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ВСТУП 

 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Організація 

бухгалтерського  обліку»  

складена для галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 
                                                            (шифр та найменування ) 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступінь  магістр. 
                                                          (шифр та найменування ) 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського  

обліку» є принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку та праці персоналу, 

зайнятого бухгалтерським обліком; методи організації облікового процесу та 

інформаційного, технічного і ергономічного забезпечення обліку; порядок 

відображення господарських  операцій активів, власного капіталу  і зобов’язань в 

обліку та організації управлінського та податкового обліку. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна базується на попередньо вивчених 

дисциплінах: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», 

«Управлінський облік», «Податковий облік» та ін. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи організації бухгалтерського обліку та праці персоналу, зайнятого 

бухгалтерським обліком. Облікова політика підприємства. 

2. Організація облікового процесу та інформаційного і технічного забезпечення 

обліку, контролю і аналізу. 

3. Відображення господарських  операцій активів, власного капіталу, 

зобов’язань, витрат, доходів і результатів діяльності підприємства. 

4. Формування і обробка звітності підприємства та формування системи захисту 

облікової інформації. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського  

обліку» – навчити студента правильно визначити облікову політику підприємства, 

організувати діяльність  облікового апарату, раціонально організувати процеси збору, 

обробки облікової інформації, її передачі та зберігання, а також методам організації 

контролю за збереженням цінностей і особливостям стандартизації бухгалтерського 

обліку.  

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація бухгалтерського  

обліку»: вивчення основних принципів, методів і процедур організації облікового 

процесу та облікової роботи на підприємстві та особливостей формування і 

застосування облікової політики, складання Наказу про організацію бухгалтерського 

обліку та облікову політику підприємства, графіку документообігу, робочого плану 

рахунків. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : сутність методів і принципів, що використовуються при організації 

облікового процесу та облікової роботи на підприємствах України, основи діючого 

законодавства щодо організації бухгалтерського обліку; техніку й організацію 

бухгалтерського обліку; фінансову звітність підприємства і використання її для 

контролю та аналізу; облік засобів підприємства та джерел формування цих засобів; 

побудову системи обліку; 

вміти : складати наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову 

політику підприємства, складати посадові інструкції бухгалтерів та Положення про 

роботу структурних підрозділів бухгалтерії, складати графіки документообігу, 

працювати з регістрами різних форм бухгалтерського обліку, організувати 

інвентаризаційну  роботу та податковий облік, укладати угоди про матеріальну 

відповідальність, організувати облік бланків суворої звітності, складати регістри щодо 

передачі документів на зберігання, використовувати положення Національних 

стандартів бухгалтерського обліку при організації обліку на підприємстві.   

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4  кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основи організації бухгалтерського обліку та 

праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком. 

Облікова політика підприємства. 

 

Тема 1. Основи організації та нормативно-правового забезпечення 

бухгалтерського обліку. (Суть процесу організації бухгалтерського обліку. Задачі 

організації облікового процесу. Облікова номенклатура, способи і техніка 

відображення облікових номенклатур. Відповідальність за організацію обліку. Форми 

ОБО на підприємстві. Суть облікової політики підприємства. Принципи, методи і 

процедури бухгалтерського обліку. Наказ про ОБО та облікову політику. Організація 

матеріальної відповідальності, її види. Організація інвентаризації. Процес організації 

управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління. Стратегічний 

управлінський облік в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємства). 

Тема 2. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, 

контролем та аналізом. (Централізована і децентралізована форми розподілу облікової 

роботи. Типи структури апарату бухгалтерії: проста, лінійно-штабна, комбінована. 

Організація робочого міста бухгалтера. Ергономічні вимоги до організації АРМ 

бухгалтера. Методи розробки організаційно-правових регламентів. Посадові 

інструкції. Професійна етика бухгалтерів). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Організація облікового процесу та 

інформаційного і технічного забезпечення обліку, контролю і аналізу. 

