
1. Назва модуля: Бухгалтерський облік  
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ПП.05_4 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 4 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4); 

аудиторні години – 60 (лекції - 30 год, практичні - 30 год.). 
6. Лектор: Демченко Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: об’єкти бухгалтерського обліку капіталу і зобов’язань; види оцінки 

об’єктів капіталу і зобов’язань; методи збору, обробки і видачі інформації для 
різних груп користувачів облікових даних; методологію обліку господарських 
процесів, що ґрунтується на національних Положеннях (стандартах) 
бухгалтерського обліку; 

уміти: застосовувати елементи бухгалтерського обліку у вирішенні завдань 
практичного характеру (бухгалтерський баланс, подвійний запис, рахунки 
бухгалтерського обліку, інвентаризація, документація, оцінка, калькуляція, 
звітність).  

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: економіка підприємства, статистика; 
- кореквізити: фінансовий облік, економічний аналіз. 
10. Зміст модуля:  
Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його  предмет і метод. 

Бухгалтерський баланс. 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 
персоналу. Облік витрат діяльності підприємства. Облік доходів і фінансових 
результатів. Фінансова звітність. 

11. Рекомендована література: 
1. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник [4-ге вид., 

доп. і перероб.] / В.Г. Швець - К.: «Знання –Прес», –2013р. – 673с. 
2. Фінансовий облік : Навч. посібник / В.К. Орлова, М.С. Орлів, С.В. Хома –

[2-ге вид., доп. і перероб.] – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 510 с. 
3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік, оподаткування і звітність: Підручник / 

Н.М.Ткаченко – [3-тє вид. допов. і перероб.]  – К. : Алерта, 2008. – 926 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (80%) - усне опитування,  індивідуальне навчально-

дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні і практичні питання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


