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Анотація 

Предметом навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит» є вивчення засобів 
підприємства, їх класифікація за складом, розміщенням і джерелами формування. 
Практичне значення класифікації засобів підприємства для використання в 
бухгалтерському обліку. Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік» пов’язана з такими 
навчальними дисциплінами як «Фінансовий аналіз», «Звітність підприємства» та 
«Економічний аналіз». Програма навчальної дисципліни складається з чотирьох 
модулів: 

1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. 
2. Організація бухгалтерського обліку та облікова політика підприємства. 
3. Бухгалтерський фінансовий облік. 
4. Розрахункові операції підприємства . Оцінка доходів та витрат ,фінансові результати 

підприємства. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит» є 
ознайомлення студентів опанувати основи бухгалтерського обліку в діяльності підприємств 
різних форм власності і видів діяльності; набути практичних навичок документального 
оформлення господарських операцій, ведення облікових регістрів для складання 
фінансової звітності; навчитися читати облікову звітність для прийняття стратегічних 
рішень., а також формування у студентів вмінь і навичок для організації документообігу на 
підприємствах, тощо. 
 Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є: 

 Знати порядок формування достовірної облікової інформації про об’єкти обліку; 

 Розуміти значення економічних показників, які формує фінансовий облік, у 
діяльності підприємства; 

  Вміти використовувати облікову інформацію для управління підприємством; 

  Уміти читати облікову звітність, правильно оцінювати господарські ситуації для 
прийняття стратегічних рішень щодо їх поліпшення. 

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

Індивідуальні завдання 

 

Вид контролю 
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знати: 

 об’єкт, предмет та методику дисципліни; 

 основи бухгалтерського обліку в діяльності підприємства; 

 формування облікової політики підприємства; 

 документального оформлення господарських операцій; 

 ведення облікових регістрів для складання фінансової звітності; 

 принципи бухгалтерського обліку на підприємстві; 

 методичні прийоми бухгалтерського обліку; 

  
вміти: 

 ґрунтовно засвоїти норми бухгалтерського обліку й практично оволодіти ними; 
 правильно використовувати облікову інформацію у прийнятті рішень;  
 правильно оцінювати господарські ситуації; 
 розуміти значення економічних показників, які формують бухгалтерський облік; 
 набути практичних навичок документального оформлення господарських 

операцій на підприємстві; 
 навчитися читати фінансову звітність підприємства для прийняття рішень; 
 набути практичних навичок у веденні та заповненні облікових регістрів для 

складання фінансової звітності. 

 



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

МОДУЛЬ 1 

Теоретичні основи бухгалтерського обліку 
 
Тема 1. Господарський облік, його сутність, значення і завдання 
Місце і роль курсу "Бухгалтерський облік" у комплексі навчальних дисциплін з 
формування професійного рівня фахівців з менеджменту, маркетингу, банківської справи, 
фінансів та інших економічних спеціальностей. Значення знань з бухгалтерського обліку в 
практичній діяльності. Зв'язок дисципліни з іншими передбаченими навчальним планом 
дисциплінами. Структура і короткий зміст курсу, порядок його вивчення. 
Поняття і загальна характеристика господарського обліку, його місце і значення в системі 
управління. Вимоги до ведення господарського обліку, його вимірники. Види 
господарського обліку: оперативний, статистичний, бухгалтерський, роль кожного з них в 
управлінні підприємством. Особлива роль бухгалтерського обліку, його завдання і 
застосування суб'єктами господарювання. Основні принципи бухгалтерського обліку: 
грошове вимірювання, послідовність спостереження, співвідношення (або ув'язка) та ін. 
Загальна характеристика фінансового, управлінського і податкового обліку. 
 
Тема 2 . Предмет, об'єкти і метод бухгалтерського обліку 
Засоби підприємства, їх класифікація за складом, розміщенням і джерелами формування. 
Практичне значення класифікації засобів підприємства для використання в 
бухгалтерському обліку. 
Ресурси підприємства, їх кругообіг як предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти 
бухгалтерського обліку. Господарські операції і процеси. Поняття методу бухгалтерського 
обліку, загальна характеристика його складових (елементів). Способи первинного 
спостереження і контролю: документування та інвентаризація. Способи поточного 
групування: рахунки і подвійний запис. Способи підсумкового узагальнення: складання 
балансу та іншої звітності.  
 
