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Важливою умовою підвищення рівня якості підготовки студентів є 

раціональна організація їх самостійної роботи. 

Мета самостійної роботи студентів - сприяти засвоєнню в повному 

обсязі навчальної програми з дисципліни «Бухгалтерський облік» і формування 

самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність 

якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну 

діяльність 
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1. Пояснювальна записка 
 

Метою методичних рекомендацій з організації самостійної роботи з 
дисципліни «Бухгалтерський облік» є закріплення та поглиблення набутих 
теоретичних знань та практичних навичок згідно з навчальною програмою. 
Самостійне виконання завдань дає змогу студентам оволодіти в повному обсязі 
тими професійними знаннями, що необхідні для становлення справжніх 
фахівців. Самостійна робота підвищує відповідальність студентів, формує 
навички працювати самостійно, використовувати здобуті знання для вивчення і 
об’єктивної оцінки фінансово-господарської діяльності економічних суб’єктів.  

Після прослуховування лекційного курсу студент обов’язково доповнює і 
поглиблює здобуті знання самостійною роботою. Це дає можливість після 
ознайомлення зі змістом завдання не лише вивчити основні поняття, процедури 
і елементи методу бухгалтерського обліку, а й з’ясувати певні особливості та 
існуючі недоліки в діяльності економічних суб’єктів та визначити шляхи їх 
усунення в практичній діяльності. 

 
При самостійному вивченні тем курсу студенти використовують 

рекомендовану нормативну та спеціальну літературу, опорний конспект лекцій, 
запропоновані у цих методичних рекомендаціях завдання для самоконтролю.  

Самостійна робота ґрунтується на детальному дослідженні основних тем 
дисципліни і включає такі форми:  

- опрацювання лекційного матеріалу тем курсу;  
- підготовка до семінарських і практичних занять, адже більшість тем і 

питань, що виносяться на практичні заняття, потребують більш детального 
опрацювання та спрямовані на поглиблення практичних навичок;  

- вивчення і опрацювання законодавчих, інструктивних та спеціальних 
літературних джерел з питань бухгалтерського обліку;  

- виконання індивідуальних самостійних завдань;  
- опрацювання проблемних питань; 
. 
Самостійна робота сприяє: 

-  поглибленню і розширенню знань; 
-  формуванню інтересу до пізнавальної діяльності; 
- оволодінню прийомами процесу пізнання; 
- розвитку пізнавальних здібностей. 
Тому вона стає головним резервом підвищення ефективності  
підготовки спеціалістів. 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою вивчення дисципліни “ Бухгалтерський облік ” є: формування 

системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на 
підприємствах. 

 
Основними завданнями дисципліни “ Бухгалтерський облік ” є: 

вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на 
підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних 
стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації 
в управлінні. 

 
Предметом вивчення дисципліни “ Бухгалтерський облік ” є: загальна 

теорія бухгалтерського обліку. 
В результаті вивчення дисципліни “ Бухгалтерський облік ” студент,  
 
повинен знати: 
 сутність бухгалтерського обліку та його значення в управлінні; 
 предмет бухгалтерського обліку і методичні прийоми його 

вивчення: 
           - документацію та інвентаризацію; 
           - оцінку і калькуляцію;      
           - рахунки і подвійний запис; 
           - бухгалтерський баланс і звітність; 
 економічну суть господарських операцій, що здійснюються в 

процесі господарської діяльності господарюючих суб’єктів; 
 інші важливі моменти методології та організації бухгалтерського 

обліку. 
Повинен вміти: 
 застосовувати в практичній діяльності основні принципи та методи 

бухгалтерського обліку при реєстрації фактів господарської діяльності, їх 
фіксації в первинних документах;  

 працювати з нормативно-правовою базою стосовно питань 
бухгалтерського обліку; 

 вирішувати питання стосовно господарських операцій; 
 групувати господарські засоби та джерела їх утворення. 
 
Місце дисципліни у навчальному процесі: навчальна дисципліна 

“Бухгалтерський облік” входить до циклу природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки, що формують базові економічні знання 
фахівців економічного спрямування. 
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3. Самостійна робота 
 

К-ть годин № 
з/п 

Назва теми 
Денна Заочна 

1. Бухгалтерський облік , його сутність і значення. 
Предмет і метод бухгалтерського обліку. 4  

2. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 4  
3. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку. 4  
4. Бухгалтерська документація та інвентаризація. Регістри. 5  
5. Облік грошових коштів та розрахункових операцій 6  
6. Облік необоротних активів 4  
7. Бухгалтерський баланс. 6  
8. Облік виробничих запасів і МШП 4  
9. Облік витрат виробництва та операційної діяльності 4  
10. Облік готової продукції та її реалізація 6  
11. Облік розрахунків по оплаті праці 8  
12. Фінансова звітність підприємств 8  
 Всього 63  
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4.Завдання до самостійної роботи 
Для самостійного опрацювання винесені теми, на яких (через обмеження 

кількості лекційних годин) зовсім не зупинявся викладач, або ж ті, що 
потребують особливого поглибленого вивчення. Тому підготовка до кожної з 
них вимагає ретельного опрацювання відповідних розділів підручників, 
періодичних видань та інших джерел інформації. 

 
Тема1. Бухгалтерський облік , його сутність і значення. 
Питання для самостійного вивчення 

1. Сутність господарського обліку і школи бухгалтерського обліку. 
2. Функції бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. 
3. Види господарського обліку та його мірники.  

 
Завдання для самостійної роботи 

Написати визначення термінів :  Основні терміни: підприємство, 
бухгалтерський облік, господарський облік. Провести порівняльну 
характеристику розвитку бухгалтерського обліку  в різних країнах. 

