принципи. Предмет, суб’єкти, об’єкти 
організації бухгалтерського обліку. 

Са
м

ос
тій

на
 р

об
от

а 

Загальне поняття про організацію 
обліку та його значення. 

Лекція 2 Нормативно-правове 
забезпечення облікового 
процесу та облікова політика 
підприємства 

Практичне 
заняття 2 

Визначення та сутність облікової політики. Формування 
облікової політики на підприємстві. Формування наказу про 
облікову політику та його сутність. 

Нормативно-правове 
забезпечення бухгалтерського 
обліку. 

Лекція 3 Формування і функціонування 
облікових підрозділів 

Практичне 
Заняття 3 

Значення та функції бухгалтерії. Організація бухгалтерської 
служби. Організаційна побудова апарату бухгалтерської 
служби. Визначення та функції бухгалтерії. Регламентування 
обов’язків робітників обліку. 

Організаційні структури облікового 
апарату 

Лекція 4 Бухгалтерський контроль і 
юридична відповідальність на 
підприємстві 

Практичне 
Заняття 4 

Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на 
підприємстві Види юридичної відповідальності 

Лекція 5 Забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку 
бухгалтерського обліку 

Практичне 
заняття 5 

Планування та вдосконалення бухгалтерського обліку. 
Орієнтування системи обліку на майбутній розвиток та 
покращання фінансових результатів діяльності підприємства 

 Напрями розвитку 
бухгалтерського обліку на Україні 

Лекція 6 Формування системи 
документування господарських 
операцій та документообігу 

Практичне 
заняття 6 

Поняття номенклатури, діловодства и документування. 
Організація документування господарських операцій. 
Організація документообігу. 

Організація документообігу на 
підприємствах. 

Лекція 7 Організація управлінського 
обліку та узагальнення даних 
для цілей управління 

Практичне 
Заняття 7 

Організація управлінського обліку та узагальнення даних для 
цілей управління Управлінський, фінансовий та 

податковий облік, їх взаємозв’язок 

Лекція 8 Формування та опрацювання 
фінансової, управлінської й 
податкової звітності 
підприємства 

Практичне 
заняття 8 

Формування та опрацювання фінансової, управлінської й 
податкової звітності підприємства Формування фінансової звітності 

Лекція 9 Система захисту облікової 
інформації 

Практичне 
Заняття 9 

Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку. Захист 
облікової інформації 

Облікова інформація в системі 
управління фінансами 
підприємства 

Лекція 10 Особливості організації обліку 
активів, капіталу та зобов’язань. 

Практичне 
Заняття 10 

Поняття та склад активів та пасивів підприємства. Об’єкти 
облікової політики активів, капіталу та зобов’язань 
підприємства. Організація документування операцій та 
організація бухгалтерського обліку. Організація проведення 
інвентаризації зобов’язань підприємства та відображення 
результатів. Організація документування та форми первинних 
документів. 

Відображення господарських 
операцій в бухгалтерському 
обліку, описання документообігу 
за операціями 

Лекція 11 Організаційні засади обліку 
доходів, витрат і фінансових 
результатів діяльності 
підприємства 

Практичне 
Заняття 11 

Об’єкти облікової політики витрат, доходів і фінансових 
результатів. Поняття і класифікація витрат. Класифікація витрат 
за видами діяльності Поняття і класифікація доходів. 
Класифікація доходів за видами діяльності. Поняття і порядок 
визначення фінансових результатів. Організація 
документування доходів, витрат і фінансових результатів. 
Організація аналітичного обліку доходів витрат і фінансових 
результатів. 

 
Відображення господарських 
операцій в бухгалтерському 
обліку, описання документообігу 
за операціями. 
Формування фінансової звітності 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  



Організація бухгалтерського обліку: задачі, функції, поняття, значення. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку. Формування облікової політики 
підприємства. Поняття діловодства та документування. Організація документування господарських операцій. Організація документообігу. Призначення і функції бухгалтерії. Побудова 
структури облікового апарату. Регламентування обов'язків працівників обліку. Основні завдання, положення, поняття і класифікація власного капіталу. Завдання і принципи організації 
обліку праці та її оплати. Основні завдання, визначення, оцінка та класифікація основних засобів: організація обліку надходження і вибуття. Основні завдання, визначення, класифікація та 
оцінка запасів. Організація первинного обліку руху запасів. Організація обліку надходження, зберігання і вибуття запасів. Організація обліку грошових коштів. Організація обліку 
дебіторської заборгованості. Організація контролю з проведення касової та фінансової дисципліни. Загальні положення організації обліку витрат. Особливості організації обліку 
виробництва. Організація обліку доходів та результатів діяльності. Завдання, поняття, класифікація доходів. Організація складання фінансової звітності. Організація праці персоналу, 
зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю і аналізу. Планування перспективного 
розвитку бухгалтерського обліку. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Место для ввода текста. 

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

шкалою 
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я 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50% семестрової оцінки; 

• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 

• самостійна робота: 25% 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 взаємин і доброчесності НТУ« ХПІ »»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту звертатися до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 
 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 

 


