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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Бухгалтерський облік ” складена                    
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки           Молодший спеціаліст_____ напряму  
                                                                                                                                                (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 
(спеціальності) “_“Комерційна діяльність”. 

. 
 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  загальна теорія бухгалтерського обліку. 

 
Міждисциплінарні зв’язки:  базується на знаннях фінансового обліку, економічного аналізу, аудиту, 

які належать до циклу загальноекономічної підготовки 
 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета : формування у студентів сучасної системи знань про концептуальні засади 
бухгалтерського обліку, основи методології обліку господарської діяльності, основи техніки 
бухгалтерського обліку, підходи до  організації обліку на підприємстві та засади керівництва 
бухгалтерським обліком в Україні. 
 

Завдання: оволодіння принципами бухгалтерського обліку, забезпечення засвоєння 
методичних підходів, що використовуються в бухгалтерському обліку для відображення 
інформації про господарську діяльність, набуття навиків застосування технічних прийомів 
реєстрації облікової інформації, формування уявлення про повний цикл обробки облікової 
інформації: від первинної фіксації господарських операцій до складання фінансової звітності; 
дати загальне розуміння значення фінансової звітності та основ організації бухгалтерського 
обліку на підприємстві. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

 сутність елементів методу бухгалтерського обліку; 
 порядок відображення в обліку основних господарських процесів: створення 

підприємства, постачання, виробництво, збут;  
 зміст облікової реєстрації; сутність та основні принципи управлінського обліку;  
 основи організації бухгалтерського обліку. 

 
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. 
 використовувати методи і технології бухгалтерського обліку обліку, що необхідні для 

розв’язання поточних та стратегічних практичних завдань з метою прийняття управлінських  рішень в 
різних галузях економіки. 

 
 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться ____108__ години. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Тема 1.   Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації 
Загальне поняття про облік. Виникнення та призначення господарського обліку в суспільстві. 

Бухгалтерський облік як наука.  Види обліку. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 
Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація бухгалтерського 
обліку на підприємстві. 

 
Тема 2.   Предмет і метод бухгалтерського обліку 
   Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти і суб’єкти обліку. Базові принципи 

бухгалтерського обліку. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку, поняття та сутність. 
Елементи методу бухгалтерського обліку.  Класифікація об’єктів обліку та їх характеристика. 
Джерела утворення об’єктів обліку. Господарські процеси та господарські операції. Порядок оцінки 
активів. Економічна сутність вартісного виміру і його значення. 

 
Тема 3.   План рахунків бухгалтерського обліку 
Принципи класифікації бухгалтерських рахунків. Класифікація рахунків за відношенням до 

балансу. Класифікація рахунків за їхнім економічним змістом. Класифікація рахунків за 
призначенням і структурою. План рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки доходів та витрат, їх 
особливості. Особливості регулюючих рахунків. Калькуляційні рахунки. Результатні рахунки. 
Транзитні рахунки. 

 
Тема 4.   Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
      Бухгалтерські рахунки, їх зміст та будова. Активні та пасивні рахунки, їх будова.  

Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок. Техніка запису господарських операцій на 
рахунках обліку. Подвійне відображення операцій на рахунках, його сутність та контрольне 
значення.  Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотні відомості,  їх побудова 
та призначення. Синтетичні рахунки. Аналітичні рахунки. Взаємозв’язок аналітичних та синтетичних 
рахунків.  

 
Тема 5.  Первинне спостереження, документація та інвентаризація 
Первинне спостереження в обліку і його документальне відображення.  
Види бухгалтерських документів, їх класифікація. Документообіг і зберігання документів. 

Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку. Місце і роль інвентаризації в теорії 
бухгалтерського обліку. Класифікація документів. Бухгалтерська обробка документів. Методика 
проведення інвентаризації. Відображення результатів інвентаризації в обліку. 

 
Тема 6.   Бухгалтерський баланс  
  Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення. Структура балансу. Вплив 

господарських операцій на зміни в балансі. Порядок читання та аналізу балансу. Значення та функції 
балансу. Класифікація балансів. 

 
Тема  7.  Форми бухгалтерського обліку 
Форми бухгалтерського обліку, їх суть та історичний розвиток. Техніка облікової реєстрації. 

Облікові регістри, їх суть та призначення.  Класифікація облікових регістрів. Способи запису в 
облікових регістрах. Способи виправлення помилок в облікових регістрах. Комп’ютерні форми та 
системи обліку. Класифікація регістрів по зовнішній формі. Класифікація регістрів по змісту. 
Класифікація регістрів по видом облікових записів. Порядок та техніка записів в облікові регістри. 

 
Тема 8.   Облік  господарських процесів 
Методологічні засади обліку господарських процесів. Облік процесу постачання. Облік 

процесу виробництва та формування собівартості продукції. Калькулювання як спосіб групування 
витрат. Визначення  собівартості продукції. Облік процесу реалізації. Облік формування та розподілу 
результатів господарювання. Звичайна, надзвичайна діяльність підприємства. Операційна діяльність. 
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Фінансова та інвестиційна діяльність підприємства. Основна діяльність підприємства. Облік 
формування та руху статутного капіталу.  

