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«Осмислення знань студента завжди  

пов’язане з його самостійною працею»  

(В. Сухомлинський) 

 

 

ВСТУП 

    В освоєнні навчального матеріалу з предмету «Бухгалтерський облікь» 
надзвичайно важливу роль відіграє не тільки активна участь студентів на 

аудиторних лекційних, семінарських та практичних заняттях, а й їх самостійна 

робота, яка має за мету  забезпечити розширення й поглиблення теоретичних 

знань та практичних навичок з предмету, повинна привчити студента 

застосовувати сучасну методику розрахунків та комп’ютерної техніки, 

самостійно працювати з різними джерелами інформації(підручниками, 

навчальними посібниками, монографіями,мережею Internet тощо). 

   У роботі над навчальним матеріалом дуже важливим є вміння студента 

самостійно підбирати необхідні джерела інформації, наполеглива робота у цьому 

аспекті виробить у студентів аналітичне мислення, сформує власний погляд на 

проблемні питання предмету, навчить робити правильні висновки та надавати 
обґрунтовані пропозиції під час вирішення актуальних питань. Це необхідно 

майбутньому спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних 

спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним економічним мисленням, 

чи здатний він з дотриманням вимог науково-теоретичних засад 

використовувати конкретну суму знань в умовах мінливих економічних 

відносин.   
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

   Бухгалтерський облік є однією з основних функцій управління підприємством. 

Він формує економічну інформацію для аналізу господарської діяльності , 

складання бізнес –планів, прийняття управлінських рішень. 

Дисципліна «Бухгалтерський облік» належить до циклу дисциплін , які 

формують загальноекономічну підготовку фахівців економічних спеціальностей  

Мета вивчення дисципліни:  формування системи знань з теорії та практики 
ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Завдання: 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. 

Предмет: загальна теорія бухгалтерського обліку. 

 Студенти вивчають предмет, об'єкти, методи, принципи бухгалтерського 

обліку, облікові процедури , облік господарських операцій , порядок формування 

облікової інформації. 

Після вивчення курсу "Бухгалтерський облік " студенти повинні знати: 

  порядок формування достовірної облікової інформації про об 'єкти 
обліку; 

 значення економічних показників , які формують систему 

господарського обліку; 

 класифікацію активів за економічним змістом призначенням і 

структурою; 

 облікову політику підприємства, принципи та правила ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві; 

 облікові вимірники, способи виявлення та виправлення 

помилок у бухгалтерському обліку; 

 принципи складання бухгалтерської кореспонденції; 

 зміст та склад бухгалтерського балансу; 

 класифікацію рахунків бухгалтерського обліку, План рахунків; 

 порядок організації бухгалтерського обліку; 

  документоведення та документообіг бухгалтерії. 

Отримавши вище перераховані  знання з предмету, студенти повинні 

вміти: 

 

  складати первинні бухгалтерські документи ; 

  проводити групування господарських засобів та джерел їх 

утворення; 

 складати бухгалтерський баланс підприємства; 

 відкривати рахунки синтетичного та аналітичного обліку і проводити 
записи господарських операцій; 

 складати оборотні відомості по рахункам синтетичного обліку; 

 проводити класифікацію активів за економічним змістом 

призначенням і структурою; 

Курс дисципліни «Бухгалтерський облік» у комплексі з іншими 
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економічними дисциплінами розвиває у студентів економічне мислення, 

допомагає краще зрозуміти економічну сутність і проблеми організації, 

планування та аналізу діяльності підприємства та усієї економіки України. 

Бухгалтерський облік досить складний для засвоєння, а отже 

потребує регулярних занять, систематичного вивчення. 

Вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» спирається на базові 

знання з курсу «Економіка підприємства» . 

Водночас дисципліна «Бухгалтерський облік» є базовою для таких 
дисциплін: «Економічний аналіз», «Податкова система», «Фінанси 

підприємств», «Управління витратами». 

Зміст дисципліни розкривається в темах(розділах): 

1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації. 

2. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

3. Бухгалтерський баланс. 

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 

5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація. 

6. План рахунків бухгалтерського обліку. 

7. Форми бухгалтерського обліку. 

8. Облік господарських процесів. 

9. Основи бухгалтерської звітності. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Тема 1.1.Поняття про господарський облік 

Бухгалтерська інформація та її користувачі 

2 

2 

 

Тема 1.2.  Завдання бухгалтерського обліку, його мета, 

функції у суспільстві 

Принципи бухгалтерського обліку 

2 

3,4 Тема 1.3.  Принципи організації та порядок ведення 

бухгалтерського обліку 

Організація бухгалтерських служб на підприємстві. Роль 

та функції бухгалтерії на підприємстві 

2 

2 

5 Тема 2.1.Теоретичні поняття про метод, предмет і об’єкти 
бухгалтерського обліку 

Метод бухгалтерського обліку 

2 

6 Тема 3.1. Бухгалтерський баланс і основи його побудови  

Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями 

2 

7 Тема 4.1.  Бухгалтерські рахунки та їх класифікація  

Класифікація бухгалтерських рахунків.. 

2 

8,9 Тема 4.2.  Двоїсті методичні прийоми бухгалтерського 

обліку 

Синтетичний та аналітичний облік.  

Оборотні відомості по синтетичним та аналітичним 

рахункам 

2 

2 

10,11 Тема 5.1.  План рахунків бухгалтерського обліку 

Клас 1,2,3. Клас 4,5,6. Клас 7,8,9.  

Клас 0.Облік поза балансом. За балансові рахунки 

2 

2 

12,13 Тема 6.1.  Бухгалтерська документація  

Хронологічний та систематичний запис. Облікові реєстри.  
Інвентаризація, її значення та види. 

Складання інвентаризаційних відомостей та списання 

різниць 

2 

2 

14,15 Тема 6.2.  Документообіг та його організація. Діловодство 

бухгалтерії та організація архіву обліку. 

Єдина   система діловодства та правила спеціального  

діловодства бухгалтерії.  

Складання номенклатури та формування справ бухгалтерії 

2 

2 

16,17 

18 

Тема 7.1. Форми ведення бухгалтерського обліку 

 Меморіально-ордерна форма ведення бухгалтерського 

обліку. Форма Журнал-Головна. Журнально-ордерна форма 

ведення бухгалтерського обліку.  

Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку. 

Автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку 

2 

2 

2 
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19,20 Тема 9.1.Бухгалтерська звітність, її значення та 

нормативно-правове забезпечення 

Поняття П(С)БО.  

Види бухгалтерської звітності. Склад бухгалтерської 

звітності і вимоги  до неї. Порядок складання і подання 

2 

2 

 Всього 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ, КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ , ТЕСТИ 

САМОПІДГОТОВКИ 

Тема .Поняття про господарський облік 
План вивчення  

1. Бухгалтерська інформація та її користувачі. 

 

Основні поняття теми: підприємство, господарська діяльність, внутрішні 
користувачі  бухгалтерської інформації, зовнішні користувачі бухгалтерської 

інформації, прямий фінансовий інтерес, непрямий фінансовий інтерес, моделі 

підприємницької діяльності, посередники, агентування, бухгалтерські 

інформаційні системи,  статут, колективний договір 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам треба засвоїти необхідний мінімум, а саме: 

        Бухгалтерський облік покликаний надавати інформацію. Джерелом 

бухгалтерської інформації є бухгалтерська звітність. 

        Бухгалтерська інформація – це певні дані, які мають новизну і корисність, 

пов’язані з діяльністю підприємства. 

        Бухгалтерська інформація збирається, об’єднується , передається та 
зберігається за допомогою бухгалтерських інформаційних систем. 

       Бухгалтерські інформаційні системи вивчаються залежно від особливості 

реалізації в них таких елементів: введення, збереження та первинна обробка 

початкових даних обліку; отримання результатної інформації; забезпечення 

циклічності облікових процедур; настроювання програм; особливості організації 

і методології обліку суб’єкта господарювання та управління ним. 

    Бухгалтерські інформаційні системи класифікують за певними ознаками: 

1. за змістом завдань, що характеризують галузеву належність 

діяльності підприємства: промислові, будівельні, с/господарські; 



 

7 

 

2. за формами власності підприємств – державні, муніципальні, 

акціонерні, спільні з іноземним капіталом, приватні, бюджетні; 

3. за розміром господарюючих суб’єктів бухгалтерські інформаційні 

системи поділяються на системи для малих, середніх і великих 

підприємств; 

4. за рівнем управління під-ом бухгалтерські інформаційні системи 

зорієнтовані на керівництво підприємством, цехом, підрозділом; 
5. за типами функціонування операційних систем і типами інтересу 

виділяють бухгалтерські інформаційні системи, які використовують 

командний (ДОS) інтерфейс і системи орієнтовані на  SILK - WIMR  - 

інтерфейси.  

     Взагалі бухгалтерія відображає показники, що характеризують майнове і 

фінансове становище підприємства, вона також характеризує результати 

господарської діяльності за звітний період. Аналіз показників, що випливають з 

бухгалтерії дозволяє визначити загальну вартість майна підприємства, величину 

вкладеного капіталу і позикових коштів. Бухгалтерія відображає фінансове 

положення підприємства, його платоспроможність і прибутковість. 

