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Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента з фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівців в галузі 

управління та адміністрування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є вивчення практичної реалізації 

теоретичних знань бухгалтерського обліку; практичного вміння 

вести документообіг; ведення первинного документообігу 

господарської діяльності підприємства; ведення облікових 

регістрів; складання бухгалтерських записів по господарських 

операціях; складання планових і звітних калькуляцій; 

перспективне планування і координація розвитку підприємства у 

майбутньому. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення даної дисципліни студенти будуть знати: роль, 

призначення та місце підсистем бухгалтерського обліку в системі 

управління підприємством; специфічні прийоми, що 

застосовуються в бухгалтерському  обліку; організацію 

фінансового та управлінського обліку на підприємстві та його 

місце в інформаційній системі; особливості бухгалтерського 

обліку на підприємствах різних галузей народного господарства; 

систему витрат на виробництво продукції (робіт, послуг), 

класифікацію витрат та методи вивчення поведінки витрат; процес 

калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) на 

підприємстві, методи обліку витрат і калькулювання; організацію 

стратегічного обліку на підприємстві; методику складання та 

подання внутрішньої та зовнішньої звітності підприємства, їх 

аналізу; методику оцінки ефективності діяльності підприємства в 

розрізі структурних підрозділів, реалізованих виробів, центрів 

відповідальності, управлінських і технологічних рішень. 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Отримані студентами компетентності  дозволять їм збирати, 

обробляти, готувати, зберігати та передавати адресну необхідну 

інформацію (враховуючи вимоги до неї) для оперативного 

управління підприємством та прийняття оптимальних 

управлінських рішень; здійснювати відображення операцій з 

обліку активів та пасивів підприємства; вести первинний облік на 

підприємстві; вести облік по журнально-ордерній, меморіально-

ордерній системах обліку, по книзі-головній, спрощеній формі 

обліку; вести журнал господарських операцій; заповнювати 

облікові регістри; визначати підсумки господарської діяльності та 

оцінювати ефективність діяльності підприємства, його 



структурних підрозділів, центрів відповідальності; застосовувати 

методи обліку витрат та системи калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг) на підприємствах різних галузей 

народного господарства; складати внутрішню бухгалтерську та 

управлінську звітність підприємства; використовувати 

комп’ютерну техніку та програмне забезпечення для реалізації 

цілей й задач управлінського обліку. 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Організація документування господарських 

операцій та документообігу. Первинний облік необоротних 

активів. Первинні документи з обліку запасів. Первинні документи 

з обліку коштів і розрахунків. Первинна документація з обліку 

праці і заробітної плати. Застосування первинних документів з 

обліку виробництва на промислових підприємствах. Первинні 

документи з обліку будівництва. Документування діяльності 

автотранспортних підприємств.  Первинні документи в 

громадському харчуванні. Первинні документи побутового 

обслуговування населення. Первинні документи 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання модульної 

(підсумкової) контрольної роботи та домашнє завдання. 

 

Методи навчання: традиційні методи навчання (лекція, 

практичне заняття, тестування, підготовка рефератів) 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Практикум по бухгалтерському обліку» 

базується на знаннях таких дисциплін, як: «Бухгалтерський 

облік (загальна теорія)» , «Фінансовий облік І» та «Фінансовий 

облік ІІ» 

Пореквізити Навчальна дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін, 

як: «Аудит», «Фінансовий аналіз» та інших. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Мельник Т.Г. 

Бухгалтерський облік. Практикум: навчальний посібник/МОН 

України – вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ: Кондор, 2017. – 269 с. 

2. Блакита Г.В., Ромашевська Р.О. 

Бухгалтерський облік: навчальний посібник. – Київ: Центр учбової 

літератури, 2010. – 152 с. 
 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40822 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Обліку та аудиту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ:    Попович Оксана Василівна 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SK--fjoAAAAJ&hl=uk 

Тел.: 406-77-22 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SK--fjoAAAAJ&hl=uk


E-mail: oksana.popovych@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.112 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Показники бухгалтерський облік є основою процесу фіксації 

діяльності господарюючого суб’єкта та аналізу для прийняття 

управлінських рішень а також висловлення думок різних фахівців 

щодо правильності, законності відображення проведених 

господарських операцій актуальність висвітлення алгоритму 

організації та ведення бухгалтерського обліку є незаперечною. 

Тому дана дисципліна допоможе в набутті практичних навичок з 

бухгалтерської роботи при виконанні ситуаційних задач, 

наближених до реальних виробничих умов господарської 

діяльності підприємств в ринковому середовищі. 

Лінк на дисципліну  

 


