


1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 
Коваль Любов Віталіївна, доцент, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри бухгалтерського обліку, електронна адреса: kovalstar@meta.ua 
 

2. Опис навчальної дисципліни 
ОК 21. Бухгалтерський облік;  
кількість кредитів ЄКТС - 5;  
кількість годин - 150 годин, у тому числі 58 аудиторних годин, 92 години 

самостійна робота. 
Програма навчальної дисципліни передбачає перезарахування кредитів 

освітніх компонентів, отриманих студентами, які навчались за програмою  
академічної мобільності, неформальної та інформальної освіти за наявності 
відповідних підтверджуючих документів 

 
3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 
Термін викладання - один семестр, 2 курс, 4 семестр. 
 
4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 
Бухгалтерський облік належить до навчальної дисциплін обов’язкової 

компоненти, освітній компонент циклу загальної підготовки; 
- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані 

з таких дисциплін (пререквізитів): «Статистика», «Податкова система». 
- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Економіка підприємств», 
«Фінанси, гроші та кредит». 

 
5. Характеристика навчальної дисципліни 
 
5.1. Призначення навчальної дисципліни.  
Освітня компонента «Бухгалтерський облік» спрямована на оволодіння 

теоретичних основ і отримання досвіду практичного застосування формування 
та використання облікової інформації з метою прийняття управлінських рішень 
в діяльності суб’єктів господарювання. 

 
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни - полягає в отриманні 

студентами знань, що складають теоретико-методичну базу бухгалтерського 
обліку, для її подальшого використання і поповнення при глибокому і 
предметному вивченні обліку та інших, пов’язаних з ним дисциплін. 

 
5.3. Задачі вивчення дисципліни -  пізнання наукових засад побудови 

бухгалтерського обліку, вироблення системного підходу до опрацювання і 
використання фундаментальних основ обліку, освоєння методологічних 
елементів бухгалтерського обліку та його методичних прийомів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
сформувати такі програмні компетентності: 

інтегральні компетентності: здатність розв’язувати складні 



спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає 
застосування теорій та методів економічної науки.. 

загальні компетентності:  
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 
ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
спеціальні (фахові) компетентності: 
ФК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 
результати. 

ФК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, 
соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових 
документів та аналітичних звітів. 

ФК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 
методичного інструментарію. 

ФК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 
розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

програмні результати: 
РН11. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 
РН13. Вміти працювати як самостійно, так і в команді. 
РН15. Розуміти та планувати можливості особистого професійного 

розвитку. 
РН19. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність.  
Вивчення даної дисципліни надає студентам теоретичне підґрунтя з основ 

бухгалтерського обліку та оподаткування, що дозволяє їм опанувати сучасні 
методичні та практичні прийоми й способи його ведення та формування 
системи фінансової звітності в підприємницькій, торговельній та біржовій 
діяльності. 

 

5.4. Зміст навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік» належить до обов’язкових 

компонент. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: суть господарського обліку та його види; загальноприйняті принципи 
бухгалтерського обліку та їх сутність; елементи методу бухгалтерського обліку; 
роль, місце та завдання системи бухгалтерського обліку; елементи процесу 
бухгалтерського обліку в їх взаємозв'язку; порядок застосування нормативно-
законодавчих актів на підприємстві; роль і завдання облікових працівників на 
кожній ділянці облікової роботи з метою збереження майна власника. 

 



5.5. План вивчення навчальної дисципліни 

№ 
з/п Назва теми 

Форми організації 
навчання та кількість 

годин 
Самостійна 

робота, 
кількість 

годин лекційні 
заняття 

практичні 
заняття 

1 Загальна характеристика 
бухгалтерського обліку, його предмет і 
метод 

2 2 8 

2 Бухгалтерський баланс та система 
рахунків бухгалтерського обліку 4 4 7 

3 Документування та інвентаризація 
господарських операцій і майна 
підприємства 

4 2 6 

4 Технологія записів і форми 
бухгалтерського обліку 2 2 8 

5 Облік необоротних активів 2 2 8 
6 Облік оборотних активів 2 2 8 
7 Облік власного капіталу і забезпечення 

зобов’язань 4 2 9 

8 Облік зобов’язань підприємства 4 4 7 
9 Облік витрат виробництва та витрат 

діяльності 2 4 9 

10 Облік доходів і фінансових результатів 2 2 11 
11 Формування фінансової звітності 

підприємств 2 2 11 
 Разом 30 28 92 

 
6. Самостійна робота студента 
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 
Самостійна робота студента організовується шляхом видачі переліку 

питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне 
опрацювання. 

