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МЕТА, ЗАВДАННЯ І МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік» є нормативною навчальною
дисципліною, яка передбачена навчальним планом підготовки фахівців
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030505 «Управління
персоналом та економіка праці», спеціалізації «Економіка та управління
персоналом».
Програма дисципліни складена відповідно до змісту і вимог освітньокваліфікаційної підготовки бакалаврів в галузі 0305 «Економіка та
підприємництво».
Місце дисципліни у навчальному процесі. Вивчення дисципліни ґрунтується
на знанні економіки підприємства, менеджменту, фінансів.
Мета дисципліни - 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.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є:
- опанувати Міжнародні стандарти фінансової звітності, що регулюють
організацію, порядок ведення обліку та складання звітності підприємства;
- засвоїти теоретичні основи організації обліку.
Предметом навчальної дисципліни є методологія і методика ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві.
Навчання студентів здійснюється на лекціях, практичних заняттях, під час
самостійної та індивідуальної роботи студентів із застосуванням наочності та
технічних засобів навчання, що забезпечує закріплення теоретичних знань та
отримання практичних навичок, сприяє розвитку творчого мислення студентів.
Оцінювання знань студентів відбувається під час поточного, модульного та
підсумкового контролю. Об'єктами поточного контролю є: знання та практичні
навички, творчі здібності студента; систематичність та активність поточної роботи;
результати виконання обов'язкових завдань з практичних занять, а також завдань
для самостійного опрацювання та індивідуальної роботи. Оцінювання знань
здійснюється на практичних заняттях шляхом письмового опитування, вирішення
задач, письмового тестування, перевірки індивідуальних завдань, проходження
модульного контролю.
Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням
результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового
екзамену за 100-бальною системою з подальшим переведенням традиційної шкали
оцінювання за системою ЕСТS.
Унаслідок вивчення і засвоєння програми курсу «Бухгалтерський облік»
студенти мають знати:
- предмет і елементи методу бухгалтерського обліку;
- загальні принципи організації облікового процесу, основні нормативноправові акти, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання у сфері
бухгалтерського обліку;
- План рахунків бухгалтерського обліку, вимоги до форм і змісту первинного,

аналітичного та синтетичного обліку.
На основі отриманих знань студенти повинні вміти:
- відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку;
- заповнювати первинні документи та реєстри бухгалтерського обліку;
- за даними реєстрів бухгалтерського обліку складати фінансову звітність.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод.
Загальні питання бухгалтерського обліку і його роль у системі управління.
Нормативні документи, які визначають основи, порядок організації та ведення
бухгалтерського обліку на підприємствах України.
Види господарського обліку: оперативний, бухгалтерський, статистичний. Види
бухгалтерського обліку: фінансовий, управлінський, податковий. Принципи, функції
та завдання бухгалтерського обліку.
Вимірники, які використовуються у бухгалтерському обліку: натуральні,
грошові та трудові.
Користувачі бухгалтерської інформації. Поняття предмету бухгалтерського
обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку. Ознаки, за
якими групуються господарські засоби і кошти бухгалтерського обліку.
Класифікація господарських засобів і коштів.
Джерела утворення господарських засобів підприємства. Елементи методу
бухгалтерського обліку.
Тема 2. Бухгалтерський баланс.
Поняття бухгалтерського балансу, як основного документу фінансової звітності,
його значення і використання в управлінні. Положенням (стандарт), який визначає
зміст і форму бухгалтерського балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.
Побудова балансу. Функції бухгалтерського балансу. Актив і пасив балансу.
Статті бухгалтерського балансу, їх групування й оцінка. Види бухгалтерських
балансів: періодичний, ліквідаційний, річний та ін. Спрощена форма
бухгалтерського балансу. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями.
Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.
Поняття про бухгалтерські рахунки, їх будова. Дебет та кредит бухгалтерського
рахунку. Схематичне зображення рахунку в бухгалтерському обліку. Класифікація
рахунків за різними ознаками.
Подвійний запис, його суть і контрольне значення. Порядок записів на
рахунках, поняття сальдо та оборотів: початкового, кінцевого та нульового. Порядок
виведення сальдо на активних, пасивних і активно-пасивних рахунках. Рахунки
синтетичного й аналітичного обліку. Поняття ―Система рахунків бухгалтерського
обліку‖. Групування рахунків бухгалтерського обліку за класами. Порядок
застосування Плану рахунків у бухгалтерському обліку підприємств. Побудова
Плану рахунків. Порядок присвоєння кодів рахункам й особливості їх використання
на підприємствах різних видів діяльності.
Суть, значення та використання підприємствами позабалансових рахунків.