 
Тема 9.   Облік бухгалтерської звітності 
Поняття та принципи побудови бухгалтерської звітності. Вимоги до складання. Класифікація 

звітності та її користувачі. Порядок подання й оприлюднення фінансової звітності. Форми фінансової 
звітності. Виправлення звітних даних. Облікова політика підприємства. Мета фінансової звітності. 
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Аналіз звітності. 

 
 

 
 

3. Рекомендована література 
 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 

- поточний (тестування, рішення задач та ситуаційних завдань),                
-підсумковий (екзамен) 

 
5.Засоби діагностики успішності навчання 

 
У процесі вивчення дисципліни «Бухгалтнрський облік»  викладачем використовуються 

традиційні (лекції, демонстрації, практичні завдання та ін.) та інтерактивні (кейс-методи,  дискусії 
та ін.) методи навчання. 

 

Базова 
1. Бабіч В.В., Сагова С.В. Фінансовий облік: облік активів: Навч. посіб. –К.КНЕУ, 2006. – 282 с. 
2. Бухгалтерський облік у торгівлі: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Грабова, В.М. 
Добровський; За ред.М.В.Кужельного.  – К.:А.С.К., 2004. – 800 с. 
3. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник / За ред.Р.Л. Хомяка, В.І. Лемішовського.  
– Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010.  –1220 с. 
4. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих 
навчальних закладів. / За ред.проф. Бутинця Ф.Ф. – 6-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 
2005. – 756 с. 

5. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2007. – 480 с. 
6. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю, Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. – К.: 
Лібра, 2005. – 976 с. 
7.  Головко Т.В. Фінансовий облік-1. Підручник.  – К.: КНЕУ, 2008.  –    416 с. 

8. Крупка Я.Д., задорожний З.В., Микитюк Н.Я. та ін.. Фінансовий облік. Підручник. – К.: «Хай-Тек 
Прес», 2011. – 544 с. 

9. Лень В.С. Фінансовий облік в Україні: задачі, тести, відповіді. Навчальний посібник. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2006. – 320 с. 

10. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний 
посібник.  – К.: Центр навчальної літератури, 2006.  –  556 с. 

11. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник.  –Київ: Вид-во «Центр 
навчальної літератури», 2005. – 528 с.  

12. Пушкар М.С. Фінансовий облік. Тернопіль, 2002. – 628 с. 
13. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік. Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 
2008. – 507 с. 
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Алерта, 2006. – 1080 с. 
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закладів. – К.: Кондор, 2007. – 430 с. 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти 
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.99р. // Все про 
бухгалтерський облік. – 2011. – №10. – С. 3-8 

2. Податковий кодекс України, від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http:// 
zakon.rada.gov.ua 

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-ІV[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http:// zakon.rada.gov.ua 

4. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом МФУ від 30.11.99 р. №291 // Все 
про бухгалтерський облік. – 2011. – №12. – С.59-120 
5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій, затв. наказом МФУ від 30.11.99 р. №291 // Все про бухгалтерський облік. 
– 2011. – №12. – С.121-127 

Допоміжна 
1. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. наказом МФУ від 31.03.99р. №87 // Все про 
бухгалтерський облік. – 2011. – №10. – С. 9-12 
2. П(С)БО 2 «Баланс», затв. наказом МФУ від 31.12.99 р. №87 // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 
№10. – С. 13-19 
3. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», затв. наказом МФУ від 31.03.99 р. №87 // Все про 
бухгалтерський облік. – 2011. – №10. – С. 20-25 
4. П(С)БО 4  «Звіт про рух грошових коштів» затв. наказом МФУ від 31.03.99 р. №87 // Все про 
бухгалтерський облік. – 2011. – №10. – С. 26-31 
5. П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» затв. наказом МФУ від 31.03.99 р. №87 // Все про бухгалтерський 
облік. – 2011. – №10. – С. 32-35 
6. П(С)БО 7 «Основні засоби» затв. наказом МФУ від 27.04.2000 р. №92  // Все про бухгалтерський облік. – 
2011. – №10. – С. 38-43 
7. П(С)БО 8  «Нематеріальні активи» затв. наказом МФУ від 18.10.99 р. №242 // Все про бухгалтерський 
облік. – 2011. – №10. – С. 44-48 
8. П(С)БО 9 «Запаси» затв. наказом МФУ від 20.10.99 р. № 246// Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 
№10. – С. 49-52 
9. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» затв. наказом МФУ від 08.10.99 р. №237 // Все про 
бухгалтерський облік. – 2011. – №10. – С. 53-56 
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Примітки: 

1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та 
вимоги до знань і вмінь. Програма нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої освіти. Програма 
вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним закладом. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної програми. 
 
 
 