     Бухгалтерська звітність дає можливість більш глибоко заглянути у 
внутрішні і зовнішні відносини господарського суб’єкта й підприємства, оцінити 

його здатність вчасно й повністю розрахуватись по зобов’язанням. 

    Зовнішні користувачі бухгалтерії інформації з даних звітності одержують 

можливість оцінити доцільність придбання майна того або іншого підприємства, 

уникнути видачі кредиту ненадійним клієнтам, правильно побудувати відносини 

з наявними замовниками, оцінити фінансові положення потенційних партнерів. 

   По даним звітності керівник підприємства звітує перед засновником й іншим 

структурами керування й контролю. Ретельний аналіз бухгалтерії дозволяє 

розкрити причини недоліків у роботі підприємства, виявити резерви й помітити 

шлях поліпшення його діяльності. 

 Будь – яке підприємство діє на підставі власного статуту.  

Статут має відповідати основним положенням Закону України, його затверджує 
власник чи засновник підприємства. 

   У статуті підприємства визначаються: його точне найменування та 

місцезнаходження; основна місія й цілі дія-ті; органи управління та порядок їх 

формування; повноваження трудового колективу; джерела та порядок утворення 

майна; умови реорганізації і припинення існування.  

   На підприємстві важливу соціальну роль відіграє колективний договір – угода 

між трудовими колективами в особі профспілки та адміністрацією, що 

укладається щорічно і не може суперечити чинному законодавству України. 

   У найменування підприємства треба відобразити його конкретну назву (завод, 

фабрика, майстерня), вид (приватне, колективне, державне).  

   У статуті має бути визначено орган, що має право репрезентувати інтереси 
трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет). До нього 

можна включати положення, зв’язані з особливостями діяльності підприємства: 

про трудові взаємини, які виникають на підставі членства; про повноваження, 

порядок створення і структуру ради підприємства, про товарний знак тощо. 

Контрольні питання 
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1. Які суб'єкти зобов'язані вести бухгалтерський облік? 

2. Які відомі вчені зробили вагомий внесок в розвиток бухгалтерського 

обліку? 

3. Як класифікують користувачів бухгалтерської інформації? 

4. Що таке облікова інформація? 

5. Які функції виконує бухгалтерія? 

Теми рефератів(доповідей) 
1. Бухгалтерія - основне джерело інформації на підприємстві. 

2. Професійні вимоги до сучасного бухгалтера. 

Питання і завдання для самоконтролю 
1. Оцінити наступну ситуацію та висловити власну думку з приводу 

обізнаності керівника підприємства з веденням бухгалтерського обліку.  

Спробуйте уявити себе на місці бухгалтера і визначитися з його діями у даній 

ситуації: 

Дані для виконання: 

Керівник підприємства звернувся до бухгалтера з приводу надання такої 

інформації: 

І), чи укладено договори купівлі-продажу; 

2).ступінь підготовки бізнес-плану для отримання кредиту; 
3).кількість нереалізованої продукції; 

4). сегмент ринку, охоплений продукцією даного підприємства; 

5).заборгованість перед працівниками по заробітній платі. 

2. Використовуючи наведену нижче класифікацію користувачів 

бухгалтерської інформації, необхідно розбити зовнішніх користувачів на 

групи у вигляді таблиці: 

Користувачі з 

прямим фінансовим 

інтересом 

Користувачі з непрямим 

фінансовим інтересом 

Користувачі без 

фінансового 

інтересу 
1 2 3 

Дані для виконання: 

Класифікація користувачів бухгалтерської інформації за сферою 

застосування 

Зовнішні Внутрішні 

1 2 

1 .Інвестори 1 .Адміністрація 

2.Податкові органи 2.Загальні збори акціонерів 

З.Державні фінансові органи 3. Спостережна рада 

4. Банки 4.Ревізійна комісія 

5. Біржі 5.Власники 

6. Акціонери (сторони і) 6. Співвласники 
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7. Статистичні органи 7. Менеджери 

8. Кредитори 8.Керівництво і спеціалісти 

 підрозділів 

 9. Члени колективу підприємства 

 Для більш глибшого засвоєння теми студенту рекомендується виконати 

наступну роботу: 
1. Дати письмові відповіді на контрольні питання. 

2. Підготувати до семінарського заняття доповідь за однією з вище названих 

тем. 

3. Розв'язати контрольні звдання. 

4.   Виконати тестове завдання (тест 1) 

Форма контролю: конспект(питання, розв'язок завдань, тестів) 

Тест 1 

1. Які з нижче перерахованих користувачів бухгалтерської звітності 

відносяться до зовнішніх користувачів з непрямим фінансовим інтересом: 
а) податкові органи, обслуговуючий банк, страхові компанії; 

б) органи статистики, аудиторські фірми, арбітраж; 

в) постачальники, банки, що кредитують, інвестори. 

2. Які факти знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку: 
а) виплата заробітної плати; придбання автомобіля; 

б) розумовий потенціал керівника організації; 

в) кадрові переміщення службовців. 

3. В якому варіанті відповіді перераховані особи, які не можуть 

займатись підприємницькою діяльністю в Україні: 
а) іноземні громадяни; 

б) військовослужбовці; 

в) особи без громадянства. 

4. Основними перевагами приватного підприємства є: 

а) простота створення; 

б) те, що власник самостійно розпоряджається майном; 

в) усе вищеназване. 

5. Знайти відповідну пару: 

1 Бізнес 1 Самостійний господарюючий статутний об'єкт 

2 Підприємство 2 Система оцінки фінансової діяльності 

3 Бухгалтерський облік 

 

 

 

облік 

3 Діло, що приносить дохід 

6. Господарські товариства поділяють на види: товариство з обмеженою 

відповідальністю, командитне, акціонерне і т. д. в залежності від: 
а) кількості працюючих на ньому працівників; 

б) розміру відповідальності по зобов'язаннях підприємства; 

в) форми власності. 

7. В яких пунктах перераховані ознаки юридичної особи: 
а) статут, печатка; 
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б) бухгалтерський баланс; 

в) у всіх вищеназваних пунктах. 

8. Самостійна ініціативна діяльність з виготовлення продукції, надання 

послуг, реалізації товарів з метою одержання прибутку називається: 
а) статутом підприємства; 

б) підприємством; 

в) підприємництвом. 

9. Фізична особа відрізняється від юридичної тим, що: 
а) фізична особа не може мати печатки; 

б) юридична особа має статут; 

в) фізична особа платить менше податків. 

10. Державний реєстр - це: 

а) реєстр усіх суб'єктів бізнесу 

б) реєстр тільки державних підприємств; 

в) реєстр тільки приватних підприємств. 

11. Основним для бухгалтерського обліку є вимірник: 
а) грошовий; 

б) трудовий; 

в) натуральний. 

12. Особливістю бухгалтерського обліку є відображення господарських 

процесів: 
а) вибірково; 

б) безперервно; 

в) на останнє число місяця. 

13. Предметом бухгалтерського обліку є: 

а) кругообіг господарських процесів; 

б) відображення стану і використання майна господарства в процесі його 

кругообігу; 

в) контроль за використанням майна. 

14. Сутність принципу відокремлення майна полягає в наступному: 
а) облік майна та зобов'язань підприємства і його власників здійснюється в 

сукупності; 

б) рахунок в банку підприємства існує відокремлено від рахунків 
власників; 

в) майно і зобов'язання підприємства існують відокремлено від майна і 

зобов'язань 

власника цього підприємства та інших підприємств. 

16. В яких пунктах перераховані специфічні ознаки бухгалтерського 

обліку: 
а) подвійне відображення операції; спостереження і контроль за окремими 

операція 

ми па найважливіших ділянках господарської діяльності; 

б) переважно використовуються натуральні і трудові вимірники; 

безперервність; 
в) юридична доказовість; подвійне відображення операцій; 
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безперервність. 

17. В системі управління бухгалтерський облік виконує функцію: 
а) контролю; 

б) планування; 

в) регулювання. 

18. Які з наведених користувачів бухгалтерської звітності відносяться до 

зовнішніх користувачів: 
а) менеджери по збуту товарів; 

б) інвестори; 

в) працівники підприємства. 

 

 

 

 

 

 

Тема .  Завдання бухгалтерського обліку, його мета, функції у 

суспільстві 
План вивчення  

1. Принципи бухгалтерського обліку 
 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам треба засвоїти необхідний мінімум, а саме: 

Основні принципи бухгалтерського обліку взаємопов’язані між собою і 

забезпечують виконання його функції. 

Принципи (від лат.principum – начало, основа) бухгалтерського обліку – це 

основні засади, на яких здійснюється його функції. У різних країнах принципи 

бухгалтерського обліку мають певні відмінності ( в залежності від національних 

особливостей, економічного розвитку, форм власності, політичного ладу та ін.) 

