




 
1) Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 8,0 
Галузь знань: 

07  Управління та 

адміністрування 

Обов’язкова 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання – не 

передбачено  Спеціальність: 

071 Облік і оподаткування 

Рік підготовки: 

1-й  1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

240 

 

1,2-й  1,2-й 

Лекції 

Освітній рівень: 

 магістр  

40 год. 12-год. 

Практичні, семінарські 

40 год. 12-год. 

Мова навчання: 

державна 

 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

160 год. 216 год. 

У тому числі: 

Індивідуальні завдання: - год. 

Форма підсумкового контролю: 

залік, екзамен 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація 

бухгалтерського обліку в управлінні підприємством» є формування сучасного 

економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління 

обліковою інформацією підприємств, практичних навичок їх застосування у 

різних напрямах фінансової діяльності і використання їх для прийняття 

науково-обґрунтованих рішень. 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та 

практична підготовка студентів з питань: 

–     методичних засад організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

–  сутності, мети та функцій облікової інформації в управлінні 

підприємством.  

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 

щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 

3. Результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована 

на формування наступних програмних результатів навчання: 

ПР 02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і 

потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням 

професійного судження. 

ПР 04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання. 

ПР 05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір 

та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової 

інформації для потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПР 07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 

управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР 17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 

 



 

 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Дисципліни, які мають бути вивчені в процесі здобуття попереднього 

рівня освіти. 

 

5.          Програма навчальної дисципліни 

 

1-й семестр: 

Тема 1. Принципи організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві. 

Бухгалтерський облік, економічний контроль та аналіз у системі 

управління господарством. Поняття і завдання організації обліку на 

підприємстві. Вимоги, що ставляться до організації бухгалтерського обліку. 

суб’єкти та об’єкти організації бухгалтерського обліку. Принципи організації 

бухгалтерського обліку. Етапи та елементи організації обліку на підприємстві. 

План організації обліку на підприємстві та його складові частини.  

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та 

облікова політика підприємства 

Сутність нормативно-правового забезпечення облікового процесу. 

Поняття, необхідність та етапи організації облікової політики на підприємствах. 

Сутність принципу «Послідовність» та його значення при організації облікової 

політики на підприємстві. Фактори, що впливають на облікову політику. 

Формування облікової політики: вимоги, об’єкти та елементи. Зміни облікової 

політики: причини, оформлення та корегування в обліку. Зміст наказу про 

облікову політику. Формування додатків до облікової політики. 

Тема 3. Формування і функціонування облікових підрозділів 

Призначення і функції бухгалтерії. Положення про бухгалтерську 

службу. Планування діяльності бухгалтерії. Графіки облікових робіт 

бухгалтерії. Типи організаційних структур бухгалтерії. Принципи і форми 

побудови структури облікового апарату. Принципи розподілу праці між 

бухгалтерами. Примірний розподіл обов’язків серед бухгалтерів за 

функціональними принципами при централізованій і децентралізованій формах 

побудови бухгалтерії. Кваліфікаційні характеристики робітників 

бухгалтерського обліку. Посадові інструкції робітників бухгалтерського обліку.  

Тема 4. Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на 

підприємстві 

Сутність, мета і завдання бухгалтерського контролю. Основні види 

забезпечення контрольної діяльності. Об’єкт і суб’єкт бухгалтерського 

контролю. Види бухгалтерського контролю та їх характеристика. Внутрішня 

ревізія: особливості здійснення та планування. Сутність, види та завдання 

інвентаризації, як методу господарського контролю. Поняття і види юридичної 

відповідальності. Особливості застосування дисциплінарної відповідальності. 

Організація матеріальної відповідальності. Адміністративна відповідальність. 

Кримінальна відповідальність. Матеріальні збитки: сутність і порядок 

відшкодування.  

 



 

Тема 5. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку 

бухгалтерського обліку 

Організація інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку. 

Технічне забезпечення бухгалтерського обліку. Організація ергонометричного 

забезпечення бухгалтерського обліку. Сутність перспективного, річного і 

поточного планування розвитку бухгалтерського обліку. Види і зміст планів 

перспективного розвитку бухгалтерського обліку. 