Тема 4. Оцінювання та калькуляція.
Сутність вимірювання та види вимірників. Оцінювання як прийом
бухгалтерського обліку. Калькулювання як прийом вартісного вимірювання в
бухгалтерському обліку.
Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського
обліку.
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.
Визначення первинного документу. Документація як складова частина методу
бухгалтерського обліку. Класифікація документів, їх структура, вимоги до
складання, обов’язкові реквізити. Порядок прийняття, перевірки й обробки
документів.
Помилки в обліку та способи їх виправлення. Організація документообігу і
зберігання документів.
Суть і значення інвентаризації. Види інвентаризацій. Порядок проведення
інвентаризації, виведення та відображення її результатів у бухгалтерському обліку.
Поняття про форми бухгалтерського обліку. Меморіально-ордерна форма обліку:
суть, документальне оформлення, переваги та недоліки.
Журнальна та Журнально-ордерна форма обліку: основні бухгалтерські
регістри, схематичне відображення, недоліки та переваги.
Проста форма та спрощена форма обліку: їх суть, відмінність по
документальному оформлені, використання шахматної відомості як основного
документу для складання бухгалтерського балансу.
Автоматизована форма: суть, значення, переваги від інших форм
бухгалтерського обліку, приклади програмного забезпечення. Особливості
застосування різних форм обліку на підприємствах України.
Тема 6. Облік необоротних активів.
Економічний зміст основних засобів. Завдання обліку основних засобів.
Класифікація основних засобів, їх оцінка. Види вартості основних засобів за П(С)БО
7 "Основні засоби". Види ремонтів основних засобів.
Облік наявності і надходження основних засобів. Інвентарні об'єкти і інвентарні
номери. Облік вибуття основних засобів і порядок їх списання. Синтетичний і
аналітичний облік основних засобів. Кореспонденція рахунків. Відображення
операцій з руху основних засобів в реєстрах бухгалтерського обліку.
Облік зносу (амортизації) основних засобів. Синтетичний і аналітичний облік
зносу основних засобів. Кореспонденція рахунків. Інвентаризація основних засобів.
Економічний зміст та завдання обліку нематеріальних активів. Характеристика
рахунку 12 "Нематеріальні активи". Оцінка нематеріальних активів. Організація
синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів. Кореспонденція
рахунків.

Облік накопиченої амортизації нематеріальних активів. Синтетичний і
аналітичний облік накопиченої амортизації нематеріальних активів. Кореспонденція
рахунків. Відображення операцій з нарахування накопиченої амортизації
нематеріальних активів в реєстрах бухгалтерського обліку.
Тема 7. Облік запасів.
Економічний зміст матеріальних оборотних засобів на підприємствах. Завдання
обліку виробничих запасів і товарів. Документальне оформлення надходження і
використання виробничих запасів.
Організація складського господарства. Види складів. Матеріально-відповідальні
особи, їх підбір.
Облік товарно-матеріальних цінностей на складі. Обробка, групування і зведення
первинних документів. Звіт про рух матеріальних цінностей. Методи оцінки
матеріальних цінностей та їх вибір в умовах інфляції. Зміст операцій з рахунків: 201
"Сировина і матеріали", 203 "Паливо", 205 "Будівельні матеріали", 207 "Запасні
частини", 206 "Готова продукція". Синтетичний та аналітичний облік матеріалів.
Кореспонденція рахунків.
Зміст операцій з рахунку 28 "Товари", їх відображення в реєстрах
бухгалтерського обліку. Кореспонденція рахунків. Інвентаризація товарноматеріальних цінностей і оформлення її результатів. Порядок відшкодування
матеріальних збитків і оприбуткування виявлених лишків
Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.
Економічний зміст та завдання обліку грошових коштів у касі підприємства.
Нормативно-правове регулювання в сучасних умовах. Порядок організації готівкових
розрахунків. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні.
Порядок документального оформлення касових операцій. Порядок ведення
касової книги та обов'язки касира. Облік касових операцій у системі рахунків. Рахунок
30 "Каса" і його характеристика. Кореспонденція рахунків з обліку касових операцій.
Відображення касових операцій в реєстрах бухгалтерського обліку. Інвентаризація
каси та здійснення контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.
Відображення в обліку її результатів.
Економічний
зміст
безготівкових
розрахунків,
розрахунково-касового
обслуговування в установах банків. Нормативно правове регулювання в сучасних
умовах. Порядок відкриття та закриття рахунків. Призупинення операцій на рахунках у
банку. Інструкція про відкриття та використання рахунків у національній та іноземній
валюті.
Загальні правила документообігу, оформлення розрахункових безготівкових
операцій: платіжні інструменти, порядок списання грошових коштів з рахунків, порядок
зарахування коштів, порядок виконання розрахункових документів, порядок