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 
цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою його 
підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 
діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 
практичні завдання. 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 
отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 
матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою навчальної 
дисципліни для засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься 
на поточний і підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 
опрацьовувався під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи 



здобувачів передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів 
контролю самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; 
виконання здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та 
оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності 
виконання здобувачем самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 
викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 
заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач не 
допустимо порушення академічної доброчесності.  

 
№ Вид самостійної роботи Години Терміни 

виконання 
Форма та метод 

контролю 
1 Підготовка до лекційних та 

практичних занять 
32 щотижнево Усне та письмове 

опитування 
2 Підготовка самостійних питань з 

тематики дисципліни 
20 щотижнево Усне та письмове 

опитування 
3 Індивідуальні завдання (презентації 

за заданою проблемною тематикою, 
доповідь, реферат, наукове 
дослідження) 

20 2 рази на 
семестр 

Спостереження за 
виконанням, 

обговорення, виступ 
з презентацією, 

усний захист 
4 Підготовка до контрольних робіт та 

тестування 
20 2 рази на 

семестр 
Тестування у 

системі СОКРАТ 
Разом 92   

 
7. Список основної та додаткової літератури 

Основна нормативно-довідкова 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV. 
2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 
3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. 

№ 2121-ІІІ, зі змінами та доповненнями. 
4. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV (із змінами та доповненнями). 
5. Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР. 
6. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 №1602III. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/1602-14 

7. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VI, зі змінами. 

8. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 
959-ХІІ, зі змінами та доповненнями. 

9. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560- 
ХІІ, зі змінами та доповненнями. 

10. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.01 р. № 2374-ІІІ. 
11. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, у 



редакції Закону України від 06.02.97 р. № 504/97-ВР, зі змінами. 
12. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 

5 квітня 2001 року № 2346-III, із змінами. 
13. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР, зі 

змінами та доповненнями. 
14. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 р. № 1381-ІV, зі 

змінами та доповненнями. 
15. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ, зі змінами 
16. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 23.02.2006 р. № 

3480-ІV, зі змінами та доповненнями. 
17. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній 

валюті. Затверджено постановою Правління НБУ 21.01.2004 р. № 22. 
18. 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. 

19. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VІІІ, зі 
змінами і доповненнями. 

20. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 року. 

21. Лист Міністерства фінансів України від 21.12. 2005 р. № 31-34000-10- 
5/27793 «Про облікову політику». 

22. Лист МФУ від 29.07.03 № 04230-04108 «Про суттєвість у 
бухгалтерському обліку і звітності». 

23. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів. 
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315. 

24. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: наказ 
Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2. 

25. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних 
активів: наказ Мінфіну України від 16.11.2009 р. № 1327. 

26. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: 
наказ Мінфіну України від 30.09.03 р. № 561. 

27. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання 
собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. 
Затверджено наказом МінагрополітикиУкраїни від 18.05.2001 р. № 132. 

28. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, 
затверджено наказом Мінфіну України від 28.03.13 р. № 433. 

29. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально- 
ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств. Затверджено 
наказом Міністерства аграрної політики України від 04.06.2009 р. № 390. 

30. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
URL: http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/mizhnarodni-standarti-
bukhgalterskogo-obliku-ta-finansovoji- zvitnosti?app_id=24 

31. Національна акціонерна компанія «Украгролізинг». URL: 
http://www.ukragroleasing.com.ua/index.php?/pro-kompaniyu.html 



32. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/ 

33. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку URL: 
http://vobu.ua/ukr/documents/ accounting/item/natsionalni- polozhennya-standarti-
bukhgalterskogo-obliku?app_id=24 

34. Офіційний веб-портал Верховної ради України. URL: 
http://www.rada.gov.ua 

35. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом 
Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291. 

36. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань i 
господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затверджений 
Наказом Міністерства фінансів України 19.04.2001 № 186. 

37. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 
38. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку: наказ Мінфіну від 24.05.95 р. № 88. 
39. Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. 
40. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні. Затверджено постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148. 
41. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей. затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116 (зі змінами та доповненнями). 

42. Порядок подання фінансової звітності. Затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. 

43. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у 
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 
установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 
18.06.2015 р. № 1000/5. 

44. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV. 
 

Основна навчально-методична 
1. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 

4те. Х.: Кондор, 2014. 423с. 
2. Бондар М.І., Верига Ю. А., Орищенко М. М. та ін. Звітність 

підприємства: підручник. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 570 с. 
3. Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік: підруч. Тернопіль: ТНЕУ, 2016.  

480 с. 
4. Гудзь Н.В., Денчук П.Н., Романів Р.В. Бухгалтерський облік: навч. 

посібник для ВНЗ. М-во освіти і науки України. 2-ге вид., перероб. і допов. К.: 
Центр учб. літ., 2016. 424 с. 

5. Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Кузь В.І., Кучер С.В. Бухгалтерський 
облік в управлінні підприємством: навчальний посібник. Житомир: 
Житомирський державний технологічний університет, 2017.  416 с. 

6. Абрамчук М.Ю., Лисиця В.І., Гуменна Ю.Г. Бухгалтерський облік: 



конспект лекцій: Суми: Сумський державний університет, 2016. 356 с. 
7. Акімова Н.С., Топоркова О.В., Наумова Т.А., Ковалевська Н.С., Янчева 

І.В., Янчев В.В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. Х. : «Видавництво 
«Форт» , 2016. 447с. 

8. Пальчук О.В., Рузмайкіна І.В. Бухгалтерський облік та регламентування 
інформаційного забезпечення підприємницької діяльності: навч. посіб. за ред. 
Г.М. Давидова. Кропивницький: Євгенія плюс, 2017. 344 с. 

9. Скрипник М.І., Бреус С.В., Бунда О.М., Григоревська О.О., Зінченко 
О.В., Матюха М.М., Радіонова Н.Й., Хаустова Є.Б., Амбарчян В.С., Безверхий 
К.В. Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях: навч. посіб. Київ: Центр 
учбової літератури, 2017. 341 с. 

10. Малюга Н.М., Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік (загальна 
теорія): конспект лекцій в схемах і таблицях: Навчальний посібник Київ: ТОВ 
«Видавництво «Консультант», 2017. 66 с. 

11. Король Г.О., Сокольська Р.Б., Акімова Т.В., Зелікман В.Д. 
Бухгалтерський облік. Частина І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. 
посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 208 с. 

12. Верига Ю.А., Кулик В.А., Ночовна Ю.О., Іванюк С.Ю. Облікова 
політика підприємства: навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури », 2015. 312 с. 

13. Гудзь Н.В., Денчук П.Н., Романів Р.В. Бухгалтерський облік: навч. 
посібник для ВНЗ. М-во освіти і науки України. 2-ге вид., перероб. і допов. К.: 
Центр учб. літ., 2016.  424 с. 

14. Шара Є. Ю., Соколовська-Гонтаренко І. Є. Фінансовий облік IІ. 
Навчальний посібник. К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. 308 с. 

15. Жадько К.С., Олійник Л.Ш., Семенюта В.В. Бухгалтерський облік: ділові 
ігри, ситуаційні вправи, тести: практикум. Дніпро: УМСФ, 2018. 100 с. 

16. Лучко М. Р., Мельник Η. Г., Сисюк С. В.Облік зовнішньоекономічної 
діяльності: навч. посіб.  Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 356 с. 