Тема 6. Формування системи документування господарських 

операцій та документообігу 

Поняття та класифікація операцій облікового процесу. Етапи 

спостереження: первинний, поточний та підсумковий. Поняття та принципи 

розробки робочого плану рахунків підприємства. Організація облікових 

номенклатур первинного обліку. Організація облікових номенклатур поточного 

і підсумкового обліку. Організація носіїв облікової інформації. Поняття, 

завдання та етапи документообігу. Поняття та види графіків документообігу. 

Порядок прийомки первинних документів. Організація обробки первинних 

документів. Організація зберігання документів. Форми бухгалтерського обліку: 

принцип побудови, переваги та недоліки  

Тема 7. Особливості організації обліку активів, капіталу та 

зобов’язань 

Об’єкти та основні завдання організації обліку власного капіталу. 

Елементи облікової політики власного капіталу. Визначення, класифікація, 

оцінка та основні завдання організації обліку зобов’язань. Організація 

документування операцій із зобов’язаннями. Організація синтетичного та 

аналітичного обліку зобов’язань. Елементи облікової політики зобов’язань. 

Поняття, класифікація та завдання організації обліку довгострокових активів. 

Організація документування операцій з руху необоротних активів. Організація 

синтетичного та аналітичного обліку довгострокових активів. Елементи 

облікової політики довгострокових активів. Поняття, класифікація та основні 

завдання організації обліку оборотних активів. Організація первинного, 

синитетичного та аналітичного обліку запасів. Елементи облікової політики 

запасів. Організація інвентаризації оборотних активів. Організація обліку 

грошових коштів. Організація обліку розрахунків.  

Тема 8. Організаційні засади обліку доходів, витрат і фінансових 

результатів діяльності підприємства 

Принципи та завдання організації обліку витрат, доходів і фінансових 

результатів діяльності підприємства. Організація облікового процесу витрат 

діяльності. Організація облікового процесу доходів. Організація облікового 

процесу результатів діяльності підприємства. Елементи облікової політики 

витрат. Елементи облікової політики доходів, витрат і фінансових результатів. 

Основні показники аналізу витрат, доходів і результатів діяльності 

підприємства. Вплив облікової політики на фінансовий результат підприємства.  

 

 

 

 

 



 

Тема 9. Організація управлінського обліку та узагальнення даних 

для цілей управління 

Особливості регулювання управлінського обліку на підприємстві. 

Принципи і функції організації управлінського обліку на підприємстві. Вимоги 

до організації управлінського обліку на підприємстві. Схеми організації 

управлінського обліку при різних системах обліку. Організація центрів 

відповідальності на підприємстві. Управлінські аспекти облікової політики. 

Залежність управлінського обліку від принципів побудови плану рахунків. 

Місце управлінського обліку в системі плану рахунків України.  

Тема 10. Формування та оброблення фінансової, управлінської й 

податкової звітності підприємства 

Загальні вимоги до формування звітності підприємства. Особливості 

складання внутрішньої звітності підприємства. Організація складання та 

подання фінансової звітності підприємства. Організація складання і подання 

податкової звітності підприємства. Роль облікової політики у формуванні 

фінансової, управлінської, і податкової звітності підприємства. Особливості 

складання фінансової, управлінської, і податкової звітності підприємствами 

різної галузевої спрямованості. Відповідальність за порушення порядку 

складання і подання звітності.  

Тема 11. Система захисту облікової інформації 

Порядок забезпечення безпеки інформації в бухгалтерській службі. 

Нормативно-правове регулювання системи захисту інформації. Методи і 

способи захисту інформації. Організаційні заходи захисту інформації. Загрози 

інформаційної безпеки бухгалтерського обліку. Структура інформаційної 

системи підприємства. 

2-й семестр: 

Тема 12. Сутність і місце облікової інформації в управлінні 

підприємством 

Роль облікової інформації в управлінні підприємством. Формування 

облікової інформації для управління. Сутність інтегрованої системи обліково- 

інформаційного забезпечення управління аграрними підприємствами. Сутність 

обліково-аналітичної інформації та її роль в системі внутрішнього контролю 

сільськогосподарського підприємства. Обліково-аналітична інформація в 

управлінні підприємницькою діяльністю. Аспекти проблеми формування 

облікової інформації для управління. Підвищення ролі фінансової облікової 

інформації в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств. 

Управління складом і структурою економічної інформації. Облікова інформація 

у забезпеченні прийняття ефективних управлінських рішень стратегічного 

характеру. 

