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Спеціальний освітній курс за програмою «Фінанси та банківська справа»  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: НРЗВО «Кам’янець-Подільським  державний 

інститут», квітень 2022р. 

 

 

РОЗРОБНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО КУРСУ ЗА 

ПРОГРАМОЮ:  

1. Мар’ян ТРІПАК, к.е.н.,  професор  кафедри інклюзивної економіки, 

кібернетики і комп’ютерних наук 

2. Ірина ГОДНЮК, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та 

оподаткування ім. С. Юрія 

3. Ірина ГУМЕНЮК, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та 

оподаткування ім. С. Юрія 
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ПЕРЕДМОВА 

 

НРЗВО «Кам’янець-Подільським державний інститут», керуючись 

Положенням про перелік платних послуг, які можуть надаватися НРЗВО 

«Кам’янець-Подільським  державний інститут», Положенням про СЕКТОР 

надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації Навчально-реабілітаційним 

закладом вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», 

проводить спеціальні освітні курсу за відповідними програмами з 

використанням інноваційних освітніх технологій. 

Назва, мета, зміст програми,  цільова аудиторія  спеціального освітнього 

курсу визначається з урахуванням запитів замовників освітніх послуг на 

актуальну, назрілу, актуальну тематику в рамках освітньої діяльності інституту.  

Розробка та надання освітніх послуг за спеціальним  освітнім курсом за 

програмою «Бухгалтерський облік» зумовлені введенням відповідно до Указів 

Президента України воєнного стану в Україні та різким збільшенням 

чисельності внутрішньо переміщених осіб, які через бойові дії тимчасово 

втратили  роботу та потребують набуття  нових фахових компетентностей. 
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I. Профіль спеціального освітнього курсу за програмою 

 

Повна  назва освітнього 

курсу за програмою 

спеціальний освітній курс за програмою 

«Основи бухгалтерського обліку» 

Тип документа про 

проходження 

спеціального освітнього 

курсу за програмою/ 

обсяг програми 

сертифікат  слухача спеціального освітнього 

курсу за програмою «Бухгалтерський облік»/ 30 

годин (1 кредит ЄКТС). 

 

Додаткові документи: рекомендаційний лист 

до вступу на навчання до НРЗВО «Кам’янець-

Подільський державний інститут»/ВСП 

«Кам’янець-Подільський фаховий коледж» за 

обраною ОПП. 

Цільова група 

спеціального освітнього 

курсу за програмою  

внутрішньо переміщені особи – громадяни 

України, які здобули повну загальну середню 

освіту/ професійно-технічну/ фахову передвищу 

освіту/ вищу освіти  (після зарахування на 

навчання за курсом – слухачі курсу) 

Передумови для 

проведення спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

керуючись п. 3.1. ПЕРЕЛІКУ платних послуг, 

які можуть надаватися закладами освіти, іншими 

установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної та комунальної форми 

власності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (із 

змінами, внесеними згідно з Постанов КМ), 

проведення спеціального освітнього курсу за 

програмою не потребує отримання відповідної 

ліцензії 

Мова викладання 

спеціального освітнього 

курсу за програмою 

українська  

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

kpdi.edu.ua  

Мета спеціального 

освітнього курсу за 

програмою  

засвоєння теоретичних та практичних основ 

бухгалтерського обліку і використання облікової 

інформації 

 

Предмет спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

система бухгалтерського обліку на 

підприємствах та установах різних форм власності 

та господарювання в ринкових умовах. 

Освітнє і професійне отримання елементарних знань та набуття 
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значення спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

основних фахових компетентностей з 

бухгалтерського обліку 

Перелік компетентностей слухачів спеціального освітнього курсу 

за програмою «Основи бухгалтерського обліку»  

Загальна компетентність ЗК 01. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Спеціальні 

компетентності 

СК 01. Здатність здійснювати професійну 

діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами.  

СК 02. Здатність використовувати сучасні 

джерела економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових 

документів та аналітичних звітів 

СК 03. Здатність до відображення інформації про 

господарські операції суб’єктів господарювання в 

фінансовому та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у звітності та 

інтерпретації для задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають рішення. 

Програмні результати навчання слухачів спеціального освітнього 

курсу за програмою «Бухгалтерський облік»  

Програмні результати 

навчання 

ПР 01. Знати та використовувати економічну 

термінологію, пояснювати базові концепції мікро- 

та макроекономіки.  

ПР 02. Розуміти принципи економічної науки, 

особливості функціонування економічних систем.  

ПР 03. Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні показники 

ПР 04. Використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та 

представлення аналітичних звітів. 

Ресурсне забезпечення реалізації спеціальних освітніх курсів за 

програмою «спеціального освітнього курсу за програмою «Основи 

бухгалтерського обліку» 

Кадрові вимоги до 

викладачів спеціальних 

освітніх курсів за 

програмою 

педагогічні, науково-педагогічні працівники, 

які мають освітню чи професійну кваліфікацію, 

науковий ступінь відповідно до теми програми,  

фахівці-експерти  з практичним досвідом роботи у 

визначеній темою галузі; педагогічні, науково-
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педагогічні працівники, які забезпечують 

відповідні освітні компоненти ОПП ОС бакалавра, 

ОПС фахового  молодшого бакалавра  (відповідно 

до наказу інституту – куратори курсу) 

Технологічні вимоги 

щодо провадження 

спеціального освітнього 

курсу за програмою 

Наявність:  

 навчального курсу на освітній платформі 

КПДІ; 

 доступ до мережі Інтернет 

 

II. Інформаційний обсяг спеціального освітнього курсу за 

програмою  «Основи бухгалтерського обліку» 

№п/п Назва теми Короткий зміст  

1 Основи 

бухгалтерського 

обліку в Україні  

Поняття «бухгалтерського обліку», види обліку. 