Вправа для закріплення матеріалу  
 

Необхідно:  
1. Знайти правильне визначення кожного з наведених видів обліку та 

розмістіть правильну відповідь у таблицю 1.  
 
Бухгалтерський облік  
 

Статистичний облік Оперативно-технічний облік 

   
 

№ 1. Облік, який здійснюється безпосередньо на місцях здійснення 
господарських операцій і забезпечує їх негайне спостереження та реєстрацію;  

№ 2. Система планомірного збирання, групування і узагальнення масових 
суспільних явищ за якісно однорідними ознаками, вивчення та аналіз 
кількісних і якісних їх змін, а також виявлення закономірностей і темпів 
суспільного розвитку;  
№ 3. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, 
зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та 
внутрішнім користувачам для прийняття рішень. 
 
Література ( 1,6) 
 
 Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

Питання для самостійного вивчення 
1. Предмет бухгалтерського обліку. 
2. Об’єкти бухгалтерського обліку і їх групування. 
3. Метод бухгалтерського обліку. 
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Завдання для самостійної роботи 

Написати визначення термінів. Основні терміни: предмет, господарські 
операції, господарські процеси, об’єкт, метод. 

Вправа для закріплення матеріалу  
 
Знайти правильне визначення для кожного з наведених методів 

бухгалтерського обліку, та розмістити правильну відповідь у таблицю 
Види методів елементів  

Калькулюв
ання  
 

Документув
ання  
 

Оцінка  
 

Подвійний 
запис  
 

Інвента
ризація  
 

Рахунки  
 

Звітність Баланс 

 
№ 1. Метод відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному 

грошовому вимірнику з метою узагальнення їх у цілому по підприємству.  
№ 2. Метод виявлення фактичної наявності та стану матеріальних 

цінностей, грошових коштів на певну дату шляхом перерахування, 
вимірювання, зважування й оцінки всіх залишків господарських засобів і 
порівняння з даними бухгалтерського обліку;  

№ 3. Метод узагальнення даних через рахунки і подвійний запис. Баланс 
показує склад майна суб'єкта діяльності за видами (складом і використанням) і 
джерелами утворення на певну дату в узагальненому вартісному вимірнику, є 
однією з основних форм бухгалтерської звітності;  

№ 4. Метод обчислення собівартості як усього обсягу, так і одиниці 
виготовленої продукції; 

№5.Метод групування господарських операцій, оформлених 
відповідними документами, за економічно однорідними ознаками для 
систематичного контролю за змінами засобів та їх джерел у процесі 
господарської діяльності;  

№ 6. Метод первинної реєстрації об’єктів обліку; 
№ 7. Метод відображення у бухгалтерському обліку кожної господарської 

операції, при якому суму цієї операції записують у дебет одного рахунка і 
одночасно у кредит іншого рахунка.  

№8. Метод підсумкового узагальнення й одержання підсумкових 
показників за звітний період. Це впорядкована система взаємопов'язаних 
економічних показників господарської діяльності підприємства за звітний 
період. 

 
Література (4,9) 
 

 
Тема 2. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 

Питання для самостійного вивчення 
1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. 



9 
 

2. Подвійний запис, його суть і значення. 
3. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку. 
4. Оборотна відомість. 
5. Взаємозв”язок між балансом і рахунками. 

 
Завдання для самостійної роботи 

Написати визначення термінів. Основні терміни: рахунок, дебет, кредит, 
сальдо, оборот, подвійний запис, кореспонденція рахунків, синтетичні та 
аналітичні рахунки. 

Вправа для закріплення матеріалу  
 

Початкове сальдо: 

Рах.30 -100, Рах.31 -800, Рах.63 -1500, Рах.685(сальдо дебетове)-500 
На протязі звітного періоду на підприємстві  мали місце наступні 

господарські операції: 
1. З поточного рахунка надійшло до каси підприємства на відрядження 700 
2.Від постачальника надійшли на склад товари 400 
3.На поточний рахунок від дебітора  перераховано заборгованість 400 
4.З каси видано Іванову на витрати на відрядження 500 
5.З каси видано Петрову на господарські витрати  200 
 
Література (5,2) 
 
 
Тема 3. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку. 

Питання для самостійного вивчення 
1. Класифікація рахунків за економічним змістом. 
2. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. 
3. План рахунків бухгалтерського обліку. 

 
  Завдання для самостійної роботи 
   Написати визначення термінів.  Основні терміни: план рахунків, основні 
рахунки, регулюючі рахунки, забалансові рахунки. 

Вправа для закріплення матеріалу  
 
Задача 1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку безкоштовне 
отримання основних засобів, нарахування зносу та визнання доходу. 
Підприємством безоплатно отриманий факс справедливою вартістю – 2 000 
грн., термін використання якого чотири роки (застосовується прямолінійний 
метод нарахування зносу). 
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Задача 2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку реалізацію 
основних засобів і фінансовий результат від реалізації. 
Підприємство реалізувало будівлю цеху: 

- продажна вартість – 72 000 грн.; 
- первісна вартість – 50 700 грн.; 
- сума нарахованого зносу – 45 630 грн. 

 
Задача 3. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку ліквідацію основних 
засобів і фінансовий результат від ліквідації. 
На підприємстві ліквідується будівля складу у зв’язку з ветхістю і повним 
зносом: 

- первісна вартість складу – 2 400 грн.; 
- витрати на ліквідацію, виконану силами підприємства, склали – 950 грн.; 
- оприбутковані будівельні матеріали на суму – 370 грн. 

