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Силабус навчальної дисципліни 

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

 Спеціальність: 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 Освітньо-професійна програма: 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Бухгалтерський облік» передбачає опанування 

студентами теоретичних засад та практичних навичок з формування 

обліково-аналітичної інформації, її значення для прийняття 

управлінських рішень. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Методи і організація ведення на підприємствах різних форм 

власності бухгалтерського обліку активів з використанням 

прогресивних форм і національних стандартів; ознайомлення з 

методикою виявлення, вимірювання, реєстрації, систематизації та 

нагромадження інформації про діяльність підприємства; 

забезпечення зовнішніх та внутрішніх користувачів достовірною та 

своєчасною інформацією про дії та події, що відбулися на 

підприємстві, наявність і стан активів, зобов’язань та капіталу; 

застосування професійного судження при оцінці активів і 

зобов’язань; формування інформаційної бази для прогнозування 

діяльності підприємства; відображення прав і вимог суб’єктів 

господарювання та їх зміни; представлення інформації у фінансовій 

звітності. 

 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Ознайомлення з основними поняттями та положеннями теорії 

бухгалтерського обліку, методикою відображення господарських 

операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності, формування 

навичок ефективно використовувати облікову інформацію в 

управлінні господарським суб’єктом. 

 

 

 

 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та 

економічними явищами. 

Дотримуватись вимог законодавства для забезпечення 

правомірності професійних рішень. 

Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних 

джерел у процесі професійної діяльності. 

Застосовувати принципи, методи і процедури бухгалтерського 

обліку у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
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Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та 

правильно інтерпретувати отриману інформацію. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Розуміння принципів організації фінансових відносин. 

Здатність застосовувати принципи, методи і процедури 

бухгалтерського обліку. 

Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І  
Тема 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та 

об’єкти. 

Тема 2. Предмет та метод бухгалтерського обліку. 

Тема 3. Система бухгалтерського обліку. 

МОДУЛЬ ІI  
Тема 4. Облік грошових коштів. 

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості. 

Тема 6. Облік необоротних активів. 

Тема 7. Облік запасів. 

Тема 8. Облік витрат підприємства. 

Тема 9. Облік готової продукції, товарів та їх реалізації. 

Тема 10. Облік інвестицій. 

МОДУЛЬ ІIІ 

Тема 11. Облік зобов’язань. 

Тема 12. Облік оплати праці та розрахунків з персоналом. 

Тема 13. Облік власного капіталу. 

Тема 14. Облік доходів та фінансових результатів. 

Тема 15. Бухгалтерська (фінансова) звітність. 

Пререквізити 
Дисципліна «Бухгалтерський облік» може вивчатись студентами 

на основі базової загальної середньої освіти. 

Постреквізити 

Дисципліна «Бухгалтерський облік» є складовою циклу 

професійної та практичної підготовки фахового молодшого 

бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування. Знання з 

даного курсу будуть використовуватися при вивченні дисциплін 

професійного спрямування. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Атамас П.Й., Атамас О.П. Лисиченко О.О., Фінансовий облік: 

навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н, проф. П.Й. Атамаса. 

Київ: ЦУЛ, 2019. 356 с. 

2. Бурлан С.А., Каткова Н.В. Бухгалтерський облік (загальна 

теорія): навч. посіб. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 

2018. 272 с. 

3. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / В. М. Соболєв, І. 

А. Косата, Т. В. Розіт / за ред. В. М. Соболєва. Х.: ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 2018. 222 с. 

4. Садовська І.Б., Нагірска К.Є. Теорія бухгалтерського обліку. 

навч. посібник. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького 

НТУ, 2015. 324 с. 

5. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник . 4-те 

вид., переробл. і доповн. Київ : Знання, 2015. 572 с.  



Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 
 

 

Допоміжна 

1. Гіщук О.С. Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях: навч.-

наоч. посібник – Чернівці: «Місто», 2014. 118 с. 

2. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні 

документи та порядок їх заповнення : навч. посібник для внз. 

Київ: ЦУЛ, 2014. 600 с. 

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування 

і звітність: підручник.7-ме вид. допов. і перероб. Київ: Алерта, 

2016. 928с. 

Інформаційні 

ресурси 

 

1. https://zakon.rada.gov.ua/ – освітній портал Верховної ради 

України; 

2. http://www.minfin.gov.ua – освітній портал Міністерства фінансів 

України. 

3. https://vobu.ua/ukr – освітній портал газети «Все про 

бухгалтерський облік». 

4. https://dtkt.com.ua – бухгалтерський портал «Дебет-кредит». 

5. http://www.interbuh.com.ua/ua – бухгалтерська газета «Інтерактивна 

бухгалтерія». 

6. https://buhgalter911.com – сайт для бухгалтерів «Бухгалтер 911». 

7. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державна служба статистики України. 

 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Практичні 34 

Самостійна робота 52 

 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 18 

Модуль 2 17 

Модуль 3 15 

ІСПИТ 50 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

35-49 FX 
2 (незадовільно) 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 
2 (незадовільно) 

 (з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
https://vobu.ua/ukr
https://dtkt.com.ua/
http://www.interbuh.com.ua/ua
https://buhgalter911.com/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Викладач(і) 

 

ОКСАНА СТЕФАНІВНА ГІЩУК 

Посада: викладач 

Категорія:вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: викладач-методист 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration 

E-mail: o.gishchuk@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2411 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
mailto:o.gishchuk@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2411

