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ВСТУП 

Освітня програма розроблено у відповідності до: 

  Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій:   

«Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» СП(ПТ)О 4121.М.69.20  - 2018  

(наказ Міністерства освіти і науки України від 04 березня 2019р. № 300), 

«Секретар керівника (підприємства, організації, установи)» СП(ПТ)О 

4115.N.82.19-2018 (наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 

2019р. № 209); 

  Наказу МОН України від 13.10.2010 року  № 947 «Про затвердження Типової 

базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих 

робітників у професійно-технічних навчальних закладах»; 

Листа МОН від 26.04.2018 року  № 3-440 «Про методичний супровід 

упровадження стандартів П(ПТ)О на основі компетентнісного підходу» 

  Листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-330 «Про виконання Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти»;  

 Наказу МОН України № 1369 від 07.12.2018 «Про затвердження Порядку 

проведення державної підсумкової атестації» зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 02.01. 2019 за № 8/32979; 

 Наказу МОН України від 10.01.2017 року № 25 (зі змінами) «Деякі питання 

нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»; 

 освітніх програм  схвалених   на засіданні педагогічної ради  протокол № 3 від 

14.06.2019 р.. 

    З метою уникнення повторення навчального матеріалу предмети 

Загальнопрофесійного блоку - «Основи трудового законодавства», «Основи галузевої 

економіки і підприємництва», «Інформаційні технології», «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності» викладаються одноразово  на І курсі; 

    Семестровий, річний та модульний проміжний контроль (семестрові заліки, 

індивідуальні заняття з учнями) проводиться за рахунок годин, відведених на 

предмети. 

    Планом передбачено проведення спільної практики за модулями з професії 

«Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»ОРБД-2.1, ОРБД-2.2, ОРБД-2.3, 

ОРБД-2.4, ОРБД-2.5,  з професії «Секретар керівника (підприємства, організації, 

установи) СК-1, СК-2, СК-3, СК-4. 

    На 2 курсі 1 година з предмета «Фізика та астрономія» переноситься на 

предмет «Теорія бухгалтерського обліку», 3 години на предмет «Бухгалтерський 

(фінансовий) облік», на 3 курсі 1 година з предмета «Дизайн предметів інтер’єру» 

переноситься на предмет «Захист Вітчизни», 1 година з предмета «Організаційна 

техніка офісу» переноситься на предмет «Інформатика», 1 година з предмета 

«Основи 3d-друку» переноситься на предмет «Управлінське діловодство». 

    Викладання навчального предмету  «Технології»  здійснюється  з трьох  

навчальних модулів: «Дизайн предметів інтер’єру», «Основи підприємницької 

діяльності», «Комп’ютерне проектування» в обсязі 35 годин кожен модуль. 



    Державна підсумкова атестація у формі ЗНО проводиться на ІІІ курсі з 

предметів:  Українська мова та література, математика, історія України за розкладом 

МОН України. 

    Факультативні заняття із предметів, що передбачені як обов’язкові складові 

ДПА (ЗНО): «Стилістика української мови», «Підготовка до ЗНО. Математика», 

«Підготовка до ЗНО. Історія України» проводяться поза графіком освітнього 

процесу. 

    Предмети, що вільно обираються (додаткові компетентності) викладаються на 

ІІІ курсі: «Основи 3d-друку», «Основи медіаграмотності». 

 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

“БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК” 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

ЗМІСТ 

 
Код 

модуля 

№, № 

уроків 
НАЗВА РОЗДІЛУ, ТЕМИ, ЦИКЛУ, УРОКУ 

1 2 3 

  І курс 1-2 семестр 

ОРБД-

2.2.1 

 

 Облік грошових коштів 

1 Вимоги до оформлення касових документів.  

2 Облік грошових коштів в касі підприємства . 

3 Документальне оформлення касових операцій. 

4 Форми безготівкових розрахунків, що діють в Україні. 

5 Порядок відкриття та закриття рахунків у банку 

6 Документальне оформлення безготівкових розрахункових операцій .Облік руху 

грошових коштів на рахунках у банку. 

7 ПР: Оформлення прибуткових касових документів.  

8 ПР: Оформлення видаткових касових документів . 

9 ПР: Оформлення об’яви на внесок готівки. 