 
 
Література (12,6) 
 
 
Тема 4.Бухгалтерська документація та інвентаризація. Регістри. 
Форми бухгалтерського обліку 
Питання для самостійного вивчення 

1.Документація. Зміст і класифікація облікових документів.  
2.Інвентаризація. Значення та види інвентаризацій.  
3.Складові бухгалтерського процесу: первинна реєстрація, поточний 

облік, узагальнення поточного обліку. 
4. Обліковий цикл.  
5Облікові регістри. Техніка запису. Облікові системи (форми обліку).  
6.Державне та професійне регулювання бухгалтерського обліку. 
7.Міжнародні та національні бухгалтерські стандарти. Основні 
нормативні документи бухгалтерського обліку в Україні. 

 
Завдання для самостійної роботи 
 
            Написати визначення термінів.   Основні терміни:  первинні документи, 
реквізити, сторно, вилучення документів, документооборот, архівація 
документів, перевірка за формою і змістом, уніфікація документів, 
стандартизація документів, таксування, контирування. інвентаризація, 
інвентаризаційний опис, надлишки, нестачі, пересортиця, інвентаризаційно-
порівняльна відомість. 
 
 
Вправа для закріплення матеріалу  
1.Знайдіть відповідні визначення для кожного наведеного терміна, та розмістіть 
правильну відповідь у таблицю. 



11 
 

Види термінів 
Документи  Документація  Документування  Документообіг  
№ № № № 
 

№ 1 Процес суцільного й неперервного відображення об’єктів 
бухгалтерського обліку в первинних бухгалтерських документах.  

№ 2. Матеріальні носії, що їх використовують у процесі спілкування і на 
яких за допомогою різних засобів і способів зафіксовано в доцільній для 
сприйняття формі інформацію.  

№ 3 Процес від складання документів до їх здачі в архів.  
№ 4 Сукупність документів, які складають на всі господарські операції. 

 
 

2. Знайдіть відповідні визначення для кожного наведеного терміна  
та розмістіть правильну відповідь у таблицю 

Визначення термінів 
 

Облікові регістри  Картки Бухгалтерські книги Відомості 
 

№ 1. Аркуші паперу міцно переплетені між собою, в яких відображають 
дані за синтетичними й аналітичними рахунками.  

№ 2. Носії інформації спеціального формату і будови, призначені для 
реєстрації, групування і узагальнення господарських операцій, оформлених 
відповідними первинними документами. 

№ 3. Окремі листи спеціальної форми та стандартних розмірів, що 
містять реквізити, які характеризують об’єкти обліку, і виготовлені 
друкарським способом.  

№ 4. Окремі таблиці різного формату ці спеціальним графленням. 
 
 
Література (12,6) 
 
 
Тема 5. Облік грошових коштів та розрахункових операцій 

Облік грошових коштів у касі, на поточному та інших рахунках у банках.  
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» 

Питання для самостійного вивчення 
1. Який порядок організації розрахунків готівкою діє в Україні?  
2. Що таке ліміт каси і як він установлюється?  
3. Які терміни повернення готівки, взятої під звіт, у касу підприємства?  
4. Якими документами оформляються касові операції?  
5. Який порядок ведення касової книги?  
6. Які обов’язки має касир підприємства?  
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7. Який діє порядок відкриття рахунків у банку?  
8. Який порядок проведення розрахунків за допомогою платіжних доручень та 
платіжних вимог-доручень?  
9. Які критерії визнання дебіторської заборгованості?  
 
Завдання для самостійної роботи 
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наведені операції. 

Початкове сальдо: 
Рах.31-8000 , Рах.20 -4000, Рах.10 -19400, Рах.60 -2000, Рах.40 -19400, 
Рах.44 –(непокриті збитки)  -1000 
 
На протязі звітного періоду на підприємстві  мали місце наступні 

господарські операції: 
1.Одержано виробничі запаси на підприємство з оплатою із 

розрахункового рахунка на суму 3000 
2.Одержано у банку короткострокову позику і зараховано на р/р 

підприємства на суму 6400 
3.Погашено із розрахункового рахунку підприємства частину 

короткострокової позики банку на суму  4000 
4.Частину нерозподіленого прибутку спрямовано на збільшення 

статутного капіталу підприємства на суму 8000 
 

 
Література (10,4,9) 
 
 
Тема 6. Облік необоротних активів 
Питання для самостійного вивчення 
1.Облік нематеріальних активів: види, оцінка, знос.  
2.Облік інших необоротних матеріальних активів.  
3.Методи нарахування амортизації. 
4. Облік надходження, зносу, вибуття інших необоротних матеріальних активів. 
5.Методи нарахування амортизації основних засобів. 
6. Облік нарахування зносу основних засобів. 
 
Завдання для самостійної роботи 
Заповнити термінологічний словничок.  

Підготувати презентацію на тему: «  Облік необоротних активів  ». 

 
 

Тема 7. Бухгалтерський баланс. 
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Питання для самостійного вивчення 
1. Балансовий метод відображення інформації. 
2. Побудова бухгалтерського балансу. 
3. Характеристика активу і пасиву балансу. 
4. Контрольне і оперативне значення балансу. 
5. Типи господарських операцій і їх вплив на баланс. 

 
Завдання для самостійної роботи 

Написати визначення термінів.  Основні терміни: бухгалтерський 
баланс, актив, пасив, стаття, господарські засоби, нематеріальні активи, 
джерела утворення майна. 
 
Задача  Скласти баланс підприємства на 1 січня 200Х  за встановленою  
формою. При складанні балансу по кожній статті активу та пасиву дати 
обґрунтування належності до відповідного розділу. 
Вихідні дані. Підприємство мало наступні залишки засобів на 01.01.200Хр.: 
 

№ 
пор. 