В Україні це: 

 Принцип автономності (підприємство веде облік своєї діяльності 

автоматично, незалежно від засновників); 
 Принцип безперервності (підприємство веде облік безперервно і 

постійно); 

 Принцип доказовості (підприємство застосовує суцільне 

документування всіх господарських операцій за вимогами, що до їх 

юридичної дієспроможності); 

 Принцип грошової оцінки (полягає у відображенні господарських 

операцій у єдиному грошовому вимірнику (у грн.)); 

 Принцип собівартості (відображення у бухгалтерського обліку 

сировини, матеріалів, товару, готових виробів за фактом, за собівартістю 

придбання, тобто за фактичною ціною без ПДВ, акцизного збору і інших 

зборів); 
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 Принцип обачності (обережності) – відображення у бухгалтерського 

обліку витрат і доходів на підставі достовірно обґрунтованих первинною 

документацією господарських операцій; 

 Принцип закріплення власності (документальне затвердження капіталу 

засновниками підприємства у бухгалтерського обліку); 

 Принцип дискретності (передбачає переривання  бухгалтерського 

обліку, коли необхідно визначити фінансовий стан підприємства або 
скласти фінансовий звіт на певну дату); 

 Принцип нарахування (визначення моменту проведення витрат і 

отримання доходів: тут є два методи: 

 Метод по отриманню (у тому періоді коли здійснилася операція або 

придбання, або реалізації); 

 Касовий метод ( у тому періоді коли здійснюється оплата господарських 

операцій); 

 Принцип суттєвості (відображення суттєвих витрат упродовж усього 

виробничого циклу); 

 Принцип правомочності (відображення комплексно усієї господарської 

діяльності підприємства незалежно від головного виду діяльності і 
статутних положень); 

 Принцип відповідальності (розмежування витрат і доходів між 

періодами  завершеного виробничого циклу та узгодження доходів 

звітного періоду з витратами, завдяки яким одержані ці доходи); 

 Принцип облікової політики (додержання протягом тривалого часу 

облікових методів визначення доходів, нарахування амортизації, 

калькуляція собівартості); 

 Принцип періодизації (передбачає поділ безперервної господарської 

діяльності на звітні періоди (місяць, квартал, рік) для виявлення 

результатів діяльності за ці відрізки часу). 

 
 

Контрольні питання 
1. З якою метою здійснюється державне регулювання бухгалтерського 

обліку? 

2. Якими бухгалтерськими документами регулюються 

питання 

бухгалтерського обліку в Україні? 

3. Що розуміють під обліковою політикою? 

4. Що необхідно враховувати при виборі облікової політики? 

5. Які питання організації бухгалтерського обліку відображаються в 
обліковій політиці? 

6. Хто повинен знати облікову політику на підприємстві? 

7. Ким формується і затверджується облікова політика на підприємстві? 

8. В яких випадках можуть вноситись зміни в облікову політику?  

Теми рефератів(доповідей) 
1. Лука Пачолі і сучасність. 
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2. Облікова політика — тактика діяльності бухгалтерської служби на 

підприємстві. 

Питання і завдання для самоконтролю 
1. Наведіть правила та постулати бухгалтерського обліку. 

2. Назвіть складові облікової політики підприємства. 

3. Складіть порівняльну характеристику фінансового, управлінського і 

податкового обліку. Результат викласти у вигляді таблиці: 

Порівняльні 

характеристики 

Фінансовий 

облік 

Управлінс

ький облік 

Податковий 

облік 

 

1 2 3 4 

1. Основні 
користувачі 

інформації 

   

2. Основний 

суб'єкт обліку 

   

3. Облікові 

вимірники 

   

4. Частота 
складання 

звітності 

   

5. Групування 

витрат 

    

6.Правила та 

регламентація 

ведення обліку 

   

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступну роботу: 
1. Дати письмові відповіді на контрольні питання. 

2. Підготувати до семінарського заняття доповідь за однією з вище названих 

тем. 

3. Розв'язати контрольні завдання. 

Форма контролю: конспект(питання, розв'язок завдань) 
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Тема. Принципи організації та порядок ведення бухгалтерського 

обліку.  

Мета:   

-    засвоєння, поглиблення, закріплення та систематизація знань                  

по темі ; 

- розвивати, використовувати та набувати в прикладному плані набуті 

знання по темі;  

- сприяти формуванню знань та виробленню практичних навичок по 

темі.   

План вивчення  
1. Організація бухгалтерських служб на підприємстві. 

2. Роль та функції бухгалтерії на підприємстві.  

3.  

Основні поняття теми: бухгалтерія як структурний підрозділ підприємства, 
централізована організація бухгалтерського обліку, часткова централізація, 

децентралізований облік, спрощена форма організації бухгалтерського обліку, 

предметна структура облікового апарату, виробнича структура облікового 

апарату, розподіл обов’язків, службові характеристики, посадові інструкції. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ  

При вивченні теми студентам треба засвоїти необхідний мінімум, а саме: 

   Порядок організації та ведення бух. обліку на підприємствах визначається 

розділом 3   Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні    №  996-IV від 16 липня 1999р . У цьому розділі чітко розмежована 

відповідальність власника (або уповноваженої особи) і головного бухгалтера 

(або особу на яку покладено ведення  бух. обліку на підприємстві). 

   Ведення бух. обліку на підприємстві здійснюють бухгалтер або бухгалтерія під 
керівництвом головного бухгалтера. 

   Структура і функції бухгалтерського апарату на підприємстві залежить від 

характеру об’єкта дія-ті цього підприємства. На великих підприємствах як 

правило організуються такі відділи обліку: 

 фінансовий; 

 розрахунків по заробітній платі; 

 матеріалів; 

 виробництва; 

 реалізації. 

   Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні    

№  996-IV від 16 липня 1999р. визначає правові засади регулювання, організації, 
ведення бух. обліку та складання фінансової звітності в Україні. 

 Стаття 8 Закону «Організація бух. обліку на підприємстві» визначає таке: 

1. Бух. облік на  підприємстві ведеться від дня реєстрації підприємства до 

його ліквідації. 

2. Питання організації. бух. обліку на підприємстві належить до 

компетенції його власника або уповноваженого органу відповідно до 

законодавства. 
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3. Відповідальність за організацію бух. обліку та забезпечення 

фінансування фактів здійснення всіх господарських операцій, 

збереження документів, регістрів і звітності протягом встановленого 

терміну (не менше трьох років), несуть власник чи уповноважений орган, 

який здійснює керівництво підприємством. 

4. Для збереження ведення бух. обліку підприємство самостійно обирає 

форми його організації: 
1. введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення 

бухгалтерської  служби на чолі з головним бухгалтером; 

2. користування послугами спеціаліста з бух. обліку, зареєстрованого як 

підприємець; 

3. ведення на договірних засадах бух. обліку централізованою 

бухгалтерією або аудиторською фірмою; 

4. самостійне ведення бух. обліку та складання звітності власником або 

керівником підприємства. 

5. Підприємство самостійно: 

1. визначає облікову політику підприємства; 

2. обирає форму бух. обліку; 
6. Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для 

правильного ведення бух. обліку, забезпечити виконання всіма 

підрозділами, службами та працівниками, причетними до бух. обліку, 

правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та 

подання до обліку первинних документів. 

7. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бух. обліку 

підприємства: 

1. забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних 

методологічних засад бух. обліку, складання і подання звітності; 

2. бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та 

відшкодування витрат; 

3. забезпечує перевірку стану бух. обліку у філіях, представництвах, 
відділеннях та інших підрозділах підприємства. 

8. Відповідальність за бух. облік господарських операцій, пов’язаних з 

ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов’язань 

підприємства та складання ліквідаційного балансу та фінансової 

звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється 

відповідно до законодавства. 

Організація бух. обліку на підприємстві ґрунтується на застосуванні 

загальноприйнятих у міжнародній практиці передумов та принципів. 

   Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових 

або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити: 

 назву документа (форми); 
 дату і місце складання; 

 назву підприємства, від імені якого складено документ; 

 зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської 

операції; 

 посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції; 
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 особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, 

яка брала участь у здійсненні господарської операції. 

   Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, 

систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного 

та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємно пов’язаних 

рахунках бух. обліку. Операції в іноземній валюті відображають також у валюті 

розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо. Первинні 
документи мають бути складені під час здійснення господарської операції, а 

якщо це не можливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та 

впровадження, оброблених даних на підставі первинних документів можуть 

складатися зведені облікові документи. 

  У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бух. обліку на 

машинних носіях інформації підприємство зобов’язане за власний кошт 

виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників 

господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів 

у межах їхніх повноважень, передбачених законом. 

  Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання 

несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних 
документах і регістрах бух. обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом 

встановленого строку. 

   Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів 

бух. обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які 

склали і підписали ці документи. 

   Первинні документи та регістри бух. обліку можуть бути вилучені у 

підприємства тільки за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їхніх 

повноважень, передбачених законами. 

   Бух. облік і звітність регулюються державою і стандартами різних рівнів.         

Інформація бух. обліку використовується внутрішніми та зовнішніми 

користувачами (постачальниками, податковою інспекцією, банками, 

інвесторами, споживачами). 
  Підприємства самостійно розробляють склад і зміст внутрішньої звітності з 

метою забезпечення всіх рівнів управління необхідною інформацією для 

контролю діяльності,  її прогнозування. 