Код модуля Назва теми (компетентності) Кількість годин 

Всього З нихПР 

Модуль ОРБД 2.2. Оволодіння  знаннями про бухгалтерський (фінансовий) облік  

 

ОРБД-2.2.1 Облік грошових коштів 

 

36 30 

ОРБД-2.2.2 Облік запасів 15 4 

ОРБД-2.2.3 Облік необоротних активів 15 2 

ОРБД-2.2.4 Облік розрахункових операцій 

 

50 38 
ОРБД - 2.2.5 Ознайомлення з веденням обліку власного капіталу 15 2 

ОРБД-2.2.6 Облік витрат, доходів і фінансових результатів 

 на підприємствах  

 

24 4 

ОРБД-2.2.7 Основи бухгалтерської звітності 

 

21 8 

Всього  176 88 



10 ПР: Оформлення платіжної відомості . 

11 ПР: Заповнення касової книги.  

12 ПР: Виведення залишку по касовій книзі.  

13 ПР: Формування звіту касира.  

14 ПР: Складання кореспонденції рахунків з обліку касових операцій . 

15 ПР: Складання акту інвентаризації каси . 

16 ПР: Складання акту інвентаризації каси . 

17 ПР: Складання кореспонденції рахунків по інвентаризації каси. 

18 ПР: Складання кореспонденції рахунків по інвентаризації каси . 

19 ПР: Записати операції по касових документах у журнал реєстрації господарських 

операцій . 

20 ПР: Розмістити операції на рахунку  30  

21 ПР: Підрахувати обороти з дебету і кредиту ,а також залишок по рахунку 30 

22 ПР: Оформлення документів з обліку грошових коштів на  рахунку в банку . 

23 ПР: Оформлення документів з обліку грошових коштів на рахунку в банку . 

24 ПР:  Ознайомлення з випискою банка . 

25 ПР: Складання кореспонденції рахунків по банківським випискам . 

26 ПР: Записати операції по банківських документах у журнал реєстрації 

господарських операцій . 

27 ПР: Розмістити операції на рахунку 31 

28 ПР: Підрахувати обороти з дебету і кредиту , а також залишок по рахунку 31 

29 ПР: Складання кореспонденції рахунків по рахунку             31   

30 ПР: Запис касових операцій по журналу 1і відомості 1.1 

31 ПР: Підрахувати касові операції по журналу 1 і відомості 1.1. 

32 ПР: Запис банківських операцій по журналу 2 і відомості 1.2 . 

33 ПР: Внесення даних для автоматизованої обробки інформації з обліку грошових 

коштів . 

34 ПР:  Внесення даних для автоматизованої обробки інформації з обліку грошових 

коштів . 

 35 ПР: Складання кросворду по касовим операціям  

36 ПР: Складання кросворду по банківським операціям . 

ОРБД-

2.2.2 

 Облік запасів 

37 Класифікація запасів, визначення та оцінка запасів . 

38 Облік матеріальних цінностей на складах . 

39 Облік матеріальних цінностей в бухгалтерії . 

40 Документальне оформлення руху виробничих запасів. 

41 Характеристика рахунків з обліку запасів . 

42 Порядок проведення та документальне оформлення руху запасів і товарно-

матеріальних цінностей . 

43 Порядок проведення та  документальне оформлення руху запасів і товарно-

матеріальних цінностей . 

44 Відображення операцій з руху виробничих запасів на рахунках бухгалтерського 

обліку . 

45 Порядок проведення і документальне оформлення інвентаризації запасів і товарно-

матеріальних цінностей . 

46 Місце інформації про запаси в облікових регістрах . 

47 Складання кросворду по обліку запасів . 

48 ПР: Оформлення первинної документації з обліку наявності і руху запасів. 

49 ПР: Визначення фактичної собівартості запасів . 

50 ПР: Ведення аналітичного і синтетичного обліку запасів  

 

 



 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ» 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Код 

модуля 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

всього з них ЛПР 

 

 

 

 

ОРБД-2.5.1 

Податкова система України. Основні поняття 

податкового обліку. 

2  

Облік платників податків 2  

Перевірки 4  

Непрямі податки 4 2 

Прямі податки 4 2 

Плата за ресурси і послуги та інші платежі 2  

Місцеві податки та збори 2  

Всього 20 4 

 

ЗМІСТ 

 
Код 

модуля 

№, № 

уроків 
НАЗВА РОЗДІЛУ, ТЕМИ, ЦИКЛУ, УРОКУ 

1 2 3 

  І курс 1-2 семестр 

ОРБД- 

2.5.1.1. 