Назва майна та джерел його утворення Сума, грн. 

1.  Основні засоби 1 470 
2. Резерви майбутніх витрат і платежів 70 
3. Розрахунки з дебіторами за товари та послуги 850 
4. Нематеріальні активи 100 
5. Розрахунки за нарахованими податками 30 
6. Виробничі запаси 960 
7. Короткострокові позики банку 1 000 
8. Каса 1 
9. Розрахунки з кредиторами за товари та послуги 390 
10. Незавершене виробництво 110 
11. Векселі видані 20 
12. Поточні рахунки в національній валюті 130 
13. Розрахунки з оплати праці 50 
14. Малоцінні та швидкозношувані предмети 40 
15. Поточні рахунки в іноземній валюті 20 
16. Векселі одержані 60 
17. Статутний капітал 1 876 
18. Готова продукція 240 
19. Зобов'язання з оренди 20 
20. Нерозподілений прибуток 510 
21. Розрахунки зі страхування 15 
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 Задачу виконати у таблиці наступної форми: 
 
Актив                                                                                                                   Пасив 

Найменування статей Сума Найменування статей Сума 
 
 
 
 
 
 
 

   

Баланс  Баланс  
 
 
Література (14,7,2) 
 
 
Тема 8. Облік виробничих запасів і МШП 
Питання для самостійного вивчення 
1.Визначення запасів та їх класифікація: сировина, матеріали, товари, паливо, 
запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо. Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».  
2.Облікова оцінка виробничих запасів.  
3.Формування первісної вартості запасів.  
4.Транспортно-заготівельні витрати.  
5.Облік надходження виробничих запасів.  
6.Методи оцінки вибуття запасів.  
7.Облік вибуття запасів у результаті передачі у виробництво, продажу тощо.  
8.Документування операцій руху запасів.  
9.Облік запасів у місцях зберігання та в бухгалтерії. Синтетичний та 
аналітичний облік запасів.  
10.Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання для самостійної роботи 
Задача 
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Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку 
заготівлі та використання виробничих запасів. Визначити невідомі суми. 
 

Кореспонденція 
рахунків 

Сума, 
грн.  

№  
Зміст операції 

 Дт Кт  
1. Придбано малоцінні та швидкозношувані 

предмети у вітчизняного постачальника. 
Розрахунки здійснено з підзвітних сум  

 

 

  600 

2. Відображено податковий кредит за ПДВ     
3. Здійснено передоплату вітчизняному постачальнику за 

паливо  
  9000  

4. Відображено податковий кредит за ПДВ       
5. Оприбутковано паливо, яке надійшло від 

постачальника за купівельними цінами  
  7500 

6. Відображено сума ПДВ за податковою накладною     
7. Відпущено МБП у бухгалтерію    1200 
8. Списано матеріали у виробництво    3000 
 
Література (5,7,3) 
 
 
Тема 9 Облік витрат виробництва та операційної діяльності 
Питання для самостійного вивчення 
1.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».  
2.Сутність витрат на виробництво та їх класифікація. Їх облік.  
3.Склад, облік та розподіл загальновиробничих витрат. 
4. Облік витрат на допоміжних (підсобних) виробництв.  
5.Витрати операційної діяльності. 
6. Облік адміністративних витрат. 
7. Облік збутових витрат. 
 
 
Завдання для самостійної роботи 

Підготувати презентацію на тему: «  Витрати операційної діяльності.  ». 

Задача 
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції по формуванню 

собівартості продукції. Визначити невідомі суми. Вхідні залишки 
незавершеного виробництва складають 25200 грн. 
 
№  

Зміст операції 
Кореспонденція 
рахунків 

Сума, 
грн.  
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Дт Кт  
1. Списано сировину та матеріали  

- на виробництво готової продукції   
- на загальновиробничі потреби    

   
10000  
2000   

2. Списано паливо:  
- на загальногосподарські потреби   
- на загальновиробничі потреби    

   
5000  
1000   

3. Списано малоцінні та швидкозношувані предмети  
- на загальногосподарські потреби   
- на загальновиробничі потреби    

   
700  
200   

4. Списано загальновиробничі витрати на виробництво 
продукції  

   

5. Оприбутковано на склад готову продукцію (залишків 
незавершеного виробництва немає)  

   

 
Література (11,7) 
 
 
Тема 10. Облік готової продукції та її реалізація 
Питання для самостійного вивчення 
1.Поняття готової продукції та основні завдання її бухгалтерського обліку. 
2.Основні методи оцінки готової продукції.  
3.Документообіг обліку готової продукції.  
4.Організація обліку готової продукції та її реалізації на складі та в бухгалтерії 
підприємства.  
4.Характеристика рахунків по обліку готової продукції.  
5.Склад собівартості реалізованої продукції.  
6.Облік операцій пов’язаних з рухом готової продукції. 
 
  Завдання для самостійної роботи 
Написати конспект за наступними питаннями: 
1. Що таке готова продукція та які основні методи її оцінки вам відомі?  
2. Розкрити поняття документообігу обліку готової продукції?  
3. Який склад собівартості реалізованої продукції?  
4. Як відображаються операції руху та реалізації готової продукції на рахунках 
бухгалтерського обліку?  
 