Тема 3. Бухгалтерський баланс 
Бухгалтерський баланс і звітність як реалізація одного з елементів методу бухгалтерського 
обліку. Зміст і структурна будова балансу. Поняття активу, пасиву, розділів і статей 
балансу. Валюта балансу. Типи господарських операцій, зумовлені ними зміни в балансі. 
Бухгалтерська (фінансова) звітність, її види і значення. Баланс як основна форма звітності. 
Реалізація у звітності однієї з основних загальноприйнятих концепцій бухгалтерського 
обліку — співвідношення, або ув'язки.  
 
Тема 4.Рахунки та подвійний запис 
Бухгалтерські рахунки як відображення об'єктів обліку, їх інформаційна модель. 
Структурна будова рахунків. Активні і пасивні рахунки, відмінності в їх економічному 
змісті і схемах будови. Походження і сутність принципу подвійного запису на рахунках, 
його контрольне значення. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські проведення, або 
облікові формули: прості і складні, позитивні (прямі) і негативні (від'ємними числами). 
Систематичний і хронологічний записи. 
Узагальнення даних поточного обліку на бухгалтерських рахунках. Рахунки синтетичні та 
аналітичні. Субрахунки. Синтетичний та аналітичний облік, їх взаємозв'язок і контрольне 
значення. Звіряння даних синтетичного та аналітичного обліку. Оборотні відомості та 
оборотний баланс, порядок їх складання. Сальдовий баланс. 
 
Тема 5. Класифікація та план рахунків. 
Значення класифікації рахунків. Ознаки класифікації. Поняття економічного змісту 
бухгалтерських рахунків, їх класифікація за економічним змістом. Класифікація рахунків 



за їх структурою: основні, регулюючі, операційні. 
План рахунків, його призначення і побудова. Поняття про кодування рахунків, його 
значення для практичної роботи і комп'ютеризації бухгалтерського обліку. Облікові 
реєстри та техніка облікової реєстрації. Значення облікових реєстрів  в документуванні 
господарських операцій. Класифікація облікових реєстрів. Техніка облікової реєстрації. 
Виправлення помилок в облікових реєстрах.  Порядок зберігання та передачі 
бухгалтерських документів та реєстрів в архів. 
 

МОДУЛЬ 2. 
Організація бухгалтерського обліку та облікова політика підприємства. 

            
Тема 6 . Форми ,оцінка та калькуляція в бухгалтерському обліку.  
Принципи оцінки господарських засобів і джерел їх утворення (формування). 
Калькулювання як невіддільна частина облікового процесу, його сутність і значення. 
Калькуляція як процес і наслідок калькулювання. Використання калькуляції у 
менеджменті підприємств. 
Документування як спосіб спостереження в бухгалтерському обліку, один із способів 
реєстрації господарських операцій. Поняття документа. Ознаки класифікації документів: 
за призначенням, місцем складання, за обсягом, способом використання, змістом. 
Характеристика документів за їх призначенням. Структура документа як інформаційної 
сукупності, реквізити документа, їх використання в автоматизації обліку. 
Поняття первинного обліку, його значення. Автоматизація первинного обліку як 
передумова створення інтегрованих інформаційних систем управління. Економічне і 
правове значення облікових документів. Вимоги до документів і порядок їх оформлення 
згідно з "Положенням про організацію бухгалтерського обліку в Україні", затвердженим 
Міністерством фінансів України. 
Бухгалтерська обробка первинних документів: формальна перевірка, таксування, 
підрахунки, групування. Зберігання документів. Поняття документообігу, його організація. 
 
Тема 7. Інвентаризація і звітність як елементи методу бухгалтерського обліку 
Передумова проведення інвентаризації. Поняття інвентаризації, її роль у бухгалтерському 
обліку. Види і порядок проведення інвентаризацій. Можливі результати інвентаризації та 
рішення на Їх основі. Документи, що регламентують проведення інвентаризації. 
Поняття про звітність. Види звітності. Фінансова звітність, організація її складання. Роль 
інвентаризації в період підготовки до складання звітності. Загальна характеристика 
бухгалтерської звітності. 
 