   Інформація управлінського бух. обліку є комерційною тайною, і тільки з 

дозволу адміністрації підприємства або за рішенням органів суду чи прокуратури 

можливе ознайомлення з даними регістрів та внутрішньої звітності обліку. 

Комерційну тайну стосовно змісту цієї інформації зобов’язані зберігання 

службовці підприємства та аудитори. 

  Організація бух. обліку вимагає визначення підприємством його облікової 

політики у зв’язку з тим, що бух. облік окремих господарських операцій 

встановлюється самим підприємством. 

  Контрольні питання 
1. Назвати фактори, які визначають вибір облікової політики підприємства. 

2. Описати порядок формування Наказу про облікову політику.  

3. Назвати розділи, з яких складається Наказ про облікову 

політику підприємства. 
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4. В чому полягає призначення бухгалтерії? 

5. Зазначити особливості централізованого обліку на підприємстві.  

6. Назвати особливості децентралізованого обліку. 

Теми рефератів(доповідей) 
1. Посадова інструкція бухгалтера. 

2. Особливості організації бухгалтерського обліку підприємства при 

створенні філій та представництв. 

Контрольні завдання 
1. Необхідно систематизувати основні функціональні обов'язки 

кожного підрозділу бухгалтерії, використовуючи данні структури 

бухгалтерської служби підприємства з технологічної практики. 

№ з/п Підрозділ бухгалтерії Функції 

1 2 3 

•   

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступну роботу: 
1. Дати письмові відповіді на контрольні питання. 

2. Підготувати до семінарського заняття доповідь за однією з вище названих 

тем. 

3. Розв'язати контрольні завдання. 

4. Розв'язати тест. 

Форма контролю: конспект(питання, розв'язок завдань, тест) 

Тест  

1. Структура бухгалтерії не залежить від: 
а) кількості філій; 

б) попиту на продукцію підприємства; 
в) обсягу облікових робіт. 

2. Для підприємств, звітність яких оприлюднюється, не застосовується 

наступна форма організації бухгалтерського обліку: 
а) введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення 

бухгалтерської 

служби на чолі з головним бухгалтером; 

б) користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, 

зареєстрованого як 

підприємець; 

в) ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою 

бухгалтерією або аудиторською фірмою; 
г) самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності 

безпосередньо 

власником або керівником підприємства. 

3. До організаційних операцій, які здійснюються в бухгалтерії належать:  
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а) затвердження та контроль виконання планів бухгалтерії; 

б) облік витрат і економічний аналіз кошторисів витрат; 

в) попередній контроль витрачання матеріальних цінностей та планування 

витрачання грошових коштів. 

4. Структура бухгалтерії може бути: 
а) функціональною та змішаною; 

б) централізованою та децентралізованою; 
в) лінійною та секторною. 

5. Планування діяльності окремих облікових працівників здійснюється на 

підставі: 
а) наказу про облікову політику; 

б) індивідуальних графіків; 

в) структурного графіку; 

6. Розподіл функцій управлінського персоналу і осіб, відповідальних за їх 

виконання; закріплюються у: 
а) наказі про облікову політику підприємства; 

б) статуті підприємства; 

в) положеннях про структурні підрозділи підприємства. 

7. Організація бухгалтерського обліку, при якій в окремих підрозділах 

підприємства не тільки оформлюються первинні документи, але й 

ведеться синтетичний та 

аналітичний облік, а також складаються бухгалтерські баланси, 

називається: 
а) централізованим обліком; 

б) децентралізованим обліком; 

в) внутрішньогосподарським обліком; 

8. Бухгалтер, який займається управлінською діяльністю називається: 
а) бухгалтером — аудитором; 

б) бухгалтером — аналітиком; 

в) бухгалтером — ревізором; 

9. Документ, в якому зафіксовані завдання, функції, обов'язки, права і 

відповідальність посадової особи, називається: 
а) штатним розладом; 

б) колективним договором; 

в) посадовою інструкцією. 

10. Проведення облікових робіт, в певній послідовності, за окремими 

стадіями, що тісно пов'язані між собою і представляють собою єдину 

систему, називається: 
а) обліковим регістром; 

б) обліковим процесом; 

в) обліковою політикою. 
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Тема 2.1.Теоретичні поняття про метод, предмет і об’єкти 

бухгалтерського обліку 

План вивчення  
1. Метод бухгалтерського обліку. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ  

При вивченні теми студентам треба засвоїти необхідний мінімум, а саме: 

Розвиток науки бухгалтерського обліку безперервно пов'язаний зі створенням 

методології, що ґрунтується на принципах бухгалтерського обліку. 

Метод бухгалтерського обліку - це сукупність засобів та прийомів за 

допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в 
обліку. Виходячи з загальної методології науки, сформувалися загальнонаукові 

та конкретно-емпіричні прийоми. 

До загальнонаукових належать: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, 

моделювання і т. ін. 

Конкретно-емпіричні прийоми (ті, що притаманні тільки бухгалтерському 

обліку): 

1) документалістики  -   це відображення господарських операцій на 

бланках документів або технічних носіях; 

2) органолептичні (інвентаризаційні) -  це засіб перевірки в 

натуральному виразі наявності   товарно-матеріальних   цінностей   і   

грошових   коштів,   шляхом перерахування, зважування, вимірювання; 

3) двоїсті (подвійні): 
а) рахунки бухгалтерського обліку; 

б) подвійний запис - це принцип тотожного відображення 

господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку; 

4) розрахунково-аналітичні: 

а) оцінка  -    це відображення об'єкту   бухгалтерського обліку в 

єдиному грошовому вираженні з метою узагальнення їх в цілому на 

підприємстві; 

б) калькулювання (набирати витрати з метою визначення 

собівартості продукції).  

Калькуляція - це визначення собівартості одиниці продукції; 

5) балансово-звітний: 
       а) бухгалтерський баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який 

відображає його активи, зобов'язання і власний капітал на певну дату;  

б) бухгалтерська звітність - це система взаємопов'язаних і 

взаємозумовлених показників, що відображають фінансово-господарську 

діяльність підприємства за визначений період. 

 

Контрольні питання 

1. З яких елементів складається метод бухгалтерського обліку?  

2. Яка існує різниця між поняттями" калькуляція" та "калькулювання" 
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продукції ? 

Питання і завдання для самоконтролю 

1. На   підставі   даних   для   виконання   вправи   необхідно   визначити 

собівартість придбаних матеріалів, скласти калькуляцію. 

     Дані для виконання: 

-  договірна ціна постачальника за всі матеріали  -    900 грн.; 

- сплачено транспортній організації за доставку      -     80грн.; 
 - виплачено працівникам за розвантаження            -    70 грн.   

 - придбано                                                                  -    70 од. 

 

 

2. Необхідно:     визначити, де застосовуються такі елементи методу 

бухгалтерського обліку: документування та інвентаризація, оцінка і 

калькулювання, система рахунків і подвійний запис, баланс і звітність. 

Дані для виконання: 

1) на підставі накладної оприбутковано на склад готову продукцію; 

2) комісія 
визначила залишок незавершеного виробництва в цеху і 

скласти опис; 

3) за обліковими цінами оприбутковано паливо, що надійшло від 

постачальників; 

4) на рахунках бухгалтерського обліку відображені такі операції: надійшла 

виручка на поточний рахунок в банку, видана з каси готівка підзвітній особі, 

видана з каси заробітна плата працівникам фірми; 

5) на рахунку «Виробництво» визначено собівартість готового виробу.  

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступну роботу: 
1. Дати письмові відповіді на контрольні питання. 

2. Розв'язати контрольні завдання. 

Форма контролю конспект(питання, розв'язок завдань ) 
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Тема . Бухгалтерський баланс і основи його побудови  

План вивчення  
1. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ  

При вивченні теми студентам треба засвоїти необхідний мінімум, а саме: 

 

У перекладі з латинського баланс означає «двочашечні терези», тому у 

балансі обов'язково має бути присутня рівновага підсумків по активу та пасиву. 

Вона виходить з того , що як в активі так і в пасиві балансу відображається одна 
і таж сума, але в активі по засобам підприємства, а в пасиві - по джерелам, за 

рахунок яких вони утворюються. В ході господарської діяльності підприємства, 

у результаті господарських процесів, виявляється рух та зміни засобів 

підприємства, таких операцій безліч за кожний період, і кожна з них впливає на 

баланс. Але сутність балансу полягає у тому, що на яку б дату ми його не 

складали, сума статей активу і пасиву будуть рівними. Така рівновага 

підтримується за допомогою відповідних балансуючих засобів, якщо вважати 

баланс чашами терезів, то рівновага після кожної операції підтримується 

наступним  чином: є такі операції, що змінюють і актив і пасив, є такі що 

впливають тільки на актив, або тільки на пасив. 

Таким чином, кожну операцію потрібно розглядати з тачки зору зміни: 
1. І активу, і пасиву. 

2. Тільки активу. 

3. Тільки пасиву. 

Усі господарські операції поділяються на 2 види: 

1. Модифікації - операції, які викликають зміни і активі, і в 

пасиві балансу, змінюючи 

валюту балансу. 