 Податкова система України. Основні поняття податкового обліку. 

1 Податкова система України .  

2 
Види податків і зборів . основні поняття податкового обліку : податок ,збір , 

платник податків , об’єкт оподаткування , база оподаткування , ставка податку . 

ОРБД- 

2.5.1.2. 

 Облік платників податків 

3 Взяття на облік юридичних осіб . Підстави та порядок зняття з  податкового обліку . 

4 Облік самозайнятих осіб. Державний реєстр фізичних осіб- платників податків. 

ОРБД- 

2.5.1.3. 

 Перевірки 

5 Види перевірок . Порядок проведення камеральної перевірки.  

6 
Порядок проведення документальних планових перевірок .Порядок проведення 

документальних позапланових перевірок. 

7 Надання платниками податків документів. 

8 Оформлення результатів перевірок. 

ОРБД- 

2.5.1.4. 

 Непрямі податки 

9 
Види непрямих податків: податок на додану вартість, акцизний податок, мито . 

Сутність податку на додану вартість Платники і ставки податку на додану вартість . 

10 
Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Платники акцизного податку, 

об’єкт оподаткування . 

11 ЛПР: Розрахунок податка  на додану вартість . 

12 
ЛПР: Вивчення змісту Декларації з податку на додану вартість, поряду складання і 

подання у податкові органи. 

ОРБД- 

2.5.1.5. 

 Прямі податки 

13 Види прямих податків . Сутність податку на прибуток підприємств й платники і 

ставки податку на прибуток . Об’єкт оподаткування. Порядок вивчення прибутку як 

об’єкта оподаткування. Його економічний зміст. 

14 Доходи й витрати підприємств як основа визначення прибутку, їх склад. Порядок 

визначення доходів та їх склад. Склад витрат та порядок їх визначення . 



15 ЛПР: Вивчення порядку обчислення та сплати податку на прибутку . 

16 ЛПР: Обчислення податку на прибуток . 

ОРБД- 

2.5.1.6. 

 Плата за ресурси і послуги та інші платежі 

17 Сутність екологічного податку. Платники, об’єкт та база оподаткування, ставки 

податку . Порядок обчислення і сплати податку в бюджет. 

18 Склад рентної плати. Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин: платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення та 

сплати податкових зобов’язань.   

ОРБД- 

2.5.1.7. 

 Місцеві податки та збори 

19 Сутність, види  та  функції місцевих податків і зборів. Місцеві податки: податок на 

майно, єдиний податок.  

20 Місцеві збори: збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір 

. 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

Код модуля 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

Кількість годин 

 

Всього 

 

Теор. З них 

ЛПР 

 

ЗПК.5 

(ОРБД) 

ЗПК.5 (СК)  

Правові та організаційні основи охорони праці. 

Основи гігієни праці та виробничої санітарії 5 5  

ЗПК.5 

(ОРБД) 

ЗПК.5 (СК)  

Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про 

потенціал небезпек.  4 4  

ЗПК.5 

(ОРБД) 

ЗПК.5 (СК)  

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони 

праці. 4 4  

ЗПК.5 

(ОРБД) 

ЗПК.5 (СК)  

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва 

і вибухозахист. 4 4  

ЗПК.5 

(ОРБД) 

ЗПК.5 (СК)  

Організація пожежної охорони в галузі. Основи 

електробезпеки. 10 10  

ЗПК.5 

(ОРБД) 

ЗПК.5 (СК)  

Медичні огляди. Надання першої допомоги потерпілим 

при нещасних випадках. 

 
3 3  

Всього 
30 30  

 

ЗМІСТ 

№№ 

урокі

в 

Код 

модуля 
НАЗВА РОЗДІЛУ, ТЕМИ, ЦИКЛУ, УРОКУ 



 ЗПК Правові та організаційні основи охорони праці. Основи гігієни праці та 

виробничої санітарії. 

1  Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. 

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.  

2  Основні законодавчі акти з охорони праці. 

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. 

3  Види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і 

посадових осіб. 

4  Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. 

5  Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-

технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори 

 ЗПК Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек.  

6  Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для 

проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з 

охорони праці. 

7  Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення 

робіт за професією.  

Загальні вимоги щодо облаштування робочих місць: належні умови освітлювання 

приміщень і робочого місця, оптимальні умови мікроклімату (температура, 

відносна вологість, швидкість руху, рівень іонізації повітря).  