Тема 8. Основи техніки ведення й організації обліку. 
Складові процесу бухгалтерського обліку. Обліковий цикл. Облікові регістри, техніка 
запису даних у них. Способи виправлення облікових записів. Поняття форми рахівництва 
(обліку). Принципи побудови традиційних і комп’ютерних систем бухгалтерського обліку, 
перспективи їх розвитку. 
Організація обліку в Україні. Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 
Поняття централізованої і децентралізованої форм організації обліку, перспективи їх 
розвитку. Стандартизація обліку. 
 

МОДУЛЬ 3 
Бухгалтерський фінансовий облік 

Тема 9. Визнання класифікація та оцінка необоротних активів підприємства. 
    Основні засоби. Вартісна ознака основних засобів. Документування операцій з обліку 
основних засобів. Надходження та облік витрат пов’язаних з вибуттям основних засобів. 
Облік переоцінки основних засобів. Облік основних засобів на консервації. Методи 



нарахування амортизації основних засобів.  
               Визначення , визнання та класифікація нематеріальних активів. Облік операцій з 
нематеріальними активами. 
 
Тема 10.   Оборотні активи підприємства 
 Визнання та класифікація запасів.  Документування операцій з обліку запасів. Облік 
надходження та вибуття запасів. Методи оцінки при вибутті запасів. Облік переоцінки 
запасів. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік витрат на виробництво 
продукції, робіт і послуг. Калькулювання собівартості продукції, робіт , послуг. 
Визнання та облік готової продукції. Облік транспортно-заготівельних витрат. 
 
 Тема 11.  Облік грошових коштів підприємства 
  Загальні положення обліку грошових коштів у касі. Порядок надходження готівки. 
Використання готівкових коштів.  Облік операцій з готівковими коштами. 
 Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банків. Порядок та форми 
здійснення безготівкових розрахунків. Облік операцій на рахунках в банку.  
 
 Тема 12.  Облік Фінансових інвестицій 
Загальні положення по обліку фінансових інвестицій. Облік придбання та реалізації 
фінансових інвестицій. Методи оцінки фінансової інвестиції. 
Визнання доходу від фінансової інвестиції. 
 
 Тема 13.  Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань 
  Загальні положення  та джерела формування майна підприємства. Облік статутного 
капіталу. Облік пайового капіталу. Облік додаткового капіталу.  Облік резервного капіталу. 
Облік нерозподіленого прибутку ( непокритого збитку).  Облік вилученого капіталу. Облік 
неоплаченого капіталу. 
Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.  
 

МОДУЛЬ 4 
Розрахункові операції підприємства.  

Оцінка доходів та витрат, фінансові результати підприємства. 
 

Тема 14. Розрахунки з оплати праці  
Загальні положення з розрахунків з оплати праці. Структура заробітної плати.  Облік 
нарахування заробітної плати. Документування розрахунків  з оплати праці. Облік 
відпусток. Облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності.  Матеріальна допомога. 
Індексація заробітної плати. Синтетичний облік заробітної плати.  Облік утримань із 
заробітної плати.  Облік нарахувань на фонд оплати праці. Виплата заробітної плати. 
 
Тема 15. Розрахунково – кредитні  операції 
  Загальні положення розрахунково- кредитних операцій.  Облік розрахунків з покупцями 
та замовниками. Облік розрахунків з оренди. Облік векселів одержаних та виданих.  Облік 
розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків з постачальниками та 
підрядниками.  Облік кредитних операцій.  Облік розрахунків за податками та платежами .  
 
Тема 16. Доходи, витрати та фінансові результати підприємства 
 Облік витрат та доходів майбутніх періодів. Групування доходів та витрат на рахунках 
бухгалтерського обліку. Способи ведення обліку витрат та доходів. Визнання доходу.  
Визнання витрат. Облік фінансових результатів. Роль управлінського обліку в прийнятті 
рішень на підприємстві. 
 Призначення позабалансових рахунків.     



5. Структура навчальної дисципліни 
 Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього лекції п.з. с / і 
Модуль 1 Теоретичні основи бухгалтерського обліку 

Теоретичні основи бухгалтерського обліку 
1 Тема 1. Господарський облік, його 

сутність, значення і завдання 
18 4 2 12 

2 Тема 2.Предмет, об'єкти і метод 
бухгалтерського обліку. 