2. Пермутації - операції, які викликають зміни тільки в активі, або 

тільки в пасиві балансу, 

при цьому не змінюючи валюту балансу. 

Крім того, усі господарські операції можна поділити на 4 типи за 

Баремом:  

Операції першого типу характеризуються змінами лише в складі 

господарських засобів, тобто відображають переміщення коштів лише на 

статтях активу балансу. 

Актив  Пасив  

+500 в касу  

- 500 р/рах.  

 

Валюта не змінюється 

Належить така операція: отримано кошти з розрахункового рахунку в касу 

підприємства для видачі заробітної плати на суму 500 грн. 

Операція другого типу викличе зміни у джерелах утворення 

господарських засобів, тобто змін лише пасиву балансу, валюта не змінюється. 
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Актив  Пасив  

 - 1000 нерозподілений прибуток 

+ резервний капітал 

Валюта не змінюється  

Належить така операція: направлена частина перерозподіленого прибутку на 

поповнення резервного капіталу підприємства у розмірі 1000 грн. 

Операція третього типу характеризується додатковим надходженням 

господарських засобів в оборот підприємства. Вони збільшують показники по 
статям балансу в активі, і в пасиві. 

 

Належать така операція: надійшли і оприбутковані виробничі запаси від 

постачальника на суму 1000 грн. 

      Операція четвертого типу характеризується вибуттям засобів із 

господарства, і зменшенням статей і в активі, і в пасиві балансу. У результаті 

валюта зменшується на суму господарської операції. 

Належить така операція: перераховані грошові кошти на рахунковий рахунок 

постачальника за раніше отримані виробничі запаси на суму 1000 грн. 

Господарські операції першого і другого типу -є пермутаціями - не 

змінюють валюту балансу, третього і четвертого типу - 

модифікаціями - змінюють валюту балансу.  

 

 

Прикладна задача 

Основою побудови бухгалтерського балансу є подвійне групування 

господарських фактів - за майновою  і правовласницькою характеристиками. 
 

Двоїсте (балансове) групування 

Актив Сума Пасив Сума 

Господарські засоби 

(необоротні, оборотні) 

2200 1.Власний капітал  

2.Зобов’язання 

1600 

 600  

Баланс 2200 Баланс 2200 

Актив  Пасив  

   +1000 виробничі запаси  +1000 заборгованість перед 

постачальниками  

Валюта збільшується на суму господарської операції  

Актив  Пасив  

-1000 розрахунковий рахунок  -1000 заборгованість перед 

постачальниками  

Валюта зменшиться на суму господарської операції 
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Приклад: 

Було створене підприємство з статутним капіталом -10.000 грн.  

Засновниками на дату реєстрації капіталу було внесено:  

Автомашину - вартістю 4000 грн., 

Матеріали (дошки) – на суму 1000 грн. 

Грошові кошти, які зараховано на рахунок у банку – 2000 грн. 

Невнесена сума на дату реєстрації 3000 грн. (невнесений капітал) 

Двоїсте (балансове) групування 

Актив Пасив 

 Сума  Сума 

Основні засоби (автомашина) 
Матеріали (дошки) 

Поточний рахунок у банку 

 
4000 

1000 

 

2000 

Статутний капітал 
Невнесений капітал 

10000 
-3000 

Баланс 7000 Баланс 7000 

Весь час майно підприємства і зобов’язання,  і капітал перебувають у русі 

під впливом господарських операцій. 

Математична модель змін у балансі, зумовлених господарськими 

операціями 

Тип господарської операції Математична модель змін у балансі 

Операції 1 типу — 

переміщення наявних засобів 

господарств 

1. А

+О-О=П 

Змінюється склад та структура засобів;  

підсумок балансу не змінюється 

Операції 2 типу — зміни 

цільового призначення 

наявних джерел засобів 
господарств 

2. А

+П+О-О 

Змінюється склад і структура джерел 
засобів; підсумок балансу не змінюється 

Операції 3 типу — залучення 

в господарство засобів за 

рахунок певних джерел 

3. А

+О=П+О 

Змінюється склад і структура активу і 

пасиву; підсумок балансу збільшується 

Операції 4 типу — вилучення 

засобів з господарства з 

одночасним вилученням 

відповідних джерел 

4. А

-О=П-О 

Змінюється склад і структура активу і 

пасиву; підсумок балансу зменшується 

 

Контрольні питання 

і завдання для самоконтролю 

Розглянувши прикладну задачу, необхідно виконати наступне практичне 

завдання 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 вставити де потрібно пропущені слова і цифри;  

  пояснити, на чому базується та чи інша відповідь.  



 

24 

 

Дані для виконання: Баланс підприємства на кінець певного періоду має такий 

вигляд: 

Актив 

 

Сума, грн. 

 

Пасив 

 

Сума. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби 

 

100000 

 

Статутний капітал 

 

175000 

 Матеріали 

 

85000 

 

Розрахунки по оплаті праці 

 

100 

 Виробництво 

 

14900 

 

Прибуток 

 

24900 

 Каса 

 

100 

 

 

 

 

 Разом 

 

 

 

Разом 

 

 

 

На цьому підприємстві здійснено чотири господарські 

операції:  

1. Відпущено у виробництво матеріалів на суму 5000 гри.       

Ця операція викличе _______залишку матеріалів та ______ витрат 

виробництва на ___. грн. Підсумки балансу _______. 

2. За рішенням  засновників частину прибутку спрямовано на поповнення 

статутного капіталу - 15000 гри. 

Друга операція викличе _______ статутного капіталу і одночасно 

_______ прибутку на ____ грн. Підсумки балансу _______. 

статутного капіталу на 25000 грн. 

Третя операція викличе _______ основних засобів і одночасно _______ 

статутного капіталу на _____ грн. При цьому підсумки балансу _______. 
4. Виплачена працівникам та службовцям заробітна плата з каси 

підприємства в сумі 100 грн. 

Четверта операція викличе _______ залишку коштів в касі і одночасно 

_______ заборгованості перед працівниками та службовцями по заробітній 

платі в сумі __ грн. Цим самим підсумки балансу по активу та пасиву _______. 

 

 Схематично ці операції в балансі будуть відображені так: 

Актив 

 

Пасив 

 

 

Склад 

майна 
(засобів) 

 

Початковий 

залишок 
 

Зміни 

 

Склад джерел 

засобів 
 

Початкови

й залишок 
 

Зміни 

 

Основні 
 

100000 
 

3)? 
 

Статутний 
 

175000 
 

2)? 
 засоби 

 

 

 

 

 

капітал 

 

 

 

3)? 

 Матеріали 

 

85000 

 

1)? 

 

Розрахунки 

 

100 

 

4)? 

  

 

 

 

 

 

по оплаті 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

праці 
 

 
 

 
 Виробництво 

 

14900 

 

1)? 

 

Прибуток 

 

24900 

 

2)? 

 Каса 

 

100 

 

4)? 

 

 

 

 

 

 

 Разом 

 

? ? Разом 

 

? ? 
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Після запису чотирьох операцій валюта балансу буде складати :     

 

Актив 

 

Сума, гри. 

 

Пасив 

 

Сума, гри. 

 

 

Основні засоби 

 

? Статутний капітал 

 

? 

Матеріали 

 

? Прибуток 

 

? 

Виробництво 

 

?  

 

? 

Разом 

 

? Разом 

 

? 

 

 

Тема .  Бухгалтерські рахунки та їх класифікація  

 
План вивчення  

1. . Класифікація бухгалтерських рахунків. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ  
При вивченні теми студентам треба засвоїти необхідний мінімум, а саме: 

Усі бухгалтерські рахунки класифікуються за ознаками: 

1) по відношенню до балансу; 

2) за економічним змістом; 

3) за призначенням та структурою;  

4) за вертикальною структурою бух. обліку. 

І. по відношенню до балансу усі рахунки поділяються на 

активні, пасивні, активно-пасивні. 

В активних рахунках надходження засобів підприємства 

відображається по дебету, а вибуття по кредиту. Сальдо на активному 

рахунку буде у дебеті. 
В пасивних рахунках збільшення джерел утворення засобів відображення по 

кредиту, а зменшення — по дебету. Сальдо на пасивних рахунках завжди буде у 

кредиті.  

На активно-пасивних рахунках сальдо може знаходитись і в дебеті і в 

кредиті. На таких рахунках може бути два залишки і по дебету і по кредиту таке 

сальдо називається розгорнутим. 

Зв'язок між балансом і рахунками полягає у наступному: 

1. Активні рахунки - призначені для обліку наявності та руху господарських 

засобів. 

2. Пасивні рахунки — призначені для обліку та руху джерел утворення. 

3. Активно-пасивні рахунки поєднують властивості і активних і пасивних 

рахунків. Як правило це рахунки розрахункових операцій та фінансових 
операцій. 

Для того щоб визначити сальдо на кінець звітного періоду потрібно: 

1. на активному рахунку 

Сальдо н.п.д-т + Об.д-т — Об.к-т= Сальдо н. к. д-т 

2. на пасивному рахунку 

Сальдо н.п.к-т + Об.к-т — Об.д-т = Сальдо н.к. к-т 
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3. на активно-пасивних рахунках визначення сальдо проводиться на 

основі оборотної відомості аналітичного обліку. 