8  Основні санітарно-гігієнічні вимоги. Вимоги до освітлення. Вимоги до організації 

робочого місця обліковця з реєстрації бухгалтерських даних.  

9  Основні вимоги безпеки під час роботи. Дії під час виникнення небезпечної 

ситуації на робочому місці. 

Захист від небезпечних виробничих факторів. Зони безпеки. Світлова і звукова 

сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

 ЗПК Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. 

10  Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні 

рефлекси, їх вплив на безпеку праці).  

11  Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, 

виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на 

безпеку праці. 

12  Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з 

приміщень у разі аварії. 

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і прийомами 

безпечної роботи під час виконання робіт. 

13  Обов’язки, права та відповідальність за порушення правил безпеки. Безпечні 

прийоми і методи праці на робочому місці. 

 ЗПК Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. 

14  Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.  

15  Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

16  Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, 

їх вогнегасильні властивості.  

17  Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

 ЗПК Організація пожежної охорони в галузі. Основи електробезпеки. 

18  Організація пожежної охорони в галузі. 

Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами 

та пожежами хімічних речовин. 

19  Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків 

аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, 

що використовуються у технологічній системі. 



20  Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. 

Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я 

людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. 

21  Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на 

організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини 

електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний 

стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії 

електричного струму. 

22  Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та лінійна 

напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання. 

23  Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих 

електричним струмом. 

24  Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та 

індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

25  Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

26  Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних 

комп’ютерах. 

27  Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. 

Правила поведінки під час грози. 

 ЗПК Медичні огляди. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

28  Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

Основи анатомії людини. 

29  Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, 

швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час 

надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха 

тощо. 

30  Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила 

користування. 

Способи реанімації. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

«ФІНАНСИ» 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№ 

з/п 
Назва професії, предмету, розділу, теми Всього 

в тому числі: 

Теор. ЛПЗ 

 "ФІНАНСИ”    

1 
Суть, необхідність і функції фінансів. Фінансова система 

України 

2 2 
 

2 Державні фінанси 1 1  

3 Бюджетна система України 4 3 1 

4 Фінанси підприємства 5 3 2 

5 Місцеві фінанси 3 2 1 

6 Фінансовий ринок 2 2  

 Всього годин: 17 13 4 

 



ЗМІСТ 

Код 

модуля 

№№ 

уроків 
НАЗВА РОЗДІЛУ, ТЕМИ, ЦИКЛУ, УРОКУ 

ОРБД – 

2.3.3.1 

 Суть, необхідність і функції фінансів. Фінансова система України 

1 Сутність фінансів. Функції фінансів. Фінансові ресурси, їх суть, склад і структура. 

2 Поняття фінансової системи України. Її структуризація. Органи та установи, що 

складають фінансову систему України. 

ОРБД – 

2.3.3.2 

 Державні фінанси. 

3 Структура державних фінансів.Поняття державних цільових фондів та їх 

характеристика. Джерела фінансування  та напрямки використання коштів 

державних цільових фондів. 

ОРБД – 

2.3.3.3 

 Бюджетна система України 

4 Бюджет держави як економічна категорія. Бюджет як основний фінансовий план 

держави. 

5 Бюджетне законодавство. Класифікація видатків бюджету. Склад і структура 

видатків бюджету України. 

6 Бюджетний дефіцит: класифікація, причини виникнення, показники, джерела 

покриття, наслідки. 

7 ЛПР №1. Аналіз структури та динаміки доходів та витрат державного бюджету. 

ОРБД – 

2.3.3.4 

 Фінанси підприємства 

8 Сутність і функції фінансів підприємств. 

9 Фінансові ресурси підприємств. Основи організації фінансів підприємств. 

10 Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. Фінансова діяльність підприємців-

фізичних осіб. 

11 ЛПР №2. Визначення складу фінансових ресурсів підприємства, їх розміщення та 

ефективність використання. 

12 ЛПР №3. Визначення рентабельності капіталовкладень фірми. 

ОРБД – 

2.3.3.5 

 Місцеві фінанси 

13 Місцеві фінанси в складі фінансової системи України. Місцевий бюджет – визначна 

ланка місцевих фінансів. 

14 Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Бюджетний федералізм. 

15 ЛПР №4. Аналіз структури та динаміки доходів та витрат бюджету ОТГ. 

ОРБД – 

2.3.3.6 

 Фінансовий ринок 

16 Поняття  фінансового ринку. Структура фінансового ринку. 