18 4 2 12 

3 Тема 3. Бухгалтерський баланс 
20 4 4 12 

4 Тема 4. Рахунки та подвійний запис  22 6 4 12 

5 Тема 5. Класифікація та план рахунків. 22 6 4 12 

 Разом за модулем 1 100 24 16 66 
Модуль 2.Організація бухгалтерського обліку та облікова політика 

підприємства 
6 Тема 6. Форми ,оцінка та калькуляція в 

бухгалтерському обліку. 
20 6 4 10 

7 Тема 7. Інвентаризація і звітність як 
елементи методу бухгалтерського обліку 

22 6 4 12 

8 Тема 8. Основи техніки ведення й 
організації обліку 

22 6 4 12 

 Разом за модулем 2 64 18 12 32 
Модуль3.Бухгалтерський фінансовий облік 

9 Тема 9. Визнання класифікація та оцінка 
необоротних активів підприємства. 

20 6 4 
10 

10 Тема 10.  Оборотні активи підприємства 20 6 4 10 

11 Тема 11.  Облік грошових коштів 
підприємства 

20 6 4 
10 

12 Тема 12. Облік Фінансових інвестицій 20 6 4 10 

13 Тема 13.   Облік власного капіталу та 
забезпечення зобов’язань 

20 6 4 
10 

 Разом за модулем 3 100 30 20 50 

14 Тема 14.Розрахунки з оплати праці  20 6 4 10 

15 Тема 15. Розрахунково–кредитні  операції 20 6 4 10 

16 Тема 16. Доходи, витрати та фінансові 
результати підприємства 
 

20 6 4 10 

 Усього за модулем 4 60 18 12 30 

 Усього годин  330 90 60 180 
 

          

 

5. Теми практичних занять (денна форма) 
 
Тема 1. Господарський облік, його сутність, значення і завдання 
Виникнення і роль обліку в суспільстві. Поняття і загальна характеристика господарського 
обліку. Види господарського обліку. Поняття бухгалтерського обліку, його основні 



принципи. Загальна характеристика фінансового, управлінського і податкового обліку. 
Бухгалтерський облік як наука і його зв’язок з іншими науками. Вимірники, які 
використовують у бухгалтерському обліку. 
 
Тема 2. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку. 
Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. Ресурси підприємства і їх кругообіг як об’єкт 
бухгалтерського обліку. Характеристика господарських операцій і процесів. Джерела 
формування господарських засобів . Поняття методу бухгалтерського обліку, його складові. 
 
Тема 3. Бухгалтерський баланс 
Поняття бухгалтерського балансу, його структура і зміст. Фундаментальна рівність 
бухгалтерського обліку, якої дотримуються в балансі. Типи господарських операцій і 
зумовлені ними зміни в балансі. 
 
Тема 4. Рахунки і подвійний запис 
Поняття про бухгалтерські рахунки, їх структура і зміст. Порядок визначення залишків за 
рахунками. Поняття подвійного запису . Види бухгалтерських проведень . Синтетичні й 
аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок. Субрахунки. Позабалансові рахунки. Узагальнення і 
звіряння даних синтетичного й аналітичного обліку. Хронологічний й систематичний 
записи. 
 
Тема 5.  Класифікація і План рахунків 
Ознаки класифікації рахунків бухгалтерського обліку, її значення. Класифікація рахунків 
бухгалтерського обліку за економічним змістом. Класифікація рахунків бухгалтерського 
обліку за призначенням і структурою. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за 
ступенем узагальнення господарських операцій, характеристика класифікаційних групувань 
і їх взаємозв’язок. Характеристика групи позабалансових рахунків. План рахунків 
бухгалтерського обліку, його побудова і значення. 
 
Тема 6. Оцінка засобів, калькулювання витрат. 
Оцінка засобів і зобов’язань згідно зі стандартами бухгалтерського обліку. Поняття 
калькуляції як способу оцінки об’єктів обліку. Документація і документування як спосіб 
первинного спостереження за господарською діяльністю підприємств..  
 
Тема 7. Документування господарських операцій, економічне та правове 
значення. 
Структура бухгалтерських документів. Поняття і види реквізитів документа. Обов’язкові 
реквізити. Економічне і правове значення облікових документів, вимоги до їх оформлення. 
Поняття документообігу, його організація на підприємстві, порядок зберігання 
бухгалтерських документів. 
 
Тема 8. Інвентаризація і звітність як елементи методу бухгалтерського обліку 
Поняття, значення і порядок здійснення інвентаризацій. Документи, що складають при 
здійсненні інвентаризацій, їх призначення. Порядок визначення і можливі результати 
інвентаризацій. Види і характеристика звітності. Загальна характеристика фінансової 
звітності та роль інвентаризації в період підготовки до складання звітності. 
 