 

Тема 3. Організація облікового процесу. (Дослідження документаційних 

процесів: основні питання і об’єкти дослідження. Інвентаризація і типізація 

документів. Організація документообігу: поняття і процедури. Графоаналітичний 

метод, графіки документообігу. Основні етапи організації первинного обліку. 
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Регістри бухгалтерського обліку: класифікація і призначення. Особливості форму-

вання робочого Плану рахунків. Організація забалансового обліку. Форми 

бухгалтерського обліку: історія розвитку та види форм. Порядок складання 

організаційно-розпорядчих документів. Зберігання документів. Оформлення справ 

бухгалтерського архіву. Вилучення та утилізація документів). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Відображення господарських  операцій активів, 

власного капіталу, зобов’язань, витрат, доходів і результатів діяльності 

підприємства. 

 

Тема 4. Організація обліку власного капіталу та зобов’язань. (Поняття, 

класифікація власного капіталу та основні завдання організації його обліку. 

Організація обліку власного капіталу. Визнання, класифікація, оцінка зобов’язань та 

основні завдання організації їх обліку. Організація обліку зобов’язань).     

Тема 5. Організація обліку довгострокових та оборотних активів. (Класифікація 

активів та основні завдання організації обліку. Організація обліку довгострокових 

активів. Організація обліку оборотних активів). 

Тема 6. Організація обліку витрат,  доходів і результатів діяльності 

підприємства. (Основні завдання організації обліку витрат, доходів і результатів 

діяльності підприємства. Особливості організації обліку витрат виробництва та 

витрат діяльності. Особливості організації обліку доходів і результатів діяльності 

підприємства). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Формування і обробка звітності підприємства та 

формування системи захисту облікової інформації. 

 

Тема 7. Формування і обробка фінансової, управлінської та податкової звітності 

підприємства. (Організація процесу формування та подання фінансової звітності 

підприємства. Порядок розробки та затвердження внутрішньої звітності 

підприємства. Організація процесу формування податкової звітності). 

Тема 8. Система захисту облікової інформації. (Організація захисту 

конфіденційної інформації в системі облікової обробки даних. Особливості захисту 

облікових даних в комп’ютерному середовищі. Відповідальність за збереження 

конфіденційної інформації). 

 

  

3. Рекомендована література 
 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. 

Затверджено постановою Верховної Ради України від 16 липня 199 р. № 996 зі змінами та 

доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/ 

Zakoni/Zakoni/Zakoni_6334748846769322AA.aspx.  

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»: Затв. наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 зі змінами та 

доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/ 

Res/PSBO/PSBO.aspx. 
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3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx.  

4. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Затв. 

наказом Мінфіну від 28.03.2013 року № 433 зі змінами та доповненнями : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod_fin_ 

otch_433.aspx. 

5. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: Затв. наказом 

Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod_uchet_polit.aspx. 

6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.99 № 291 зі змінами та доповненнями : [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/ PSBO.aspx.  

7. Інструкція Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджена 

наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 зі змінами та доповненнями : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx.  

8. Бондаренко О.М. Організація обліку : [навч. посібник] / О. М. Бондаренко, А. 

С. Нельга. – К. : НАУ-друк, 2009. – 215 с. 

9. Бухгалтерский фінансовий облік: [Пічруч. для студ. спец. «Облік і аудит» 

вищ. навч. закл.] / [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., 

доп. і перероб.  – Житомир : ПП «Рута», 2009. – 912 с. 

10. Вербило О. Ф. Управлінський облік : [навч. посіб.] / [Вербило О. Ф., 

Коробова Н. М.] ; за ред. доц., канд. екон. наук О. Ф. Вербило ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. – Вид. 3-є, переробл. і допов. – К. : НУБіПУ, 2011. – 

391 с. 

11. Городянська Л.В. Організація обліку. Практикум : [навч. посіб]. / Л. В. 

Городянська, В. В. Сопко ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2013. – 331 с. 

12. Гришко Н.В. Організація обліку : [навч. посіб]. / Н. В. Гришко, О. Е. 

Лубенченко, О. М. Краснов ; Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – 

216 с. 

13. Карпушенко М.Ю. Організація обліку : [навч. посіб.] / М. Ю. Карпушенко ; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 239 с. 

14. Карп'як Я.С. Організація обліку : [навч. посіб]. / Я. С. Карп'як, В. І. Воськало, 

В. С. Мохняк ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 

2014. – 366 с.  

15. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет / 

Н.П.Кондраков. – М. :  Проспект , 2012. – 504 с. 

16. Кундря-Висоцька О.П. Організація бухгалтерського обліку : [навч. посіб.] / 

О. П. Кундря-Висоцька, О. В. Москаленко, М. О. Сулима ; Ун-т банк. справи Нац. 

банку України (м. Київ). – Київ : УБС НБУ, 2015. – 298 с. 

17. Кужельний М.В. Організація обліку : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / 

М. В. Кужельний, С. О. Левицька. – К. : Центр учбової л-ри, 2010. – 352 с. 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx
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18. Левицька С.О. Організація обліку : [навч. посібник] / С. О. Левицька ; 

Національний ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 

2008. – 219 c. 

19. Лозовицький С.П. Організація обліку, контролю та аналізу : [навч. посіб.] / 

Лозовицький С. П., Лозовицька Д. С. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л. : Вид-во 

Львів. комерц. акад., 2013. – 383 с. 

20. Мелень О.В. Організація обліку : [текст лекцій] / О. В. Мелень ; Нац. техн. 

ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – 75 с. 

21. Нападовська Л. В. Управлінський облік : [підручник] / Л.В. Нападовська; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2-е вид., доопрац. та допов. – К. : КНТЕУ, 2010. –  647 с. 

22. Організація бухгалтерського обліку (практикум) : [навч. посіб.] / М. В. 

Додонова [та ін.] ; під ред. Майданевича П. М., Додонової М. В. – Сімф. : Фенікс, 2009. 

– 324 с. 

23. Організація бухгалтерського обліку: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / 

Ю. Д. Чацкіс, Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук, І. О. Власова ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. бух. обліку. – [2-е 

вид.]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. – 473 с. 

24. Організація обліку : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / [Василюк М. М. та ін.] 

; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : ДВНЗ 

«Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника», 2013. – 329 с. 

25. Організація обліку : [навч. посіб.] / І. Б. Садовська [та ін.] ; [за ред. І. Б. 

Садовської] ; Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2013. – 563 с. 

26. Організація обліку : [зб. тест. завдань для студ. спец. 7.050106, 8.050106 

«Облік і аудит»] / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; уклад.: Стеців І. І. [та ін.]. – Л. : 

Вид-во Львів. комерц. академії, 2010. – 42 с. 

27. Управлінський облік : [навч.-практ. посіб. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл.] / І. О. Лукашова [та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, Каф. бух. обліку. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 225 с. 

28. Островерха Р.Е. Організація обліку : [навч.-метод. посіб.] / Р. Е. Островерха ; 

Державна податкова адміністрація України, Національний ун-т держ. податкової 

служби України. – Ірпінь : [б.в.], 2008. – 318 c. 

29. Рожелюк В.М. Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних 

підприємств : [монографія] / В. М. Рожелюк. – Київ : Національний науковий центр 

«Інститут аграрної економіки», 2013. – 484 с. 

30. Сльозко Т.М. Організація обліку : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. 

М. Сльозко ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 224 с. 

31. Стоянова-Коваль С.С. Організація обліку і контролю інвестицій 

виноградарських підприємств : [монографія] / Стоянова-Коваль Світлана Савівна, 

Попович Василь Вікторович. – Одеса : Атлант, 2014. – 215 с. 

32. Яценко В.М. Організація обліку : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / 

В. М. Яценко, А. В. Гриліцька ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 

159 с. 
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33. Періодичні видання:  

− Газета «Все про бухгалтерський облік». 

− Журнал «Налоги и бухгалтерский учет». 

− Журнал «Бухгалтерський облік і аудит». 

− Журнал «Бухгалтерія» додаток до газети «Бізнес». 

34.Національна бібліотека України ім. Вернадського: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua 

35.Сайти мережі Internet: 

− http://www.rada.gov.ua 

− http://www.dtkt.com.ua 

− http://www.liga.com.ua 

− http://www.balans.com.ua 

− http://www.vobu.com.ua 

− http://buhgalter911.com 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит.  

 

4. Засоби діагностики успішності навчання  

Вхідний, поточний та залишковий контроль знань. Завдання для практичних 

занять. Письмові контрольні питання. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.liga.com.ua/
http://www.balans.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/