17 Види цінних паперів. Поняття  фондової біржі та фондового ринку. 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

«Теорія бухгалтерського обліку» 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Код 

модуля 
Назва професії, предмету, розділу, теми Всього 

в тому числі: 

Теор. ЛПЗ 

 " Теорія бухгалтерського обліку ”    

ОРБД-

2.1.1 

Бухгалтерський облік ,його суть і основи організації 3 3 
 

ОРБД-

2.1.2 

Предмет і метод бухгалтерського обліку 6 6 
 

ОРБД- Бухгалтерський баланс 14 8 6 



2.1.3 

ОРБД-

2.1.4 

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 14 12 
2 

ОРБД-

2.1.5 

План рахунків бухгалтерського обліку 10 10 
 

ОРБД-

2.1.6 

Первинне спостереження, документація та інвентаризація 16 12 
4 

 ОРБД-

2.1.7 

Форми бухгалтерського обліку 11 9 
2 

 ОРБД-

2.1.8 

Облік основних господарських процесів 16 13 
3 

 Всього 90 73 17 

 

ЗМІСТ 

Код 

модуля 

№№ 

уроків 
НАЗВА РОЗДІЛУ, ТЕМИ, ЦИКЛУ, УРОКУ 

ОРБД-

2.1.1 

 Бухгалтерський облік ,його суть і основи організації. 

1 Поняття бухгалтерського обліку. Види обліку. 

2 Роль обліку в системі управління підприємством. 

3 Завдання обліку та облікові вимірники. 

ОРБД-

2.1.2 

 Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

4 Предмет бухгалтерського обліку.  

5 Об’єкти бухгалтерського обліку 

6 Принципи економічного групування господарських засобів за їх складом, 

розміщенням, використанням та джерелами утворення і цільовим призначенням. 

7 Принципи економічного групування господарських засобів за їх складом, 

розміщенням, використанням та джерелами утворення і цільовим призначенням. 

8 Елементи методу бухгалтерського обліку. 

9 Елементи методу бухгалтерського обліку. 

ОРБД-

2.1.3 

 Бухгалтерський баланс.  

10 Поняття «бухгалтерський баланс». 

11 Принципи побудови балансу. 

12 Склад активу і пасиву балансу. 

13 Поняття: «валюта балансу», баланс «нетто».   

14 Зміни в балансі викликанні господарськими операціями. 

15 Зміни в балансі викликанні господарськими операціями. 

16 Типи операцій. 

17 Типи операцій. 

18 ЛПР №1. Побудова балансу. 

19 ЛПР №2. Господарські операції та їх вплив на статті балансу. 

20 ЛПР №3. Баланс «нетто» 

21 ЛПР №4. Структура активу. 

22 ЛПР №5. Структура пасиву. 

23 ЛПР №6. Складання балансу 

ОРБД-

2.1.4 

 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 

24 Поняття про рахунки бухгалтерського обліку. 

25 Будова бухгалтерських рахунків. 

26 Будова бухгалтерських рахунків. 

27 Взаємозв’язок рахунків з балансом.  



28 Подвійний запис.  

29 Порядок відображення господарських на рахунках. 

30 Поняття кореспонденції рахунків. 

31 Принцип складання простого та складного проведення. 

32 Хронологічний і систематичний записи господарських операцій. 

33 Рахунки синтетичного та аналітичного обліку, їх призначення та особливість. 

34 Будова оборотних відомостей за синтетичними та аналітичними рахунками. 

35 Будова оборотних відомостей за синтетичними та аналітичними рахунками. 

36 ЛПР №7. Бухгалтерські рахунки та їх побудова. 

37 ЛПР №8. Метод подвійного запису. 

ОРБД-

2.1.5 

 План рахунків бухгалтерського обліку. 

38 План рахунків бухгалтерського обліку. 

39 План рахунків бухгалтерського обліку. 

40 Активи, капітал, зобов’язання, і господарські операції підприємств та організацій. 

41 Активи, капітал, зобов’язання, і господарські операції підприємств та організацій. 

42 Балансові рахунки. 

43 Балансові рахунки. 

44 Класифікація рахунків за економічним змістом, структурою та призначенням. 

45 Класифікація рахунків за економічним змістом, структурою та призначенням. 

46 Структура Плану рахунків. 

47 Структура Плану рахунків. 

ОРБД – 

2.1.6 

 Первинне спостереження, документація та інвентаризація.   