Тема 9. Основи техніки ведення й організації бухгалтерського обліку. 
Первинні документи й облікові регістри, відмінності між ними. Класифікація облікових 
регістрів, їх характеристика. Обліковий цикл. Способи виправлення облікових записів.
 Форми бухгалтерського обліку. Стандартизація обліку. Правове регулювання 
бухгалтерського обліку. 
 



Тема 10.  Визнання класифікація необоротних активів підприємства. 
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби. 
Визначення балансової вартості основних засобів, залишкової та ліквідаційної вартості. 
Документування операцій з обліку основних засобів. 
 
Тема 11. Оцінка необоротних активів підприємства. 
  Реєстри аналітичного обліку основних засобі та техніка реєстрації надходження , вибуття , 
ліквідації , консервації. Капітальні інвестиції підприємства . Облік витрат пов»язаних з 
експлуатацією основних засобів. Облік вибуття та переоцінки необоротних активів 
підприємства. Амортизація необоротних активів підприємства , методи нарахування. Облік 
нематеріальних активів підприємства. 
 
Тема 12. Визнання та класифікація оборотних активів підприємства. 
Порядок оцінки і облік товарно-матеріальних цінностей підприємства. Організація обліку 
оборотних активів на підприємстві.  Документування операцій з обліку активів. 
 
Тема 13.  Оборотні активи підприємства. 
Облік надходження запасів. Методи оцінки запасів при вибутті. Облік переоцінки запасів. 
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік витрат на виробництво продукції 
,робіт, послуг. Облік браку на виробництві, готової продукції. Облік транспортно-
заготівельних витрат. 
 
Тема 14. Облік грошових коштів у касі підприємства. 
Загальні положення касових операцій. Ліміт залишку готівки в касі на кінець дня. Порядок 
надходження готівки. Використання готівкових коштів. Облік операцій з готівковими 
коштами.  
 
Тема 15. Облік грошових коштів на рахунках а банку. 
Види банківських рахунків та  порядок їх відкриття. Порядок та форми здійснення 
безготівкових розрахунків. Облік операцій на рахунках в банку. Техніка реєстрації 
безготівкових розрахунків. 
 
Тема 16. Облік фінансових інвестицій. 
Загальні положення фінансової інвестиції. Облік придбання та реалізації фінансової 
інвестиції.  
 
Тема 17. Види фінансових інвестицій. 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансова інвестиція ».  Методи оцінки 
фінансових інвестицій, їх суть та значення для підприємства. Визнання доходу від 
фінансової інвестиції. 
 
Тема 18. Облік власного капіталу.  
Загальні положення та джерела формування майна підприємства. Облік статутного 
капіталу. Облік пайового капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. 
Облік нерозподіленого прибутку. Облік вилученого капіталу. Облік неоплаченого капіталу. 
 
Тема 19. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. 
Загальні положення щодо забезпечень. Облік цільового фінансування та цільових 
надходжень. 
 
Тема 20. Розрахунки з оплати праці. 
Загальні положення щодо фонду оплати праці. Система оплати праці .Структура заробітної 
плати. Робота за сумісництвом. 



 
Тема 21. Облік нарахування заробітної плати. 
Документування розрахунків з оплати праці. Загальні положення щодо нарахування 
відпускних. Види відпусток. Облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності.  
Синтетичний облік заробітної плати.  Облік утримань із заробітної  плати.  Облікнарахувань 
на фонд оплати праці. Депонована заробітна плата. 
 
Тема 22. Облік розрахункових операцій. 
Дебіторська заборгованість, загальні положення. Облік розрахунків з покупцями та 
замовниками. Облік розрахунків з оренди. Облік векселів виданих та отриманих. Облік 
розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків з 
постачальниками та підрядниками. 
 
 Тема 23. Облік кредитних операцій. 
Загальні положення про кредитні операції. Облік розрахунків за податками та платежами. 
Податкове зобов’язання та податковий кредит.  Облік розрахунків з учасниками. Облік 
витрат та майбутніх періодів. 
 