ІІ. за економічним змістом 

Економічний зміст рахунку визначає зміст об'єкту який обліковується на 

даному рахунку. За економічним змістом усі рахунки поділяються на: 

 рахунки господарських засобів (усі активні); 

 рахунки джерел утворення господарських засобів (усі пасивні); 
 рахунки господарських операцій (усі активні); 

 рахунки розрахунків та фінансових результатів (активні, пасивні, активно-

пасивні). 

ІІІ. за призначенням та структурою 

Під структурою розуміють порядок відображення сальдо, місце 

відображення рахунку в балансі та призначення рахунку. 

За призначенням та структурою усі рахунки бух. обліку поділяються: 

1. Основні (призначені для обліку наявності та руху господарських засобів 

підприємства, а також джерел їх утворення): 

 інвентарні (активні, призначені для обліку наявності та руху основних 

засобів, ТМЦ та контролю за їх збереженням. Знаходять своє 
відображення у І і II розділі активу балансу. У Плані рахунків І і II 

клас рахунків); 

 інвестиційні (для узагальнення інформації про довгострокові вкладення у 

цінні папери, для обліку витрат на створення і придбання 

матеріальних і не матеріальних активів. Усі вони активні і 

відображаються у І розділі активу балансу – це рахунки 14 і 15, 35); 

 грошові (для обліку грошових засобів підприємства, усі є активними і 

відображаються у II розділі активу балансу - рахунки класу 3 №30, 31, 

33); 

 розрахункові (для обліку розрахунків підприємництва з іншими 

юридичними та фізичними особами. Використовуються для обліку 
дебіторської та кредиторської заборгованості: можуть бути 

активними (дебіторська заборгованість №34, 36, 37), пасивними 

(кредиторська заборгованість №50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62); та 

активно-пасивними (№64, 65, 66, 67; 378, 68)) 

Якщо це дебіторська заборгованість, то вона відображається у II розділ активу 

балансу; Якщо це кредиторська заборгованість, то вона відображається у III і IV 

розділах пасиву балансу. 

 рахунки капіталу (для узагальнення інформації про стан та рух 

засобів власного капіталу. Усі вони пасивні і відображаються у І 

розділі пасиву балансу — це рахунки IV класу №40, 41, 42, 43). 

2. Регулюючі (це рахунки,  за допомогою яких дійсна вартість 
об'єкту визначається шляхом додавання чи віднімання 

регулюючого рахунку).  

 доповнюючі (за допомогою яких дійсна вартість об'єкту 

визначається складанням основного і доповнюючого 

рахунку); 
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 контрарні (за допомогою яких дійсна вартість об'єкту 

визначається відніманням від 

основного рахунку суми контрольного рахунку).  

Вони поділяються на:  

а) контрактивні (які самі є пасивними і призначені для оцінки 

матеріальних цінностей, коли вони обліковуються у сумі, яка перевищує їх 

фактичну чи реальну вартість: рахунки 13, 285, 38),відображається в активі 
балансу, але самі є пасивними і тому зменшують валюту балансу на  

свою суму; 

б) контрпасивні (які самі є активними, уточнюють суму 

пасивного основного рахунку , це рахунки №45, 46, відображаються в 

пасиві балансу, але самі е активними і зменшують валюту балансу на 

свою суму). 

3. Оперативно-результативні (для обліку господарських 

процесів і виявлення їх результатів:  

 збирально-розподільчі (для збирання протягом певного періоду 

однорідних витрат і доходів з метою поточного контролю за 

ними, а потім для розподілу на конкретні об'єкти обліку - це 
рахунки класу 7, 8, 9) 

Рахунки 8 класу називаються транзитними, вони є активними, не мають 

сальдо і не відображаються у балансі; класу 7, 9 також не мають сальдо і не 

відображаються в балансі, але рахунки 7 класу є пасивними, на них 

відображається доходи підприємства; а рахунки класу 9 є активними, на 

них відображаються витрати підприємства);  

 бюджетно-розподільчі (для розмежування витрат і доходів 

між суміжними-звітними періодами з метою рівномірного 

виділення на результати діяльності того звітного періоду, до 

якого вони належать. Це рахунки №39 — він є активний, 

відображається у III розділі активу балансу; №69 — він є пасивний і 
відображається і V розділі пасиву балансу); 

 калькуляційні (для обліку витрат, пов'язаних з виробництвом 

продукції, заготівлею матеріалів і виконанням робіт. Це 

рахунок №23 - він є активним , має сальдо у разі наявності  

незавершеного виробництва, яке відображається у II розділі активу 

балансу) 

4. Фінансово- результативні  

(№44, для розмеженого відображення одержаних  

прибутків і збитків, має субрахунки (441 — є пасивним, а 442 і 443 є активними, 

контрпасивними і відображаються у І розділі пасиву балансу, але 

зменшують валюту балансу на свою суму )); 

5. Забалансові  
 Призначені для обліку засобів, які не належать підприємству, але 

знаходяться на збереженні чи оренді, для обліку умовних прав і зобов'язань 

підприємства, бланків суворої звітності, нестач і простроченої дебіторської 

заборгованості. Особливість цих рахунків: вони не кореспондують між собою, 
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і з балансовими рахунками, принцип подвійного запису на них не 

поширюється, а господарські операції відображаються одинарним записам. 

Залишки в баланс не включаються). Поділяються на: 

- майнові; 

- умовних прав; 

- операційно-контрольні; 

 
IV. за вертикальною структурою  

Усі рахунки поділяються на: 

1 .  синтетичні І-го порядку; 

2. синтетичні ІІ-го порядку; 

3. аналітичні. 

Кожен рахунок має назву, номер, який зафіксований у Плані рахунків бух. 

обліку.  

Контрольні питання 

і завдання для самоконтролю 

1. Провести характеристику рахунку за класифікаційними ознаками: 

1) повна назва рахунку; 

2) місце у плані рахунків; 
3) по відношенню до балансу; 

4) за призначенням та структурою; 

5) за економічним змістом; 

6) за вертикальною структурою обліку; 

7) місце в балансі 

підприємства. 

Наприклад: 

1) рахунок 30 „Каса"; 

2) належить до III класу рахунків „Кошти, розрахунки та інші активи"; 

3) по відношенню до балансу - активний, балансовий; 

4) за призначенням та структурою - основний, грошовий; 
5) за економічним змістом - рахунок господарських засобів; 

6) за вертикальною структурою - синтетичний рахунок 1-го порядку; 

7) в балансі відображається у II розділі активу „Оборотні активи" по ряд. 230 

або 240. 

Номер рахунку вибирається за порядковим номером студента у списку групи, 

опускаючи рахунок 30 „Каса". 
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Тема .  Двоїсті методичні прийоми бухгалтерського обліку 

 
План вивчення  

1. Синтетичний та аналітичний облік.  

2. Оборотні відомості по синтетичним та аналітичним рахункам.Класифікація 

бухгалтерських рахунків. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ  

При вивченні теми студентам треба засвоїти необхідний мінімум, а саме: 

 
Бухгалтерський облік  повинен давати повну характеристику засобам 

підприємства та джерелам їх утворення. Наприклад, необхідно наводити не 

тільки загальну суму матеріалів, а і їх кількість, ціни і назви. Для загальної 

інформації про об'єкти обліку використовують синтетичні рахунки І порядку і 

синтетичні рахунки ІІ порядку (субрахунки), які вказані в Плані рахунків 

бухгалтерського обліку. 

Для більш детального відображення об'єктів, які відображаються на 

синтетичних рахунках, використовуються аналітичні рахунки. 

Облік на аналітичних рахунках ведеться не тільки в грошових вимірниках 

але й в натуральних і трудових. 

Між синтетичними та аналітичними рахунками існує міцна залежність. 

Сальдо на початок місяця на синтетичних рахунках має дорівнювати сумі 

початкових залишків на аналітичних рахунках відкритих до цього 
синтетичного рахунку. 

2. оборот по дебету синтетичного рахунку = сумі дебетових оборотів по 

аналітичним рахункам, відкритим до цього синтетичного рахунку. 

3. оборот по кредиту = сумі кредитових оборотів по аналітичним 

рахункам, які відкриті до цього синтетичного рахунку. 

4. Кінцеве сальдо по синтетичному рахунку завжди = сумі кінцевих 

залишків по аналітичним рахункам, які відкриті до цього 

синтетичного рахунку. 

 

Приклад використання аналітичних рахунків:  Синтетичний рахунок І 

порядку 28 «Товари» за Планом рахунків має наступні субрахунки: 

281 «Товари на складі» 

282 «Товари в торгівлі» 

283 «Товари на комісії» 

284 «Тара під товарами» 

285 «Торгова націнка» 

   Але на складі зберігаються різні товари, тому для обліку кожного окремого 

виду товару відкриваються аналітичні рахунки. Будучи частиною синтетичних 

рахунків, аналітичні рахунки мають таку ж саму будову, як і синтетичний 

рахунок, до якого вони відкриті, тобто якщо рахунок 28 є активним, відповідно і 

рахунок. 281 буде активним  і всі аналітичні рахунки, які будуть відкриватися до 

цього субрахунку також будуть активними. 