Загальна характеристика бухгалтерського 

обліку, його предмет і метод. Завдання, 

принципи  бухгалтерського обліку. Нормативно-

правове забезпечення бухгалтерського обліку. 

2 Бухгалтерський 

баланс та система 

рахунків, первинне 

спостереження та 

узагальнення 

даних 

бухгалтерського 

обліку  

Бухгалтерський баланс. Рахунки 

бухгалтерського обліку. Первинне 

спостереження та узагальнення даних 

бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського 

обліку. 

 

3 Облік активів  Необоротні та оборотні активи підприємства в 

бухгалтерському обліку. Порядок обліку 

грошових коштів, основних засобів і 

виробничих запасів, витрат виробництва, готової 

продукції та облік дебіторської заборгованості 

підприємства. 

4 Облік пасивів  Пасиви підприємства, їх облікове відображення. 

Порядок обліку праці та її оплати, розрахунків з 

бюджетом, кредиторської заборгованості та 

власного капіталу підприємства. 

5 Облік доходів, 

витрат та 

фінансових 

результатів.  

Фінансова 

звітність  

Поняття доходів і витрат, їх класифікація, 

порядок відображення в обліку. Облік 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

Фінансова звітність підприємства. 

 

III. Форма навчання за спеціальним освітнім курсом за програмою 

«Основи бухгалтерського обліку» 

Форма навчання : дистанційна. 
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IV. Орієнтовний розподіл годин спеціального освітнього курсу за 

програмою «Основи бухгалтерського обліку» за формами організації 

навчання 

Основними форми організації навчання є: контактні години 

(лекційні/практичні/ семінарські заняття тощо), які організовуються та 

проводяться з використанням платформ дистанційного навчання Мооdlе, Zoom, 

Meet; самостійна робота слухачів курсу під керівництвом  кураторів курсу з 

числа науково-педагогічні працівників, які мають освітню чи професійну 

кваліфікацію, науковий ступінь відповідно до теми програми,  фахівців-

експертів  з практичним досвідом роботи у визначеній темою галузі; 

контрольні заходи.  

Назва теми Всього 

годин 

Контактні 

години 

Самостійна 

робота 

Контрольні 

заходи 

1.Основи бухгалтерського обліку в 

Україні  

4 2 4  

2. Бухгалтерський баланс та 

система рахунків, первинне 

спостереження та узагальнення 

даних бухгалтерського обліку  

6 2 4  

3.Облік активів підприємства 6 2 4  

4.Облік пасивів підприємства 6 2 4  

5.Облік доходів, витрат та 

фінансових результатів.  Фінансова 

звітність  

6 2 2  

Всього 28 10 18  

Підсумковий контроль (онлайн 

тест) 

2   2 

РАЗОМ 30 

 
V. Оцінювання результатів навчання слухачів спеціального 

освітнього курсу за програмою «Основи бухгалтерського обліку»  

Оцінювання результатів навчання здійснюється за результатами 

виконання практичних завдань та проходження підсумкового онлайн 

тестування. За умови  успішного проходження  тестування (за наявності 80% 

правильно виконаних завдань (наданих відповідей)) видається сертифікат 

слухача спеціального освітнього курсу за програмою «Бухгалтерський облік».  

 

VI. Рекомендована література 

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 акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI.  

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 

2121-ІІІ, зі змінами та доповненнями.  
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5. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV (із змінами та доповненнями).  

6. Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.  

7. 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 

8. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV.  

9. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464- VI, зі змінами.  

10. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 

959-ХІІ, зі змінами та доповненнями. Закон України «Про інвестиційну 

діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ, зі змінами та доповненнями.  

11. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.01 р. № 2374-ІІІ.  

12. 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. 

13. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5 

квітня 2001 року № 2346-III, із змінами.  

14. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР.  

15. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII.  

16. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 р. № 1381-ІV, зі 

змінами та доповненнями.  

17. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ, зі змінами  

18. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 23.02.2006 р. № 

3480-ІV, зі змінами та доповненнями.  

19. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. 

Затверджено постановою Правління НБУ 21.01.2004 р. № 22.  

20. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління 

Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492.  

21. 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.  

22. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VІІІ.  

23. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, 

затверджено наказом Мінфіну України від 28.03.13 р. № 433.  

24. 32. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

[Електронний ресурс]. URL: http://vobu.ua/ukr/documents/ 

accounting/item/mizhnarodni-standarti-bukhgalterskogo-obliku-ta-

finansovojizvitnosti?app_id=24  

25. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/ 
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accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-

obliku?app_id=24  

26. Офіційний веб-портал Верховної ради України [Електронний ресурс] 
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