48 Поняття про документи. 

49 Значення документів. 

50 Вимоги до складання документів. 

51 Класифікація документів, їх призначення. 

52 Реквізити документів. 

53 Правила опрацювання та зберігання документів. 

54 Документообіг та його організація на підприємстві. 

55 Інвентаризація, як вид первинного спостереження та один з елементів методу 

бухгалтерського обліку. 

56 Інвентаризація, як вид первинного спостереження та один з елементів методу 

бухгалтерського обліку. 

57 Методика проведення інвентаризації товарно – матеріальних цінностей і 

розрахунків на підприємстві. 

58 Електронний документ. 

59 Порядок відображення результатів інвентаризації в обліку. 

60 ЛПР №9. Документація. Складання первинних документів. 

61 ЛПР №10. Інвентаризація. 

62 ЛПР №11. Інвентаризаційний опис. 

63 ЛПР №12. Звірювальна відомість. 

ОРБД 

– 2.1.7 

 Форми бухгалтерського обліку. 

64 Основні форми бухгалтерського обліку 

65 Журнальна форма 

66 «Журнал – головна» 

67 Спрощена, проста форми бухгалтерського обліку 

68 Форма з використанням регістрів майна малого підприємства 

69 Журнал – ордерна та комп’ютерна форми 

70 Облікові регістри, їх класифікація і призначення. 

71 Облікові регістри, їх класифікація і призначення. 

72 Правила ведення облікових регістрів та способи виправлення помилок у записах. 

73 ЛПР №13. Відомості та журнали по синтетичним рахунках. 

74 ЛПР №14. Правила ведення облікових регістрів та способи виправлення помилок у 



записах. 

ОРБД 

– 2.1.8 

 Облік основних господарських процесів. 

75, 76 Загальні принципи побудови обліку основних господарських процесів. 

77, 78 Побудова бухгалтерського обліку процесу постачання, процесу виробництва, 

процесу реалізації продукції (робіт, послуг). 

79, 80, 

81 

Формування собівартості готової продукції  на рахунках бухгалтерського обліку. 

82, 83, 

84 

Порядок відображення в обліку прямих і непрямих витрат. 

85, 86, 

87 

Порядок записів на рахунках бухгалтерського обліку операцій з визначення 

фінансових результатів підприємства. 

88 ЛПР №15. Складання кореспонденції рахунків з обліку основних господарських 

процесів. 

89 ЛПР №16. Формування собівартості готової продукції 

90 ЛПР №17. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку фінансових 

результатів. 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВИ СТАТИСТИКИ» 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
Код 

модуля 
Назва професії, предмету, розділу, теми Всього 

в тому числі: 

Теор. ЛПЗ 

 

ОРБД-

2.3.2 

„ОСНОВИ СТАТИСТИКИ”    

Предмет статистичної науки 2 2  

Статистичне дослідження 2 2  

Статистичне спостереження 3 3  

Статистичне зведення 6 6  

Групування статистичних даних  5 2 3 

Абсолютні та відносні величини 4 2 2 

Середні величини 8 5 3 

 Всього годин: 30 22 8 

 

ЗМІСТ 

 
Код 

модуля 

№№ 

уроків 

НАЗВА РОЗДІЛУ, ТЕМИ, ЦИКЛУ, УРОКУ 

1  Вступ. Предмет статистичної науки. 

 1 Предмет статистичної науки. Пізнавальне значення статистики. 

2 Система об’єктивних статистичних показників, стану і розвитку суспільства і 

суспільного виробництва як специфічний предмет статистики. Взаємозв’язок 

статистики з бухгалтерським і оперативним обліком. 

2  Статистичне дослідження 

 3 Поняття статистичного  дослідження. 

 4 Основні етапи статистичного дослідження: статистичне спостереження, зведення 

та групування статистичних даних , аналіз узагальнюючих статистичних 

показників. 

  Статистичне спостереження 



3 5 Поняття статистичного спостереження. Об’єкт спостереження. Одиниця 

спостереження, класифікація ознак одиниці сукупності. План та програма 

спостереження. 

 6 Форми, види та способи статистичного спостереження. Способи контролю 

результатів спостереження. Статистична звітність, її види. Загальна 

характеристика форм статистичної звітності. 

 7 Перепис як основний вид спеціального спостереження. Основні принципи 

проведення перепису. 

  Статистичне зведення  

 8 Зміст і завдання статистичного зведення. 