Література (1,8,10) 
 
 
Тема 11. Облік розрахунків по оплаті праці 
Питання для самостійного вивчення 
1.Основи організації обліку праці та витрат на її оплату.  
2.Форми і системи оплати праці. 
3. Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці 
4. Документообіг з обліку оплати праці.  
6.Нарахування заробітної плати. 
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7. Застосування, резервування відпусток. 
8. Синтетичний та аналітичний облік по оплаті праці.  
9.Утримання із заробітної плати. Обов’язкові та утримання яких здійснюються 
ініціативою підприємства. Облік утримання ПДФЛ, ЄСВ.  
10.Облік нарахування на заробітну плату.  
 
 
 
  Завдання для самостійної роботи 
 
Задача. 

Розрахуйте суму всіх необхідних нарахувань і утримань із заробітної 
плати працівника підприємства за _________місяць і визначте суму до виплати.  
  Складіть усі необхідні проводки з нарахування заробітної плати та 
утримань з неї. 
 
(Інформація про відпрацьований час, тарифну ставку чи оклад кожного 
працівника, отримайте у викладача) 
 
 
Література (5,8) 
 
 
Тема 12. Фінансова звітність підприємств 
 
Питання для самостійного вивчення 
1. Звітність підприємства як джерело економічної інформації  
2. Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку  
3. Види та користувачі звітності  
4. Нормативне регулювання процесу складання звітності  
5. Поняття і призначення бухгалтерського балансу  
6. Загальні вимоги до порядку і оформлення форми №1 «Баланс»  
7. Структура і зміст показників ф.№2 «Звіт про фінансові результати».  
8. Порядок заповнення статей звіту про фінансові результати.  
9. Призначення та особливості складання Звіту про рух грошових коштів.  
10. Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку «Виправлення 
помилок і зміни у фінансових звітах».  
11. Порядок виправлення помилок і внесення змін до показників фінансової 
звітності.  
 
 
   
 
 
 
 
Завдання для самостійної роботи 
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   Необхідно: 

1) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку з відповідними 
початковими залишками на основі статей  балансу; 

2) відобразити на відкритих рахунках згідно до господарських операцій за 
листопад  рух засобів та джерел їх утворення, визначити  дебетові та 
кредитові обороти, а також кінцеві залишки;  

3) скласти баланс на 30 листопада. 
 Завдання 1.  

За станом на 31 жовтня підприємство мало такий баланс:  

АКТИВ Сума, 
грн. 

ПАСИВ Сума, 
грн. 

Основні засоби  42600 Статутний капітал  65520 
Виробничі запаси 13800   
Незавершене виробництво  6400 Розрахунки по оплаті 

праці  
3400 

Готова продукція  10300   
Каса   20 Розрахунки з  

постачальниками та 
підрядниками  

2100 

Рахунки в банках  16200   
Розрахунки з різними 
дебіторами  

1700  Нерозподілені прибутки   20000 

БАJIAHC 91020 БАЛАНС 91020 

 

На протязі листопада  на підприємстві відбулися такі господарські 
операції: 

Сума (грн.)       Зміст господарських операцій 

Варіант 1 Варіант 2 

1. Перераховано з поточного рахунку банку  
постачальникам 

2100 425 

2. Відпущено на виробництво продукції 
матеріали  

8500 1700 

3. Надійшло на поточний  рахунок від 
дебіторів 

1700 820 
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4. Одержано матеріали  від постачальників 1500 700 

5. Одержані в касу з поточного рахунку 
грошові кошти 

3400 2200 

6. Видано з каси заробітну плату 3400 2200 

 Література (5,8) 

5. Теми рефератів 
з дисципліни " Бухгалтерська облік  " 

вибір теми реферату 
Кожний студент вибирає одну тему із наведеного переліку відповідно до 

його порядкового номеру у списку групи. 
1. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

2. Об’єкти і суб’єкти обліку.  

3. Метод бухгалтерського обліку, поняття та сутність. Елементи методу 

бухгалтерського обліку.  

4. Класифікація об’єктів обліку та їх характеристика. 

5. Джерела утворення об’єктів обліку. 

6. Господарські процеси та господарські операції. 

7. Вимірники в бухгалтерському обліку.  

8. Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення.  

9. Структура балансу.  

10. Вплив господарських операцій на зміни в балансі. 

11. Класифікація балансу. Значення та функції балансу. 

12. Бухгалтерські рахунки, їх призначення.  

13. Активні та пасивні рахунки, їх будова.  

14. Подвійне відображення операцій на рахунках, його сутність та 

контрольне значення.  

15. Синтетичні рахунки. Аналітичні рахунки. 

16. Класифікація рахунків відносно до балансу. 

17. Основи  класифікації рахунків бухгалтерського обліку. 

18. Класифікація рахунків за економічним змістом.  

19. Класифікація рахунків за структурою та призначенням. 
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20. Структура плану  рахунків бухгалтерського обліку.  

21. Види бухгалтерських документів, їх класифікація.  

22. Документообіг і зберігання документів.  

23. Документування фактів в умовах комп’ютеризації обліку.  

24. Класифікація документів. 

25. Облік операцій в процесі створення підприємства.  

26. Види діяльності підприємства, їх відображення в обліку.   

27. Облік процесу придбання засобів виробництва.  

28. Облік процесу виробництва та формування собівартості продукції.  

29. Облік процесу продаж.  

30. Облік формування та розподілу результатів господарювання.  

31. Необоротні та оборотні активи. 

32. Облік процесу придбання необоротних активів. 

33. Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку.  

34. Місце і роль інвентаризації в теорії бухгалтерського обліку.  

35. Принципи та методика проведення інвентаризації.  

36. Види інвентаризації. Документальне оформлення інвентаризації. 

37. Облікові регістри, їх суть та призначення. Класифікація облікових 

регістрів.  