відмовлення у розрахункових документах, розрахунки із застосування системи
"Клієнт-Банк". Акредитив, як форма безготівкових розрахунків. Інструкція про
безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті.
Облік операцій на поточному рахунку. Рахунок 31 "Рахунки у банках", його
характеристика. Рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті".
Кореспонденція рахунків з обліку операцій на рахунках у банку. Порядок обробки
виписки банку. Рахунок 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" і його
характеристика. Здійснення і оформлення операцій на валютних рахунках.
Аналітичний облік по рахунку 312. Рахунок 313 "Інші рахунки в банку в
національній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземні валюті" і їх
характеристика. Відображення операцій на поточних рахунках в реєстрах
бухгалтерського обліку. Інвентаризація грошових коштів підприємства на рахунках у
банку. Відображення її результатів у бухгалтерському обліку.
Економічний зміст та завдання обліку інших коштів та грошових документів
підприємства. Нормативно-правове регулювання.
Рахунок 33 "Інші кошти" і його характеристика. Облік наявності і руху грошових
документів, що знаходяться в касі підприємства. Облік власних акцій, викуплених
акціонерним товариством у акціонерів. Аналітичний облік грошових документів.
Кореспонденція рахунків.
Економічний зміст та завдання обліку дебіторської заборгованості. Визнання та
оцінка дебіторської заборгованості.
Економічний зміст розрахункових операцій. Розрахункові взаємовідносини
підприємств з покупцями, замовниками, підзвітними особами, персоналом
підприємства, засновниками, різними дебіторами. Завдання розрахункових операцій.
Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Зміст операцій з рахунку 36
"Розрахунки з покупцями і замовниками". Первинні документи. Синтетичний і
аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками. Кореспонденція
рахунків.
Розрахунки з підзвітними особами. Зміст операцій з рахунку 372 "Розрахунки з
підзвітними особами". Первинна документація з оформлення розрахунків з
підзвітними особами. Порядок одержання і використання підзвітних сум.
Синтетичний і аналітичний облік. Кореспонденція рахунків.
Тема 9. Облік фінансових інвестицій.
Облік довгострокових фінансових інвестицій (pax. №14). Кореспонденція
рахунків з обліку фінансових інвестицій (pax. №14) за методом участі в капіталі.
Облік поточних фінансових інвестицій (pax. №35). Призначення та побудова
рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції». Еквівалент грошових коштів: поняття,
умови визнання. Облік придбання та продажу акцій, облігацій інших поточних
інвестицій. Розкриття інформації про поточні фінансові інвестиції в фінансовій
звітності.

Тема 10. Облік власного капіталу.
Поняття та визначення власного капіталу. Порядок формування та змін статутного
капіталу на підприємствах різних форм власності: державному, приватному,
господарському товаристві. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу та
забезпечень зобов'язань.
Облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. Особливості
обліку статутного капіталу акціонерного товариства. Акції, їх типи та категорії.
Роздрібнення та консолідація акцій. Продаж акцій (підписка на акції).
Облік пайового, додаткового та резервного капіталу. Вилучений капітал. Викуп
акцій. Неоплачений капітал. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
Інвентаризація власного капіталу. Відображення даних про власний капітал в
облікових регістрах і розкриття інформації у фінансовій звітності.
Тема 11. Облік зобов'язань.
Поняття зобов'язань, основні види і форми розрахункових взаємовідносин. Оцінка
зобов'язань. Характеристика рахунків з обліку довгострокових зобов'язань.
Облік довгострокових кредитів банків. Відображення довгострокових кредитів
банків у бухгалтерському обліку та звітності позичальника.
Облік довгострокових зобов'язань з оренди. Облік інших довгострокових
зобов'язань. Відображення даних про зобов'язання в облікових регістрах і розкриття
інформації у фінансовій звітності.
Оцінка зобов'язань за короткостроковими позиками. Сутність і порядок
отримання кредитів. Характеристика рахунка 60 "Короткострокові позики".
Документування господарських операцій з обліку короткострокових кредитів.
Синтетичний і аналітичний облік короткострокових кредитів. Відображення
короткострокових кредитів в облікових регістрах і фінансовій звітності. Порядок
складання журналу 2 (II та III розділів).
Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Характеристика
рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Документування
господарських операцій з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.
Відображення операцій з розрахунків з постачальниками та підрядниками на рахунках
бухгалтерського обліку. Аналітичний облік операцій з постачальниками та
підрядниками. Синтетичний облік операцій з постачальниками та підрядниками.
Форми розрахунків з постачальниками за придбані товарно-матеріальні цінності,
виконані роботи, надані послуги по товарних і нетоварних операціях, готівкою та
безготівковим шляхом. Порядок складання журналу 3 та відомості 3.3, 3.4.
Відображення короткострокових зобов'язань у фінансовій звітності.