Тема 13. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством 

Економіко-правові передумови визначення предметної сутності 

бухгалтерського обліку. Основи бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством. Наукове визначення предмета бухгалтерського обліку та його 

деталізація на об'єкти управління. Конкретизація предмета бухгалтерського 

обліку в об'єкті управління. Фінансова класифікація господарських фактів, 



 

явищ і процесів в управлінні. Бухгалтерський облік як інформаційна система 

управління підприємством. 

Тема 14. Принципи, методики і техніки підготовки у правлінської 

бухгалтерської звітності 

Бухгалтерська звітність в управлінні підприємства. Внутрішньо 

господарська (управлінська) звітність в управлінні підприємством. Концепція 

управлінської звітності. Принципи формування і класифікація управлінської 

звітності. Організаційно-технологічні особливості галузі і їх вплив на побудову 

системи управлінської звітності. Методичні аспекти формування і подання 

управлінської звітності. Процедури і можливості автоматизації підготовки і 

подання управлінської звітності. Оцінка ефективності функціонування системи 

управлінської звітності. 

Тема 15. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та 

прийняття управлінських рішень 

Етапи процесу підготовки та прийняття управлінських рішень. Методи 

побудови функції витрат. Теоретичне обґрунтування класифікаційних ознак для 

групування витрат. Вплив управлінських рішень на поведінку витрат. 

Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських 

рішень. 

 Тема 16. Облікова політика в ціноутворенні 

Сутність і роль цінової політики в сучасній економіці. Ціноутворення на 

різних типах ринків та за різних видів цінової політики. Основні види цін. 

Відображення ціноутворення в обліковій політиці. Загальні питання облікової 

політики підприємства. Техніка здійснення облікової політики підприємства з 

питань ціноутворення. 

Тема 17. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства 

Розвиток бухгалтерського обліку як засобу підвищення ефективності 

управління вартістю підприємства. Завдання бухгалтерського обліку в 

концепції управління вартістю підприємства. Управління вартістю  

підприємств. Напрями змін в бухгалтерському обліку внаслідок його 

переорієнтації на систему управління вартістю підприємства. Методи оцінки 

вартості підприємства та їх розвиток. Узгодженість методів оцінки вартості 

активів із стратегією управління підприємством. Формування ринкової вартості 

підприємства в системі показників бухгалтерського обліку. Оцінка ринкової 

вартості підприємства в системі інформаційних ресурсів бухгалтерських 

рахунків. Система збалансованих показників як інструмент  управління 

вартістю підприємства: шляхи застосування. Концептуальні підходи до системи 

управління вартістю підприємства. Методологічні засади оцінки балансових 

показників при визначенні вартості підприємства. Формування вартості 

підприємства за позабалансовими факторами. Методологія облікового 

відображення показників вартості підприємства. Відображення інформації про 

вартість підприємства у фінансовій звітності. Формування внутрішньої 

звітності про вартість підприємства як інформаційної основи управління. 

Тема 18. Збалансована система показників у формуванні обліково- 

аналітичного забезпечення управління підприємством 

Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління 

підприємством.  Обліково-аналітична  система сільськогосподарського 



 

підприємства: сутність і структура. Формування обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством. Сутність обліково-аналітичної 

інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства. 

Тема 19. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в 

управлінні підприємством 

Значення нормативного регулювання для бухгалтерського обліку та 

звітності. Призначення стандартів бухгалтерського обліку та звітності в 

управлінні підприємством. Групування облікових стандартів. Особливості 

застосування плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах і в 

організаціях України. 

Тема 20. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень 

Прийняття екологічних рішень і контроль за їх виконанням. Сутність і 

розвиток екологічного обліку. Бухгалтерський облік екологічної діяльності як 

інструмент стійкого розвитку. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в 

агропромисловому виробництві. Екологічний облік: проблеми формування та 

перспективи застосування. Екологічні доходи та зобов'язання в системі 

бухгалтерського обліку. Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної 

системи обліку на підприємстві. 

Тема 21. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень 

Загальна структура методології побудови бухгалтерського обліку в 

управлінні. Узгодження соціально-економічних інтересів груп заінтересованих 

осіб на основі синтезу бухгалтерського обліку. 

Тема 22. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства 

Класифікація ризиків та управління ними. Рівні оцінки та управління 

ризиками. Фактори визначення внутрішнього та зовнішнього ризиків діяльності 

підприємства. Послідовність виконання процедур оцінки рівня різноманітних 

ризиків. Процес управління фінансовими ризиками. Місце бухгалтерського 

обліку в управлінні підприємницькими ризиками. Формування резервів як 

методу захисту від ризиків. Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень 

за умов ризику. 