1. 
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Як правило, аналітичні рахунки відкриваються  для обліку ТМЦ та 

розрахункових відносин. 

З метою перевірки взаємозв'язку між синтетичними та аналітичними 

рахунками  складають оборотні відомості, в яких відображуються залишки 

та обороти по рахункам.  

Оборотні відомості поділяються на : 

 оборотні відомості по синтетичним рахункам можуть бути 
контокорентної та шахової форми. 

 оборотні відомості по аналітичним рахункам бувають 

контокорентної форми (використовують для обліку розрахункових) 

операцій та кількісно-сумової форми (використовуються для обліку 

ТМЦ). 

    Оборотна відомість - спосіб узагальнення оборотів і залишків за звітний 

період, а також спосіб зв'язку між балансом та рахунками.  

 Існує  2 види оборотних відомостей: 

1. Оборотна відомість по синтетичним рахункам 

 

№  Сальдо на 

початковий 

період  

Обороти за 

період  

Сальдо на кінець 

періоду  

 Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  

2. Оборотна відомість по аналітичним рахункам: 

а) для аналітичного обліку ТМЦ 

 

Наз-

ва  
 

 

Одини

ця 
виміру  

 

 

Ціна  

 
 

Залишок на 

початок 
періоду  

 

 

Обороти за період  Залишок на 

кінець 
періоду  

 

 

Надходження  Витрати  

 

 

 

 

 

 

кільк

ість  
   кількі

сть  
      

 

 

кількі

сть  
   

б) відомість аналітичного обліку розрахункових операцій. 

Вони можуть бути двох типів: 

1. З простим сальдо. 

2. Зі складним (розгорнутим ) сальдо. 

 

Назва 

аналітичного 

рахунку  

Залишок 

заборгованості 

на початок 

періоду  

Обороти за період  Залишок заборгованості 

на кінець періоду  

 

 

Дебет Кредит  Дебет  Кредит Дебет Кредит 
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Контрольні питання 

і завдання для самоконтролю 

Практичне завдання 

1. Відкрити схеми синтетичних та аналітичних рахунків і записати в них 

початкові залишки  

2. Записати кожну операцію послідовно в реєстраційний журнал 

господарських операцій та схеми синтетичних та аналітичних рахунків 
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках  

3. Звірити підсумкові дані і скласти баланс на кінець місяця  

Задача 

Виписка залишків по рахунках заводу «Аналог» на 1 березня, грн.я: 

 Основні засоби - 217843 

 Виробництво  - 180 

 Каса - 10 

 Поточний рахунок в банку- 1900 

 Розрахунки з підзвітними особами -  (дебет) 67 

 Статутний фонд (капітал) - 219996 

 Розрахунки з підзвітними особами -  (кредит) 4 

 Баланс - 220000 
Виписка залишків по незакінчених рахунках з підзвітними особами: 

1. Начальник цеху Гончаренко В.П. - залишок авансу  2 грн. 

2. Продавець Поляков С.О. - аванс на службове відрядження 65 грн. 

3. Експедитор Омельченко О.О. - перевитрата по авансовому звіту  4 грн. 

 

 

Дані документів по операціях заводу за березень: 

1. Звіт касира за 9 березня.  

Надійшло по чеку на господарські потреби 

 

60 грн. 

2. Звіт касира за 12 березня. Видано під звіт:  

Гончаренку В.П. на господарські потреби – 50 грн., 

Омельченку О.О. перевитрату по авансовому  

звіту – 4 грн., усього 

 

 

 

54 грн. 

3. Виписка з поточного рахунка. Списано по платіжному 
дорученню №38 відділку зв’язку для переказу в Київ 

товарознавцю Полякову С.О. під звіт у зв’язку з 

продовженням відрядження 

 
 

 

45 грн. 

4. Авансовий звіт. Гончаренка В.П. 

Витрачено на виробничі потреби  

 

41 грн. 

5. Звіт касира за 15 березня. Одержано від  

Гончаренка В.П. залишок по авансовому  

звіту – 11 грн., по чеку на господарські  

витрати – 120 грн., усього  

 

 

 

131грн. 

6. Звіт касира за 16 березня. Видано під звіт:  

Гончаренку В.П. на господарські потреби – 30 грн.,  

Омельченку О.О. на транспортні витрати – 80 грн., усього 

 

 

 



 

32 

 

110 грн. 

7. Авансові звіти. Списуються витрачені суми на виробничі 

потреби по звітах: 

Полякова С.О. – 115 грн.,  

Омельченка О.О. – 77 грн., 

Гончаренка В.П. – 25 грн., усього 

 

 

 

 

217 грн. 

8. Звіт касира за 29 березня.  

Надійшло від Гончаренка В.П.  

залишок по авансовому звіту   

 

 

5 грн. 

9. Звіт касира за 30 березня.  
Внесено на поточний рахунок 

 
30 грн. 

   

 Підсумок по всіх операціях  693 грн. 
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Тема.  План рахунків бухгалтерського обліку  

Мета:    

- засвоєння, поглиблення, закріплення та систематизація знань                  

по темі ; 

- розвивати, використовувати та набувати в прикладному плані 
набуті знання по темі;  

- сприяти формуванню знань та виробленню практичних навичок по 

темі.  

План вивчення теми 
1.  Класи 1,2,3.  

2. Класи 4,5,6.   

3. Класи 7,8,9.  

4. Облік поза балансом. 

5. 3абалансові рахунки.  

 

Основні поняття теми: план рахунків, клас рахунків, синтетичний рахунок, 
субрахунок, позабалансовий рахунок, балансовий рахунок. 

 ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ  

При вивченні теми студентам треба засвоїти необхідний мінімум, а саме: 

   Основні, регулюючі, операційні рахунки становлять систему рахунків, що 

охоплює всі господарські засоби, джерела їх формування, господарські процеси і 

результати діяльності. Ці рахунки взаємно кореспондують між собою і за 

наявності сальдо відображаються в балансі. Тому такі рахунки називають 

балансовими. Поряд з балансовими рахунками в бухгалтерському обліку 

використовують рахунки, які не відображаються в балансі, а розміщуються за 

його підсумком. Такі рахунки називаються позабалансовими. 

  При розмежуванні бухгалтерських рахунків на балансові й позабалансові 

головну роль відіграють такі критерії: імовірність того, що підприємство 
отримає або втратить якусь майбутню економічну вигоду, пов’язану з 

конкретним видом активу або пасиву; конкретний вид активу або пасиву має 

вартість, яку можна точно оцінити. Якщо господарські засоби та їх джерела не 

відповідають цим критеріям, то їх обліковують на позабалансових рахунках. 

  Позабалансові рахунки призначені для обліку наявності та руху цінностей, що 

не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, 

розпорядженні або на зберіганні, умовних прав та зобов’язань підприємства; 

бланків суворого обліку; списаних активів для спостереження за можливістю їх 

відшкодування винними особами.  

   Умовно позабалансові рахунки можна поділити на дві групи:  

 ті, що обліковують майно (орендовані необоротні активи, 
списані активи, бланки суворого обліку),  

 ті, що обліковують зобов’язання (контрактні зобов’язання, 

непередбачені активи і зобов’язання, гарантії). 

    Облік на позабалансових рахунках ведуть не застосовуючи методу подвійного 

запису, тобто за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття 

проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з позначенням змісту і 
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кількісно-вартісних показників операції. 

  Для забезпечення єдності, порівнювання й узагальнення облікових даних 

необхідно, щоб господарські операції однаково відображалися на рахунках 

бухгалтерського обліку підприємств незалежно від організаційно-правових норм.  

   В Україні застосовують спеціальний перелік рахунків, який називають Планом 

рахунків. 

   План рахунків – систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для 
відображення господарських операцій і накопичення бухгалтерської інформації 

про діяльність підприємства, необхідної для прийняття рішень. 

На сьогодні в Україні застосовують чотири плани рахунків: 

- План рахунків бухгалтерського обліку під-в і організацій; 

- План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ; 

- План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України; 

- План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.                                               

   План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій структурно складається з 10 

класів, які включають балансові, номінальні та позабалансові рахунки. Кожен 

клас рахунків має конкретне призначення. 
   Клас 1. «Необоротні активи» включає рахунки для узагальнення інформації 

про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

нематеріальних активів та ін. 

   Клас 2. «Запаси» об’єднує рахунки для узагальнення інформації про наявність 

та рух належних підприємству предметів для використання у виробництві. 

   Клас 3. «Кошти, розрахунки та інші активи» для узагальнення інформації про 

наявність і рух грошових коштів, грошових документів. 

   Клас 4. «Власний капітал та забезпечення зобов’язань» рахунки для 

узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу. 

   Клас 5 «Довгострокові зобов’язання» рахунки для обліку і узагальнення даних 

заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити. 

   Клас 6. «Поточні зобов’язання» рахунки для обліку даних та узагальнення 
інформації про зобов’язання щодо короткострокових кредитів банків та виданих 

векселів. 

   Клас 7. «Доходи і результати діяльності» рахунки для узагальнення 

інформації про доходи від діяльності підприємств. 