 9 Класифікація зведень та їхня характеристика. 

 10,11 Елементи статистичного зведення та його етапи. 

 12,13 План  і програма статистичного зведення. 

  Групування статистичних даних 

 14 Завдання групувань та їхнє значення у статистичному дослідженні. Види 

групувань та вибір групувальних ознак. Інтервали групувань. Визначення 

рівновеликого інтервалу та побудова групування. 

 

 15 Статистичні таблиці,  їхнє значення та  види . Складові елементи таблиці. Правила 

побудови таблиць. Графічне зображення статистичних матеріалів. Види графіків 

та їхня характеристика. 

 16 ЛПР № 1 Складання статистичних таблиць і графіків.. 

 17 ЛПР№2. Групування статистичних даних. 

 18 ЛПР №3. Зведення статистичних даних. 

  Абсолютні та відносні величини 

 19 Абсолютні величини, їхнє значення і види. Одиниці вимірювання абсолютних 

величин. 

 20 Поняття про відносні величини,  види і форми вираження. 

 21 ЛПР №4. Розв’язання задач з абсолютними величинами. 

 22 ЛПР №5. Розв’язання задач з відносними величинами. 

  Середні величини 

 23 Поняття середньої величини.   

 24 Види , форми та особливості застосування  різних видів середніх величин у 

статистиці. 

 25, 26 Середня арифметична проста та  зважена, середня гармонічна проста та зважена, 

середня квадратична проста та зважена,середня гармонічна проста та зважена. 

 27 Мода і медіана в дискретних та інтервальних рядах. 

 28 ЛПР №6. Розв’язання задач з арифметичної простої. 

 29 ЛПР №7. Розв’язання задач з арифметичної зваженої. 
 30 ЛПР №8. Розв’язання задач з структурними середніми. 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

«Економічна діяльність підприємства» 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
Код 

модуля 

Назва професії, предмету, розділу, теми Всього в тому числі: 

Теор. ЛПЗ 

ОРБД 

2.3. 

«Економічна діяльність підприємства»    

Виробниче підприємство - основа економіки України. 6 6  



Ресурси підприємства. 14 7 7 

Собівартість промислової продукції. 7 2 5 

Ціноутворення на підприємстві. 5 3 2 

Формування результатів господарської діяльності 

підприємства. 

10 6 4 

Санація, реструктуризація та банкрутство підприємства. 5 3 2 

 Всього 47 27 20 

 

ЗМІСТ 

 

Код 

модуля 

№№ 

уроків 
НАЗВА РОЗДІЛУ, ТЕМИ, ЦИКЛУ, УРОКУ 

ОРБД 

2.3.1.1 

 Виробниче підприємство - основа економіки України. 

1 
Галузева структура виробництва. Загальна характеристика підприємства. 

Ознаки, цілі, принципи діяльності підприємства. 

2 
Класифікація підприємств в залежності від форми власності, від форми 

організації діяльності і від обсягу виробництва та чисельності працівників. 

3 
Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на підприємство. Організаційно-

правові форми функціонування підприємств та оцінка їх ефективності. 

4 Малий бізнес та його характеристика. Великий бізнес. 

5 Антимонопольне законодавство. 

6 Характеристика масового, серійного та одиничного виробництва. 

ОРБД 

2.3.1.2 

 

 Ресурси підприємства. 

7 
Основний капітал - технічна основа виробництва. Структура основного капіталу. 

Види оцінок основного капіталу. Зношування основного капіталу. 

8 Сутність і мета амортизації. Методи нарахування амортизації.  

9 Показники ефективності використання основного капіталу 

10 
Сутність і склад обігового капіталу. Оцінка ефективності використання обігового 

капіталу.  

11 Виробничий та невиробничий персонал. Види обліку персоналу. 

12 
Характеристика продуктивності праці і методи її визначення. Трудомісткість. 

Шляхи та резерви, підвищення продуктивності праці. 

13 

Оплата праці на підприємстві.Види державного регулювання оплати праці. 

Сутність тарифної системи оплати праці. Характеристика основних форм і 

систем оплати праці, особливості і умови їх застосування. 

14,15 ЛПР № 1. Нарахування амортизації  та зносу основних засобів. 

16,17 ЛПР № 2 . Нормування обігового капіталу та оцінка його ефективності. 

18,19 
ЛПР № 3. Розрахунок середньооблікової чисельність персоналу і продуктивності  

праці 

20 ЛПР № 4. Розрахунок оплати праці на підприємстві.. 