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.
Поняття, види та форми оплати праці. Нормативні джерела для нарахування
заробітної плати. Фонд оплати праці. Мінімальна заробітна плата. Документування
господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці.
Трудові відносини на підприємстві. Трудовий договір (контракт). Колективний
договір. Матеріальна відповідальність працівників. Розірвання трудового договору.
Особливості оплати робіт за трудовими угодами.
Нарахування заробітної плати. Облік розрахунків з персоналом з оплати праці.
Облік розрахунків допомоги по тимчасовій непрацездатності. Облік розрахунків
щорічних і додаткових відпусток. Особливості нарахування інших додаткових оплат.
Утримання із заробітної плати. Облік розрахунків за страхуванням.
Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства.
Нормативні джерела з обліку витрат. Групування та склад витрат. Групування
витрат виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) за статтями калькуляції.
Облік витрат виробничої собівартості продукції (Клас 2, pax. №23).
Кореспонденція рахунків з обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)
(pax. №23, 25).
Групування та облік витрат виробництва за елементами (Клас 8, pax. №80-85).
Кореспонденція рахунків з обліку матеріальних витрат (Клас 8 "Витрати за
елементами", pax. №80). Кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату праці
(Клас 8 "Витрати за елементами", pax. №81). Кореспонденція рахунків з обліку
відрахування на соціальні заходи (pax. №82). Кореспонденція рахунків з обліку
амортизації основних засобів (pax. № 83). Кореспонденція рахунків з обліку інших
операційних витрат (pax. 84).
Загальні засади обліку витрат. Економічна сутність витрат. Визнання, склад та
оцінка витрат. Класифікація витрат. Принципи обліку витрат. Характеристика П(С)БО
16 "Витрати". Характеристика рахунків з обліку витрат. Варіанти обліку витрат.
Облік витрат операційної діяльності. Облік витрат від реалізації готової продукції.
Облік витрат від реалізації товарів. Облік витрат від виконання робіт і надання послуг.
Облік інших витрат операційної діяльності. Облік витрат фінансових операцій. Облік
витрат іншої звичайної діяльності. Облік витрат від надзвичайних подій.
Відображення операцій з обліку витрат за видами діяльності на рахунках
бухгалтерського обліку, в облікових регістрах і розкриття інформації у фінансовій
звітності.
Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів.
Загальні засади обліку доходів. Економічна сутність доходів. Визнання, склад та
оцінка доходів. Класифікація доходів. Принципи обліку доходів. Характеристика
П(С)БО 15 "Дохід". Порівняльна Характеристика рахунків з обліку доходів. Варіанти
обліку доходів.

Облік доходів операційної діяльності. Облік доходів від реалізації готової
продукції. Облік доходів від реалізації товарів. Облік доходів від виконання робіт і
надання послуг. Облік інших доходів операційної діяльності. Облік доходів фінансових
операцій. Облік доходів іншої звичайної діяльності. Облік доходів від надзвичайних
подій.
Відображення операцій з обліку доходів і фінансових результатів за видами
діяльності на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах і розкриття
інформації у фінансовій звітності.
Поняття та класифікація фінансових результатів. Загальні засади обліку
фінансових результатів. Характеристика рахунків з обліку фінансових результатів.
Облік фінансових результатів операційної діяльності. Облік результатів фінансових
операцій. Облік фінансових результатів іншої звичайної діяльності. Облік фінансових
результатів від надзвичайних подій. Облік використання нерозподіленого прибутку.
Відображення операцій з обліку фінансових результатів за видами діяльності на
рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах і розкриття інформації у
фінансовій звітності.
Тема 15. Фінансова звітність.
Поняття бухгалтерської звітності. Значення бухгалтерської звітності. Види
звітності. Склад квартальної звітності та строки її надання. Документальне
оформлення фінансової звітності.
Типові форми фінансової звітності: звіт про фінансові результати, звіт про
фінансово – майновий стан, баланс підприємства та звіт про власний капітал.
Порядок складання, розгляду та затвердження поточної й річної бухгалтерської
звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності.
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