Тема 24. Облік витрат і доходів.   
Загальні положення обліку доходів та витрат в бухгалтерському обліку. Діяльність 
підприємства та види. Групування доходів та витрат на рахунках бухгалтерського обліку. 
Способи ведення обліку витрат і доходів. Визнання доходу. Визнання витрат та їх облік за 
елементами та за видами діяльності. Облік собівартості реалізованої продукції. 
 
Тема 25. Облік фінансових результатів підприємства. 
Визначення фінансового результату. Роль управлінського обліку в прийнятті рішень на 
підприємстві. Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку. Порядок проведення та 
оформлення результатів. Фінансова звітність підприємства  - характеристика та порядок 
складання. 

 

 
 

5. Самостійна робота (денна форма) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Господарський облік, його сутність, значення і завдання 12 

2. Предмет, об'єкти і метод бухгалтерського обліку. 12 

3.  Бухгалтерський баланс 12 

4. Рахунки та подвійний запис 12 

5. Класифікація та план рахунків. 12 

6. Форми ,оцінка та калькуляція в бухгалтерському обліку. 10 

7. Інвентаризація і звітність як елементи методу бухгалтерського 
обліку 

12 

8. Основи техніки ведення й організації обліку 12 

9. Визнання класифікація та оцінка необоротних активів 
підприємства. 

10 

10. Оборотні активи підприємства 10 



11. Облік грошових коштів підприємства 12 

12. Облік Фінансових інвестицій 12 

13. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань 12 

14. Розрахунки з оплати праці 10 

15. Розрахунково – кредитні  операції 10 

16. Доходи, витрати та фінансові результати підприємства 10 

Разом: 190 

 
ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТОЛЮ, ЗАЛІКУ   

ТА ПІДСУМКОВОГО ЕКЗАМЕНУ 
 

1. Загальні поняття про господарський облік. 
2. Види господарського обліку. 
3. Облікові вимірники в господарському обліку. 
4. Функції господарського обліку. 
5. Завдання бухгалтерського обліку та вимоги до нього. 
6. Предмет бухгалтерського обліку,важливі його об’єкти. 
7. Класифікація і характеристика засобів підприємства за джерелами утворення і 

цільовим призначенням. 
8. Класифікація і характеристика засобів підприємства за їх складом і розміщенням. 
9. Загальні поняття методу бухгалтерського обліку. 
10. Прийоми,способи бухгалтерського обліку. 
11. Активні і пасивні рахунки бухгалтерського обліку, їх структура. 
12. Поняття рахунків бухгалтерського обліку. 
13. Суть і значення подвійного запису. 
14. Бухгалтерські записи і їх види. 
15. Загальні поняття про бухгалтерський баланс, структура і зміст балансу. 
16. Відбиття в балансі змін, що викликаються господарськими операціями. 
17. Поняття про синтетичний і аналітичний облік.Поняття субрахунків. 
18. Способи узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 
19. Загальні основи класифікації рахунків. 
20. Класифікація рахунків за економічним змістом. 
21. Класифікація рахунків за структурою і призначенням. 
22. Класифікація рахунків за відношенням до балансу. 
23. Загальні поняття про первинний облік і документи. 
24. Класифікація документів. 
25. Порядок складання, обробки і перевірки документів. 
26. Вимоги, що пред’являються до змісту й оформлення документів. 
27. Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення. 
28. Загальні поняття про інвентаризацію. 
29. Види інвентаризації. 
30. Порядок проведення і оформлення, відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку. 
31. Оцінка засобів господарства. Основні вимоги, що пред’являються до оцінки 

господарських засобів. 
32. Суть калькуляції як засобу обігу. 
33. Групування затрат підприємства за економічними елементами та статтями 

калькуляції. 
34. Облікові регістри, їх суть і значення. 



35. Класифікація облікових регістрів. 
36. Документообіг і його організація. 
37. Суть форми бухгалтерського обліку. 
38. Характеристика журнально-ордерної форми обліку. 
39. Характеристика меморіально-ордерної форми обліку. 
40. Комп’ютерна форма обліку. 
41. Форма обліку ―Журнал-Головна ―, її суть і значення. 

 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти за модулем 
(підсумкова оцінка розраховується як середня арифметична) 

 
 

Практичні заняття Сума 

Модуль 1  
50 

Тема 1 Тема 2 Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 5 Тема 6 х хх 

Самостійна робота 20 

Модульна контрольна  робота 30 

Всього: 100 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно 

 
 

зараховано 

82–89 B  
добре 74–81 C 

64–73 D 
задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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