ОРБД 

2.3.1.3 

 

 Собівартість промислової продукції. 

21 
Поняття структури та класифікація витрат. Матеріальні витрати Постійні та 

змінні витрати. Сутність та ознаки класифікації витрат. 

22 
Розрахунок собівартості продукції за статтями калькуляції і за елементами 

витрат. Резерви зниження собівартості продукції. 

23, 24, 

25 

ЛПР № 5 . Розрахунок собівартості продукції за статтями калькуляції і за 

елементами витрат. 

26,27 ЛПР № 6. Визначення резервів зниження собівартості. 

ОРБД  Ціноутворення на підприємстві. 



2.3.1.4 28 Економічний зміст і функції ціни. 

29 
Види цін і тарифів в залежності від способу формування і способу купівлі - 

продажу. 

30 Вплив рівня якості продукції на ціну. 

31,32 ЛПР № 7. Визначення ціни продукції. 

ОРБД 

2.3.1.5 

 Формування результатів господарської діяльності підприємства. 

33,34 Види доходу і його формування. 

35,36 Види прибутку і його формування. 

37,38 Види рентабельності і способи її розрахунку.  

39,40 ЛПР № 8. Обчислення   прибутку підприємства від різних форм діяльності. 

41,42 ЛПР № 9. Розрахунок показників рентабельності. 

ОРБД 

2.3.1.6 

 Санація, реструктуризація та банкрутство підприємства. 

43 

Поняття банкрутство підприємства та його економічні наслідки. Природа 

банкрутства. Основні ознаки банкрутства підприємства. Попередження 

банкрутства підприємства. 

44 Санація (оздоровлення фінансового стану). Реструктуризація підприємства. 

45 Процедура ліквідації підприємства . 

46,47 ЛПР № 10. Скласти бізнес – план санації підприємства 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА» 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Код 

модуля 
Назва професії, предмету, розділу, теми Всього 

в тому числі: 

Теор. ЛПЗ 

ЗПК.3 «ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

   

1 Значення та структура функціонування ринкової економіки. 4 2 2 

2 Підприємство та підприємницька діяльність в сфері 

інформаційних технологій. 

7 6 1 

3 Виробнича діяльність підприємницьких структур, ефективність 

використання виробничих фондів. 

6 3 3 

 Всього 17 11 6 

 

ЗМІСТ 

Код 

модуля 

№№ 

уроків 
НАЗВА РОЗДІЛУ, ТЕМИ, ЦИКЛУ, УРОКУ 

ЗПК 3.1  Значення та структура функціонування ринкової економіки 

 
1 

Форми організації суспільного виробництва. Ринкові взаємовідносини між 

суб’єктами економіки. Сутність галузевої економіки. 

2 
Основні поняття попиту, пропозиції, конкуренції. Види конкуренції.  

Еластичність попиту і пропозиції, ринкова ціна. 

 3 ЛПР № 1. Обчислення еластичності попиту і пропозиції.  

 4 ЛПР № 1. Обчислення еластичності попиту і пропозиції 

ЗПК 3.2  Підприємство та підприємницька діяльність в сфері ІТ. 

 
5 

Сутність та значення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.  

Організація підприємницької діяльності. 



 6 Бізнес-план і бізнес планування. 

 7 Загальна характеристика підприємств, їх форми і види.  

8 
Основні  законодавчі та нормативні акти про організацію підприємств та 

підприємницької діяльності в Україні. 

9 Організаційно – правові форми підприємництва. 

 10 Особливості припинення підприємницької діяльності в Україні. 

 11 ЛПР № 2. Складання бізнес-плану. 

ЗПК 3.3 
 

Виробнича діяльність підприємницьких структур, ефективність 

використання виробничих фондів. 

 
12 

Виробничі фонди підприємств. Класифікація, склад і структура персоналу 

підприємства.   

 
13 

Поняття, необхідність та інструменти управління підприємством. Організація 

оплати праці на підприємстві. 

 
14 

Витрати виробництва, шляхи їх зниження. Прибуток та шляхи його збільшення, 

ефективність. 

15 ЛПР № 3. Обчислення собівартості за статтями витрат. 

16 
ЛПР № 4. Визначення фінансово – економічних результатів підприємницької 

діяльності. 

 
17 

ЛПР № 4. Визначення фінансово – економічних результатів підприємницької 

діяльності. 

 