38. Способи запису в облікових регістрах. Виправлення помилок в 

облікових регістрах.  

39. Класифікація регістрів за змістом,  за зовнішньою формою. 

40. Класифікація регістрів за видом облікових записів. Порядок та техніка 

записів в облікові регістри. 

41. Бухгалтерська звітність, сутність та призначення, вимоги до складання.  

42. Класифікація звітності, її складання. Виправлення звітних даних. 

43. Аналіз звітності. 

44. Національні стандарти обліку.  
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6. Методичні поради до підготовки рефератів, доповідей, есе 
з дисципліни “ Бухгалтерський облік ” 

Реферат, доповідь або есе набираються на комп’ютері у текстових 
редакторах Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, XP або аналогічних на одній 
стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). Обсяг — 10–15 
сторінок тексту. 

При оформленні слід залишати поля: ліве — 30 мм, праве — 20 мм, верхнє 
— 20 мм, нижнє — 20 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1,5, 
шрифт — Times New Roman 14 кегль. 
Текст викладається за планом: 
• Титульна сторінка 
• Зміст 
• Вступ. 
• Основна частина (2–3 підрозділи). 
• Висновки. 
• Список використаних джерел. 
• Додатки. 

У вступі необхідно висвітлити актуальність теми, проаналізувати стан її 
дослідженості. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки. 

В основній частині аналізуються теоретичні погляди та практичні 
вирішення досліджуваної проблеми. 

Висновки робляться на основі викладеного матеріалу. Обсяг цієї частини 
роботи не повинен перевищувати двох сторінок. 

Список використаних джерел має містити лише ті літературні та інші 
джерела (ресурси Інтернету), матеріали з яких було взято для написання 
роботи. 

До додатків включають, як правило, допоміжний матеріал, потрібний для 
повноти сприйняття дослідження, наприклад, допоміжні таблиці, опис методик 
та алгоритмів, ілюстрації допоміжного характеру тощо. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 
великої) жирним шрифтом і розміщують посередині сторінки. Крапка в кінці 
заголовку не ставиться. Кожен підрозділ індивідуального завдання повинен 
починатися з нової сторінки. Нумерацію сторінок подають арабськими 
цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою 
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індивідуального завдання є титульний аркуш. Другою сторінкою є зміст. На 
першій сторінці номер не проставляється. 

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці 
подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації 
позначають скорочено словом “Рис”. Номер і назву ілюстрації розміщують 
посередині під ілюстрацією. Після назви ілюстрації крапка не ставиться. 

Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна 
таблиця має свої номер і назву, які розміщують над таблицею. Перед номером 
таблиці пишуть слово “Таблиця”, після нього ставиться номер. Назва таблиці 
починається з великої літери, після назви крапка не ставиться. 

Під час написання роботи студент повинен робити посилання на джерела, 
дані з яких наводяться у тексті завдання. Наявність посилань на джерела у 
тексті є обов’язковою. Такі посилання дають змогу відшукати і перевірити 
достовірність відомостей, наведених у тексті роботи. Посилання за текстом слід 
брати у квадратні дужки і вказувати послідовний номер джерела у списку 
використаних джерел і номери сторінок, на яких подано інформацію, 
наприклад [5, с. 15–17]. 

Посилання на ілюстрації наводять за її порядковим номером, наприклад, 
“на рис. 1 зображено...”. Посилання на формули наводять за їх порядковим 
номером в дужках, наприклад “у формулі (1)...”. На всі таблиці в тексті 
індивідуального завдання повинні бути посилання, які пишуться скорочено, 
наприклад, “див. табл. 1”. 

У списку використаних джерел їх слід розміщувати в алфавітному порядку 
прізвищ перших авторів. Список повинен містити не менше десяти 
використаних позицій. 

Додатки нумерують великими українськими літерами — А, Б, В і т. д. 
Кожен з них має розміщуватися на новій сторінці і мати заголовок угорі 
посередині сторінки. 
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7.Тести для перевірки 
1. Як можна згрупувати всю інформацію в залежності від функцій обліку в  

управлінні ? 
1. Планова та нормативна. 
2. Аналітична та облікова. 
3. Облікова та планова. 
4. Аналітична, облікова, планова, нормативна. 

 
2. На які групи можна розподілити всю облікову інформацію? 
1. Оперативного та статистичного обліку. 
2. Оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку. 
3. Оперативного обліку, оперативного аналізу та статистичного обліку. 
4. Нормативна, облікова, планова. 

 
3. Які специфічні завдання стоять перед бухгалтерським обліком? 
1. Охорона власності. 
2. Контроль за виконанням програми. 
3. Контроль за правильністю інформації. 
4. Контроль за виконанням програми, охорона власності, укріплення 

режиму економії. 
 

4.  Які специфічні елементи методу бухгалтерського обліку? 
1. Баланс і калькуляція. 
2. Оцінка та інвентаризація. 
3. Система рахунків та подвійний запис. 
4. Баланс, система рахунків та подвійний запис. 

 
5.Як групується майно підприємства за функціональною роллю в процесі 

відтворення? 
Засоби виробництва, обігові кошти. 
Необоротні, оборотні, абстрактні. 
Засоби в сфері виробництва, засоби в сфері обігу, засоби у позавиробничій сфері. 
Засоби праці, предмети праці. 

 
6.Як групується майно підприємства за способом перенесення вартості на 

продукт праці? 
1. Засоби виробництва, обігові кошти. 
2. Необоротні, оборотні. 
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3.Засоби в сфері виробництва, засоби в сфері обігу, засоби у позавиробничій 
сфері. 
4.Засоби праці, предмети праці. 
 