 



 

 

6. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Принципи організації 

бухгалтерського обліку на 

підприємстві 

11 2 2 - 7 11 1 0,5 - 9,5 

Тема 2. Нормативно-правове 

забезпечення облікового процесу 

та облікова політика 

підприємства 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 3. Формування і 

функціонування облікових 

підрозділів 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 4. Бухгалтерський контроль 

і юридична відповідальність на 

підприємстві 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 5. Забезпечення 

ефективного функціонування та 

розвитку бухгалтерського обліку 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 6. Формування системи 

документування господарських 

операцій та 

Документообігу 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 7. Особливості організації 

обліку активів, капіталу та 

зобов’язань 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 8. Організаційні засади 

обліку доходів, витрат і 

фінансових результатів 

діяльності підприємства 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 9. Організація 

управлінського обліку та 

узагальнення даних для цілей 

управління 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 10. Формування та 

оброблення фінансової, 

управлінської й податкової 

звітності підприємства 

10 1 1 - 8 10 0,5 0,5 - 9 

Тема 11. Система захисту 

облікової інформації (*) 
11 1 1 - 9 11 0,5 1 - 9,5 

Тема 12. Сутність і місце 

облікової інформації в 

управлінні підприємством 

11 2 2 - 7 11 1 0,5 - 9,5 

Тема 13. Бухгалтерський 

облік в інформаційній 

системі управління 

підприємством 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 14. Принципи, 

методики і техніки підготовки 
11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 



 

у правлінської 
бухгалтерської звітності 

Тема 15. Оцінювання очікуваних 

витрат для 

прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 16. Облікова політика в 
ціноутворенні 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 17. Бухгалтерський облік 

в управлінні вартістю 
підприємства 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 18. Збалансована 

система показників у 

формуванні обліково- 

аналітичного забезпечення 

управління підприємством 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 19. Інструментарій 

бухгалтерського обліку та 

звітності в управлінні 

підприємством 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 20. Бухгалтерський 

облік для прийняття 
екологічних рішень 

11 2 2 - 7 11 0,5 0,5 - 10 

Тема 21. Бухгалтерський 

облік для прийняття 

соціальних рішень 

10 1 1 - 8 10 0,5 0,5 - 9 

Тема 22. Бухгалтерський облік в 

управлінні ризиками 
підприємства 

11 1 1 - 9 11 0,5 1 - 9,5 

Усього годин 240 40 40 - 160 240 12 12 - 216 

*) Передбачається проведення практичних занять у компютерному класі з 

використанням ПЕОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Принципи організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві 
2 0,5 

2 Тема 2. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та 

облікова політика підприємства 
2 0,5 

3 Тема 3. Формування і функціонування облікових підрозділів 2 0,5 

4 Тема 4. Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на 

підприємстві 
2 0,5 

5 Тема 5. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку 

бухгалтерського обліку 
2 0,5 

6 Тема 6. Формування системи документування господарських 

операцій та Документообігу 
2 0,5 

7 Тема 7. Особливості організації обліку активів, капіталу та 

зобов’язань 
2 0,5 

8 Тема 8. Організаційні засади обліку доходів, витрат і фінансових 

результатів діяльності підприємства 
2 0,5 

9 Тема 9. Організація управлінського обліку та узагальнення 

даних для цілей управління 
2 0,5 

10 Тема 10. Формування та оброблення фінансової, управлінської й 

податкової звітності підприємства 
1 0,5 

11 Тема 11. Система захисту облікової інформації (*) 1 1 

12 Тема 12. Сутність і місце облікової інформації в управлінні 

підприємством 
2 0,5 

13 Тема 13. Бухгалтерський облік в інформаційній системі 

управління підприємством 
2 0,5 

14 Тема 14. Принципи, методики і техніки підготовки 

управлінської бухгалтерської звітності 
2 0,5 

15 Тема 15. Оцінювання очікуваних витрат для 

прогнозування та прийняття управлінських рішень 
2 0,5 

16 Тема 16. Облікова політика в ціноутворенні 2 0,5 

17 Тема 17. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю 
підприємства 

2 0,5 

18 Тема 18. Збалансована система показників у формуванні 

обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством 

2 0,5 

19 Тема 19. Інструментарій бухгалтерського обліку та 

звітності в управлінні підприємством 
2 0,5 

20 Тема 20. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних 

рішень 
2 0,5 

21 Тема 21. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень 1 0,5 

22 Тема 22. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками 
підприємства 