17. Баланюк І. Ф., Пилипів Н. І., Якубів В. М. Обліково-аналітичне 
забезпечення господарської діяльності: Монографія. Івано-Франківськ: 
Видавництво: Друкарня Фоліант, 2014. 292 с. 

18. Бруханський Р.Ф., Пархомець М.К., Пуцентейло П.Р. та ін. Обліково-
аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних 
підприємств: монографія. Тернопіль: Крок, 2015. 300 с. 

19. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Дніпро: ДВНЗ 
ПДАБА, Вена.: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. 102 с. 

20. Скоробогатова Н.Є. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. КПІ 
ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 248 с. 

21. Стрельніков О.І., Петрушевський Ю.Л. Звітність підприємств: навч. 
посіб. Львів: Магнолія 2006, 2015. 305 c. 

22. Садовська І.Б., Нагірська К.Є. Теорія бухгалтерського обліку: навч. 
посіб.  Луц. нац. техн. ун-т. Луцьк : РВВ Луц. НТУ,2015. 322 с. 

23. Огійчук М.Ф., Сколотій Л.О., Беленкова М.І. та ін. Фінансовий та 
управлінський облік за національними стандартами: Підручник. 7-ме вид., 
перероб. і допов. К.: Алерта, 2016. 1040 с. 



24. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: 
підруч. 4-тевид. доп. і перероб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 451 с. 

25. Шара Є.Ю., Соколовська-Гонтаренко І.Є. Фінансовий облік I: навч. 
посібник. Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т Держ. податкової служби 
України.  К.: Центр учб. літ., 2016. 336 с. 
 

Додаткова 
1. Безверхий К.В., Бочуля Т.В. Інформаційний комплекс облікової системи 

та звітність в Україні. Монографія.  К.: «Центр учбової літератури», 2014. 184 с. 
2. Безверхий К., Бочуля Т. Методичні рекомендації з оцінки активів і 

зобов’язань для формування облікової звітності. Бухгалтерський облік і аудит.  
2014. № 9. С. 15-26. 

3. Близнюк О.П., Іванюта О.М. Ринок фінансових послуг: навч. посібник 
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 
адміністрування. Х.: ХДУХТ, 2017. 255 с. 

4. Вдовенко Л.О., Вдовенко С.А. Стан та перспективи розвитку аграрного 
сектору в контексті державної політики фінансової підтримки 
товаровиробників. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 
практики. 2018. № 3. С.113-122 . (Web of Science). 

5. Вдовенко Л.О., Фурман І.В. Стратегія фінансово-кредитного 
забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері. Університетські 
наукові записки. 2015. № 4. С. 35-43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 
Unzap_2015_4_6. 

6. Вдовенко Л.О. Механізми банківського кредитування в системі 
фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері: 
автoреф. д-ра екон. Наук. Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т 
аграр. економіки». Київ, 2015. 34 с. 

7. Гудзенко Н.М., Китайчук Т.Г. Роль обліку в забезпеченні економічної 
безпеки підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання 
науки і практики. 2017. № 3(19). С. 125-134. 

8. Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Плахтій Т.Ф. Вплив інформаційних потреб 
користувачів на структуру та поповнення фінансової звітності. Збірник 
наукових праць ВНАУ. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання 
науки і практики. 2018. № 5(33). С. 102-113. 

9. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприєм- 
ництва за 2017 р.: (стат. збірник). відп. за випуск О. Кол- пакова. К.: Держ. 
служба статистики України, 2018. 343 с. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/ 11/zb_dsp_2017.pdf 

10. Легенчук С.Ф., Вольська К.О., Вакун О.В. Документування в 
бухгалтерському обліку: процесний підхід: монографія. Івано-Франківськ: 
Видавець Кушнір Г.М., 2016. 228с. 

11. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними 
стандартами. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 368 с. 

12. Здирко Н.Г. Адаптація міжнародних стандартів фінансової звітності в 



сільськогосподарському виробництві. Економіка. Фінанси. Менеджмент: 
актуальні питання науки і практики. 2016. № 12. С. 92-100. 

13. Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Кубай О.Г. Державне регулювання 
економіки: Навчальний посібник. К.: «Хай-ТекПрес», 2011. 428 с. 

14. Калетнік Г.М., Ціхановська В.М., Ціхановська О.М. Менеджмент та 
маркетинг: Навч. посібник .  К.: «Хай-Тек Прес». 2011. 580 с. 

15. Клименко В. В., Акімова Л.М., Докієнко Л.М. Фінансовий ринок: навч. 
посіб. за ред. Павлова В. І. К. : «Центр учбової літератури», 2015. 358 с.  

16. Коваль Л.В. Облік та аудит розрахунків по страхуванню у 
сільськогосподарських підприємствах. Монографія. Вінниця: Видавництво ПП 
«ТД «Едельвейс і К», 2014. 224 с. 

17. Корягін М. В., Куцик П. О. Концептуальний розвиток методології 
бухгалтерського обліку : монографія.  Львів : ЛКА, 2015.  239 с. 

18. Кохно І.І. Швець В. Г. Організаційні аспекти складання та подання 
фінансової звітності підприємства. Молодий вчений. 2018. № 1. С. 500-503. 

19. Лупенко Ю.О., Ходаківська О.В. Наукові засади запровадження 
ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК.  
2016. № 12. С. 5-15.  

10. Марценюк-Розарьонова О.В., Шмігельська В.В. Аналіз сучасного стану 
ринку банківських послуг в Україні та напрями його розвитку. Електронний 
ресурс. Ефективна економіка. 2018. №10. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua 

28. Мулик Т. О., Материнська О. А., Пльонсак О. Л. Аналіз господарської 
діяльності: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури. 2017. 288 с. 

29. Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. Необхідність оцінки якості фінансової 
звітності. Облік і фінанси. 2017. № 3(77). С. 52-58. 

30. Подолянчук О.А. Інвентаризація в аудиті як прийом методу 
фактичного контролю. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник 
наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 12 (45). 
Ч. 1. Редкол.: відп. ред.., д.е.н. Герасимчук З.В. Луцьк, 2015. С. 240-249. 

31. Подолянчук О.А. Облікова політика підприємства - об’єкт чи джерело 
інформації аудиту. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 
7. С. 855-859. 

32. Правдюк Н.Л., Корпанюк Т.М. та ін. Сучасні тенденції, новації 
перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного 
забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: 
теорія, методика, практика: колективна монографія. Вінниця: видавництво ПП 
«ТД «Едельвейс і К», 2014. 351 с. 

33. Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Управління фінансовою 
безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: «Центр 
учбової літератури», 2018. 224 с. 

34. Осмятченко В.О., Шара Є.Ю., Сторожук Т.М. та ін. Розвиток 
бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів: монографія. Ірпінь: 
Університет ДФС України, 2016. 414 с. (Серія «Податкова та митна справа в 
Україні», т. 70). 



35. Пальчук О.В., Савченко В.М., Рузмайкіна І.В. та ін. Розвиток 
бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: 
монографія. Кропивницький: ПП «Ексклюзив - Систем» , 2017. 248 с. 

36. Руда О.Л., Турчик М.М. Організація банківського кредитування малого 
та середнього бізнесу в Україні. Електронний ресурс. Ефективна економіка.  
2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua 

37. Руда О.Л. Банківське кредитування як один із видів забезпечення 
інвестиційно-інноваційного розвитку агроформуваннь. Фінансовий простір.  
2014. № 3 (15). С. 191-197. 

38. Томчук О.Ф., Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю. Методика аналізу 
фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх 
користувачів. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і 
практики. 2017. № 3 (19). С. 7-20. 

39. Калетнік Г.М., Даниленко А.С., Варченко О.М. та ін. Фінансовий 
менеджмент. Вінниц. нац. аграр. ун-т. К.: Хай-Тек Пpес, 2013. 688 с. 

40. Фурман І.В. Система фінансового регулювання аграрного сектору 
економіки: оцінка сучасного стану та активізація функціонування. Економіка. 
Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 5(21). С. 
35-50. 