 

7. Як групується майно господарства за джерелами утворення? 
1. Запозичені та притягнені. 
2. Закріплені та запозичені. 
3. Закріплені та спеціального призначення. 
4. Власні та закріплені.  

    
8. Що розуміють під зобов’язанням з розподілу суспільного продукту? 

1.Товари відвантажені. 
2. Борги постачальникам. 

 3. Борги працівникам підприємства з оплати праці. 
      4. Борги банку по позиках. 
 

9. Які елементи методу бухгалтерського обліку є загальними для ряду 
економічних наук? 

1. Баланс, подвійний запис. 
2. Оцінка, баланс, система рахунків. 
3. Оцінка, калькуляція, інвентаризація. 
4. Документація та інвентаризація. 

 
10.  Що розуміють під зобов'язаннями з розрахунків? 
1. Борги робітникам підприємства з оплати праці. 
2. Борги банку за позикою. 
3. Борги постачальникам. 
4. Засоби спеціального призначення. 

 
11.Для чого призначена обігова відомість за синтетичними рахунками? 

1.  Для перевірки правильності кореспонденції рахунків. 
2.  Для перевірки повноти аналітичного обліку. 
3.  Для перевірки повноти синтетичного обліку. 
4.  Для підрахунку підсумку по рахунках. 

 
12.Для чого призначена шахова відомість? 

1. Для перевірки повноти записів в системі синтетичних рахунків. 
2. Для підрахунку підсумків по рахунках. 
3. Для перевірки правильності кореспонденції рахунків. 
4. Для перевірки повноти аналітичного обліку. 

 
13.Які види відомостей складаються за рахунками аналітичного обліку? 

1. Шахова, сальдова. 
2. Обігова, сальдова. 
3. Кількісно-сумова, товарно-матеріальна. 
4. Обігова, кількісно-сумова, сальдова. 
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14.  Чи застосовується в Україні простий запис? 

1.  Ні. 
2. Застосовується в сільському господарстві. 
3. Застосовується в промисловості. 
4. Застосовується на забалансових рахунках. 

 
15.Для чого складається сальдова відомість за рахунками аналітичного 
обліку? 
1.  Для перевірки кореспонденції рахунків. 
2.  Для підрахунку підсумків на рахунках. 
3.  Для перевірки повноти аналітичного обліку. 
4. Для контролю руху і стану виробничих запасів. 
 
16. В якому випадку кінцеве сальдо на активному рахунку дорівнює нулю? 

1. Якщо сума початкового сальдо і обороту по дебету рахунку більше 
обороту по кредиту рахунку . 

2. Якщо сума обороту по дебету рахунку  і початкового сальдо дорівнює 
обороту   по кредиту рахунку. 

3. Якщо сума початкового сальдо і обороту по кредиту рахунку дорівнює 
обороту по дебету рахунку. 

4. Якщо сума початкового сальдо і обороту по кредиту більше обороту по 
дебету. 
 
17. В якому випадку кінцеве сальдо на пасивному рахунку дорівнює нулю? 

1. Якщо сума початкового сальдо і обороту по дебету рахунку більше 
обороту по кредиту рахунку. 

2. Якщо сума обороту по дебету і початкового сальдо дорівнює обороту по 
кредиту. 

3. Якщо сума початкового сальдо і обороту по кредиту рахунку дорівнює 
обороту по дебету рахунку. 

4. Якщо сума початкового сальдо і обороту по кредиту рахунку більше 
обороту по дебету рахунку. 
 
18.  В якому випадку кінцеве сальдо на активному рахунку більше нуля ? 

1. Якщо сума початкового сальдо і обороту по дебету рахунку більше 
обороту по кредиту рахунку. 

2. Якщо сума обороту по дебету рахунку і початкового сальдо дорівнює 
обороту по кредиту рахунку. 

3. Якщо сума початкового сальдо і обороту по кредиту дорівнює обороту 
по дебету. 

4. Якщо сума початкового сальдо і обороту по кредиту рахунку більше 
обороту по дебету рахунку. 
 
19.  В якому випадку кінцеве сальдо на пасивному рахунку більше нуля ? 

1. Якщо сума початкового сальдо і обороту по дебету рахунку більше 
обороту по кредиту рахунку. 
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2. Якщо сума обороту по дебету рахунку і початкового сальдо дорівнює 
обороту по кредиту рахунку. 

3. Якщо сума початкового сальдо і обороту по кредиту рахунку дорівнює 
обороту по дебету рахунку. 

4. Якщо сума початкового сальдо і обороту по кредиту рахунку більше 
обороту по дебету рахунку. 
 
20. Що таке субрахунок ? 

1. Це рахунок синтетичного обліку. 
2. Це рахунок аналітичного обліку. 
3. Це спосіб групування аналітичних рахунків. 
4. В обліку не застосовується. 

 
21.Система яких показників містить  бухгалтерський баланс: 

1. Інтервальних . 
2. Моментних. 
3. Інтервальних та моментних. 
4. Синтетичних. 

 
22.З якою метою складається провізорний баланс: 

1. Для планування господарської діяльності. 
2. Для оцінки виконання програми за рік. 
3. Для виявлення фінансового становища, в якому опиниться підприємство 

в кінці року. 
4. Не складається. 

 
23.З якою метою складається вступний баланс: 

1. Для планування господарської діяльності. 
2. Для підтвердження підсумків по закінченні року. 
3. Для відображення господарських засобів, що виділені в його 

розпорядження як юридичній особі. 
4. Для ліквідації господарського органу. 

 
24.До якого типу відноситься господарська операція "Надійшли платежі за 
відвантажену покупцеві продукцію": 

1. До першого. 
2. До другого. 
3. До третього. 
4. До четвертого. 
 