1 1 

 Всього 40 12 

 

 

 

 



 

 

8. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом 
 

9. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про 

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 

навчання студентів Луганського національного аграрного університету. 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 

 

11.1. Поточний контроль може проводитися у вигляді опитування, 

тестування або виконання відповідних завдань. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку у 1-му семестрі 

та екзамену у 2-му семестрі. 

11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести 

або презентації студентами результатів виконаних завдань. 

 

 

 

11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Семес-
тровий 

контроль 

Сума Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т1

0 

Т1

1 

Т1

2 

Т1

3 

Т1

4 

Т1

5 

Т1

6 

Т1

7 

Т1

8 

Т1

9 

Т2

0 

Т2

1 

Т2

2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 40 100 

Т1, Т2 ... Т22 – теми навчальної дисципліни. 

 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  

 

Навчальна дисципліна передбачає використання програмного 

забезпечення: on-line: Microsoft Office 365, Moodle (GNU загальна суспільна 

ліцензія). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Рекомендовані джерела інформації 

 

13.1. Навчальна та інша література 

 

Базова 

1) Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, 

Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 

2017. – 392 с. 

2) Теорія і практика обліку, контролю і оподаткування в умовах глобального 

конкурентного середовища Всеукраїнської науково-практичної 

інтернетконференції. - 18-19 квітня 2019 рік – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – 

298 с. 

3) Кононова О.Є. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник.– 

Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, – Вена.: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 102 с.  

4)   Конспект лекцій у структуро-логічних схемах із дисципліни 

«Організація обліку» для студентів денної та заочної форм навчання 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр»/ 

розробники Т. В. Бочуля, І. В. Янчева, В. В. Янчев. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 200 

с.   

5)   Кундря-Висоцька О. П. Oрганізація бухгалтерського обліку : навч. 

посібник / О. П. КундряВисоцька, О. В. Москаленко, О. М. Сулима. – К. : УБС 

НБУ, 2015. – 215 с.   

6)   Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник 

/ О.А. Лаговська, С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер. – Житомир: 

Житомирський державний технологічний університет, 2017. – 416 с.  

7) Сіренко Н. М. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : курс 

лекцій / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська, Ю.О.Щербина. – Миколаїв : МНАУ, 

2016. – 132 с. 

8) Ігнатенко М.М. Формування інформаційної безпеки підприємств і 

організацій в умовах автоматизації обліку та фінансової звітності. Вісник 

Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 4 (40). С. 84-88.  

9)  Мармуль Л.О., Коваль С.В., Круковська О.В. Перспективи розвитку 

національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Вісник 

Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Бердянськ: Видавець Ткачук 

О.В., 2017. № 4 (40). С. 89-92.   

 

Допоміжна література 

1) Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського 

обліку та аудиту: Навчальний посібник / С.В. Івахненков. -  К.: Знання-Прес, 

2013. – 349 с. 

2) Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Вправи, ситуації, тести. 

2-е вид. доп. і перероб./Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖІТТІ, 2014. – 288 с. 

    

13.2. Електронні  ресурси 

 

1. Навчально-методичне забезпечення дисципліни [Електронний ресурс]  



 

- Режим доступу: http://edu.lnau.in.ua/course/view.php?id=1969 

2. Електронний репозитарій ЛНАУ[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui 

3. Інтернет ресурси: 

Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.rada.gov.ua 

Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://mof.gov.ua 

Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

www.ukrstat.gov.ua 

Головне державне контрольне управління. – Режим доступу:  

http://www.dkrs.gov.ua 

Спеціалізований інформаційно - аналітичний ресурс для бухгалтерів, 

аудиторів. – Режим доступу: http://www.ukr.buhgalter.com.ua 

Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» – 

Режим доступу: http://www.nau.ua 

Електронна версія газети «Баланс». – Режим доступу:  http://www.balance.ua 

Електронна версія газети «Все про бухгалтерський облік» . – Режим доступу: 

http://www.vobu.com.ua 

Офіційний сайт асоціації бухгалтерів і аудиторів. – Режим доступу: 

http://www.uacaa.org 
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