Інтернет-ресурси 
1. Сайт Верховної Ради України. Електронний ресурс. URL: 

http://www.rada.gov.ua. 
2. Сайт Кабінету Міністрів України. Електронний ресурс. URL: 

http://www.kmu.gov.ua. 
3. Державна служба статистики України. Електронний ресурс. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua  
4. Національна акціонерна компанія «Украгролізинг». URL: 

http://www.ukragroleasing.com.ua/index.php?/pro-kompaniyu.html 
5. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг.  URL: https://www.nfp.gov.ua/ 
6. Сайт журналу «Баланс». Електронний ресурс. URL: http:// 

www.balance.dp.ua. 
7. Сайт журналу «Бухгалтер». Електронний ресурс. URL: 

http://www.buhgalter.kharkov.com. 
8. Сайт газети «Все про бухгалтерський облік». URL.  Режим доступу: 

http://www. voby.com.ua. 
9. Сайт журналу «Дебет-Кредит». Електронний ресурс.  URL: 

http://www.dtkt.com.ua. 
10. Сайт журналу «Податки і бухгалтерській облік». Електронний ресурс. 

URL: http://www.factor.kharkov.com. 
Інформаційні ресурси 

1. Презентації лекційного курсу «Бухгалтерський облік» (персональний 
кабінет викладача) 

2. Тестові завдання (внутрішній сайт ВНАУ – Електронна система 
Сократ) 



3. Методичні розробки (внутрішній сайт ВНАУ – Електронна система 
Сократ). 

 
8. Методи викладання та демонстрування результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 
можуть бути: 

- лекція-діалог; 
- методи професійного спрямування; 
- інтегровані методи; 
- наскрізні проекти; 
- командні проекти; 
- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 
- інші види індивідуальних та групових завдань. 
 
9. Контроль і оцінка результатів навчання 
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль - загальна відповідність заявленим 
компетентностям за результатами лабораторних занять - 40 балів (усний 
контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін., 
індивідуальні завдання, розв’язування задач та ін.); рубіжний контроль 
(колоквіум у формі тестування) - 20 балів; показники наукової, інноваційної, 
навчальної, виховної роботи та студентської активності - 10 балів,  підсумковий 
контроль, (екзамен в усній або тестовій формі) - 30 балів. Разом: 100 балів. 
Якщо здобувач протягом семестру за підсумками поточного та рубіжного 
контролів набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 
дисципліни (менше 35 балів), то він до іспиту не допускається. Крім того, 
обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та 
рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової контрольної роботи 
(колоквіуму). 

Визнання результатів набутих у неформальній/інформальній освіті 
здійснюються до початку семестру, у якому згідно з навчальним планом 
передбачено опанування освітнього компонента. 

 
Форми поточного та підсумкового контролю 
Контроль здійснюється у такій формі: 
 опитування,  
 захист теми,  
 тестування,  
 перевірка конспектів,  
 захист рефератів,  
 підсумкова контрольна робота, 
 іспит (залік). 

 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕСТS 
Оцінка за національною  4-бальною  шкалою Рейтинг студента, 

бали 
Оцінка за шкалою 

ECTS 
відмінно   90 – 100 А 

добре  82-89 В 
75-81 С 

задовільно  66-74 D 
60-65 Е 

Незадовільно  35-59 FX 
01-34 F 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Оцінка,  % від 

максимального балу за 
усний виступ, 

письмові відповіді, 
виконання самостійної 

роботи, тестування 

Критерії оцінювання 

Відмінно 
90-100 % 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів 
та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 
цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 
тестові завдання. 

Добре 
75-89 % 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 
його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 
основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 
завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 
при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві 
неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 
тестових завдань. 

Задовільно 
66-74 % 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 
зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 
глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 
використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 
суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 
тестових завдань. 

Достатньо 
35-59 % 

 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 
поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 
усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 
суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

Незадовільно 
16-34 % 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми під час усних виступів та письмових 
відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 
вирішив окремі тестові завдання. 

Повторне складання 
0-15 % 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 
розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 
вирішив жодного тестового завдання. 

 