25.До якого типу відноситься господарська операція "Видана заробітна 
плата з каси підприємства": 

1. До першого. 
2. До другого. 
3. До третього. 
4. До четвертого. 
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26. До якого типу відноситься господарська операція "Надійшли  від 
постачальників комплектуючі вироби": 

1. До першого. 
2. До другого. 
3. До третього. 
4. До четвертого. 
 

27.До якого типу відноситься господарська операція "Позика банку 
направлена на погашення боргу постачальнику": 

1. До першого. 
2. До другого. 
3. До третього. 
4. До четвертого.   
 

28.З якою метою складається ліквідаційний баланс: 
1.  Для планування господарської діяльності. 
2. Для підтвердження підсумків по закінченні року. 
3. Для відображення господарських засобів, що виділені в його      

розпорядження як юридичній особі. 
4. Для оцінки засобів господарства  на момент ліквідації господарського органу. 

 
29. Як називається баланс в якому відсутні статті: "Використання 
прибутку", "Знос основних засобів", "Знос нематеріальних активів": 

1. Заключний баланс. 
2. Баланс "Брутто". 
3. Баланс "Нетто". 
4. Баланс провізорний. 

 
30. Форма балансу в Україні: 

1. Визначається підприємством самостійно. 
2. Є уніфікованою формою звітності. 
3. Різна для кожного виду діяльності. 
4. Залежить від форми власності підприємства. 
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Критерії оцінки самостійної роботи студента із  

дисципліни «Бухгалтерський облік» 

 

      Оцінка «відмінно» (5 балів) .Завдання відзначається повнотою виконання 
без допомоги викладача. Визначає рівень поінформованості, потрібний для 
прийняття рішень. Вибрані інформаційні джерела, адекватні цілі проекту. 
Користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні 
проблемні завдання методичного характеру;  уміє ставити та розв’язувати 
проблеми. Робить висновки і приймає рішення у ситуації невизначеності. 
Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності. 
 

Оцінка «добре» ( 4 бали). Завдання відзначається неповнотою виконання 
без допомоги викладача. Інтерпретує отриману інформацію у контексті своєї 
діяльності. Критично ставиться до отриманої інформації; наводить  аргументи. 
Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під 
керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал. 

 
Оцінка «задовільно» ( 3 бали) виставляється за умови, що студент 

зрозумів запропонований для опрацювання матеріал, але в ході відповіді 
допускає грубі помилки та неточності. 
 
 
 
Оцінка «незадовільно» ( 2 бали). Необхідні практичні уміння роботи не 
сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних 
завдань не виконано.  
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9. Рекомендована література 
Базова 

1. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення [Текст] : монографія / 
[Герасименко С.С., Єпіфанов А.О., Корінько М.Д. та ін.] ; за ред. С.С. Герасименка, 
А.О. Єпіфанова. - Суми : УАБС НБУ, 2010. - 162 с. 

2. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [ Текст ] : навч.-практ. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Верхоглядова [та ін.] ; М-во освіти і науки 
України . ─ К. : Центр учбової літератури, 2010 . ─ 536 с. 

3. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підр. для вищ. 
навч.  

закл. / КНЕУ.- К.: 2011. - 334с. 

4. Шило В. П. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії [ Текст ] : навч. 
посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / В. П. 
Шило, Н. І.  

Верхоглядова, С. Б. Ільіна ; М-во освіти і науки України, Ін-т п-ва "Стратегія" . ─ К. 
: Кондор, 2011 . ─ 172 с. 

5. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи 
теорії та практики: Підручник.– 4-те вид., перероб. І доп.–К.: Знання, 2007. – 
550 с.  
6. Захожай В.Б. Бухгалтерський облік у галузях економіки / В.Б. Захожай, М.Ф. 
Базась, М.М. Матюха, В.М. Базась. —К: МАУП, 2005. -968 с.  
7. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та 
порядок їх заповнення: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної 
літератури, 2004. – 440 с.  

Допоміжна 

8. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [ Текст ] : навч.-практ. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Верхоглядова [та ін.] ; М-во освіти і науки 
України . ─ К. : Центр учбової літератури, 2010 . ─ 536 с. 

9. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [ Текст ] : [навч. посіб.] : до 90-
річчя навч. закл. / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, І. Є. Соколовська-Гонтаренко ; Нац. ун-
т держ. податкової служби України . ─ К. : Центр учбової літератури, 2011 . ─ 424 с. 
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10. Лишиленко, О.В. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл./О.В. Лишиленко ; Акад. муніцип. упр.  - К.:Центр навчальної 
літератури,2011.  - 254с.   

11. Рассулова, Н. В.  Організація проведення майстер-класу з теми "Облік 
надходження товарів від постачальників" [ Текст ] : метод. рек. для студ. екон. спец. 
усіх форм навчання / Н. В. Рассулова, Т. І. Корнєєва ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського, Каф. бух. обліку . ─ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011 . ─ 48 с. 

 Інформаційні ресурси 

1. Цивільний кодекс України: [від 16 січн. 2003 р. № 435-IV]. – ВВР. - 2003. - № 40-
44. - с. 356 із змінами і доповненнями.   

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755  – VI  [Електронний ресурс].  
– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=2755-17 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України [від 16 
лип. 1999 р.  № 996-XIV] [Електронний ресурс].  - Режим доступу:   

<http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/Z996/>   

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій: Наказ 
МФУ  [від  30.11.1999 р. №291 станом на 09.12.2011] [Електронний ресурс].  – 
Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99 
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