   Клас 8. «Витрати за елементами» рахунки для узагальнення інформації  про 

витрати підприємства протягом звітного року за елементами витрат. 

   Клас 9 «Витрати діяльності» рахунки, для узагальнення інформації про 

витрати діяльності підприємства. 

 Нині діючий План рахунків бухгалтерського обліку, затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. № 291. 

Контрольні питання 
1. З якою метою шифрують рахунки бухгалтерського обліку? 

2. Що таке План рахунків? 

3. Які принципи покладені в основу Плану рахунків? Чим Ви можете 

обґрунтувати необхідність ведення позабалансового 

обліку? 
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4. Які функції виконують позабалансові рахунки? 

5. На які три групи поділяються позабалансові рахунки?  

6. Чи мають позабалансові рахунки субрахунки? 

7. Чи можна поділити позабалансові рахунки на активні і пасивні? 

Теми рефератів(доповідей) 
1. Принципи побудови Плану рахунків. 

2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку: минуле та сучасне.  
3. Призначення та зміст Плану рахунків. 

Питання і завдання для самоконтролю 
1. Необхідно, користуючись Планом рахунків та Інструкцією про його 

застосування, що діють в Україні, заповнити наведену нижче 

таблицю.(використовувати синтетичні рахунки 1-го порядку). 

Шифр Назва Ознака класифікації Структура рахунку 

рахунк

у 

рахунку По відно За еконо За призна Зміст запису  Характер 

 (належ шенню до мічним ченням та  по та 

 ність до  балансу змістом структурою Дебет Кредит зміст 

 класу)      сальдо 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Основні Активний Рахунок Основний, Опри Вибуття По 

 засоби  господар інвентарний бутку основ дебету 

 1 клас  ських  вання них Означає 

   засобів  основ засобів наявність

чає      них  основних

наяв      засобів

вних 

 засобів 

• 

• 

. 

• 

 • 

 

       

2. Необхідно дати характеристику діючого на даний момент в Україні Плану 

рахунків бухгалтерського обліку. Для цього слід заповнити таблицю наступної 

форми. 

Номер 

класу 

Назва 

класу 

Кількість 

синтетичних 

Діапазони 

субрахунків 

3 них регулюючі, у 

т.ч. 

  рахунків 1 -го 

порядку 

за кожним 

синтетичним 

Контр-

активні 

Контр

-

пасив

ні    (їх діапазон) рахунком   

1 2 3 4 5 6 
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1 Необоротні 

активи 

10 (10-19)  10(101-109) 

11(111-117) 

12(121-127) 

13(131-133) 

13 

(131-133) 

 

•      

 

3. Користуючись Планом рахунків бухгалтерського обліку, необхідно 

заповнити таблицю наступної форми. 

Шифр рахунку Назва рахунку Призначення 

рахунку 

Субрахунки 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

 

 

4. Провести класифікацію позабалансових рахунків за слідуючою формою 

Майнові Умовних прав та 

зобов'язань 

Операційно-контрольні  

шифр назва шифр назва ши

фр 

назва 

1 2 3 4 5 6 
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Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступну роботу: 
1. Дати письмові відповіді на контрольні питання. 

2. Підготувати до семінарського заняття доповідь за однією з вище названих 

тем. 

3. Розв'язати контрольні завдання. 

4. Розв'язати тест за варіантами.( 1 варіант – тест 2, 2 варіант – тест 3). 

5.Вчити План рахунків бухгалтерського обліку( напам'ять), орієнтуватися в 

ньому. 
Форма контролю конспект(питання, розв'язок завдань, тест) 

Тест  

1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку здійснюється з метою: 
а) відокремлення синтетичних рахунків бухгалтерського обліку від 

аналітичних; 

б) щоб зрозуміти зміст, функцію і призначення того чи іншого рахунку; 

в) поділу рахунків на балансові та позабалансові. 

2. Рахунки відповідно до балансу класифікуються на: 
а) аналітичні та синтетичні; 

б) активні та пасивні; 

в) постійні та тимчасові. 

3. Рахунки за економічним змістом поділяються на: 
а) 2 групи; 

б) 3 групи; 

в) 4 групи. 

4. Яке методологічне питання лежить в основі класифікації за 

економічним змістом: 
а) що обліковується на самому рахунку; 

б) як обліковується об'єкт спостереження на рахунку; 

в) як довго обліковується об'єкт на рахунку. 

5. Поділ рахунків на синтетичні і аналітичні відбувається в залежності від: 
а) економічного призначення рахунків; 
б) відношення до балансу; 

в) деталізації інформації, що на них обліковується. 

6. Рахунки при класифікації за економічним змістом поділяються на:  
а) регулюючі, основні, господарських процесів та їх результатів; 

б) рахунки засобів, джерел утворення засобів, і призначені для обліку 

господарських процесів та їх результатів; 

в) рахунки засобів, джерел утворення засобів, операційні. 

7. Класифікація рахунків за структурою та призначенням застосовується 

для: 
а) порівняння дебетових та кредитових оборотів по рахунку; 

б) розуміння значення оборотів та залишків по рахунках; 

в) виявлення того, як організований та як ведеться облік на окремих групах 
рахунків. 

8. Рахунки при класифікації за структурою поділяються на: 
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а) основні, операційні, звітно-розподільчі, фінансово-результатні; 

б) основні, регулюючі, калькуляційні; 

в) основні, регулюючі, операційні, транзитні, позабалансові. 

9. Яке методологічне питання лежить в основі класифікації рахунків за 

структурою та призначенням: 
а) що обліковується на самому рахунку; 

б) як обліковується об'єкт спостереження на рахунку; 
в) як довго обліковується об'єкт спостереження на рахунку. 

10. Регулюючі рахунки призначені для: 
а) обліку джерел утворення засобів; 

б) уточнення оцінки об'єктів, відображених на основних рахунках;  

в) уточнення оцінки об'єктів, відображених на калькуляційних рахунках. 

11. Збірно-розподільчі рахунки використовуються для: 
а) обліку процесу заготівлі; 

б) уточнення оцінки об'єктів, які відображаються на основних рахунках;  

в) розподілу витрат по звітних періодах. 

12. Особливість відображення операцій на позабалансових рахунках 

полягає у: 
а) необхідності складання особливих документів; 

б) простому записі; 

в) подвійному записі. 

13. Позабалансові рахунки використовуються для: 
а) обліку майна, яке фактично не належить підприємству; 

б) обліку непрямих витрат підприємства; 

в) обліку майна підприємства. 

14. Основні рахунки бухгалтерського обліку застосовуються: 
а) самостійно; 

б) тільки разом з уточнюючим їх рахунком; 

в) в залежності від об'єкту, що обліковується на рахунку, застосовується 

самостійно або разом з регулюючим рахунком. 

15. Основні рахунки бухгалтерського обліку поділяють на: 
а) ресурсні та операційні; 

б) доповнюючи та контрарні; 

в) інвентарні, грошові, розрахункові та фондові. 

16. Для обліку витрат, що вимагають перерозподілу, призначені рахунки:  
а) розподільчі; 

б) калькуляційні; 

в) контрарні. 

17. Групи рахунків, що призначені для обліку витрат за елементами 

називають: 
а) позабалансовими; 
б) транзитними; 

в) операційними. 

18. План рахунків бухгалтерського обліку - це: 

а) класифікація загальної номенклатури синтетичних показників 

бухгалтерського об 
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ліку; 

б) перелік аналітичних рахунків, які використовуються в обліку;  

в) сукупність синтетичних та аналітичних рахунків. 

19. Діючий План рахунків складається з: 

а) 10 класів; 

б) 9 класів; 

в) 1 1 класів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тема .  Бухгалтерська документація  

 
План вивчення теми 

1. Хронологічний та систематичний запис. Облікові реєстри. 

2.  Інвентаризація, її значення та види. 

3. Складання інвентаризаційних відомостей та списання різниць. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ  

При вивченні теми студентам треба засвоїти необхідний мінімум, а саме: 

Облікові реєстри – носії інформації спеціального формату і будови , призначені 

для реєстрації, групування та узагальнення господарських операцій, оформлених 

відповідними первинними документами. 
          Записи господарських операцій в реєстрах називають обліковою 

реєстрацією. 

   Класифікація облікових реєстрів. 

І. За зовнішнім виглядом: 

 - бухгалтерські книги (застосовуються для ведення записів із 

синтетичного й аналітичного обліку). 

 - облікові реєстри-картки (ведуть на підприємстві, де не застосовується 

обчислювальна техніка для відображення аналітичних даних за кожною 

номенклатурною одиницею обліку). 

 - облікові реєстри-листки ( кожний з них призначений для облік 

певних операцій і залежно від цього має спеціальний зміст). 

ІІ. За обсягом змісту: 
 - синтетичні облікові регістри (регістри, в яких облік ведуть за 

синтетичними рахунками). 
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 - аналітичні облікові регістри ( облік ведеться аналітичними 

розрахунками). 

 - комбіновані регістри ( поєднуються синтетичні і аналітичні записи) 

ІІІ. За видами бух. записів: 

 - хронологічні (реєстрація операцій у порядку хронологічної 

послідовності їх виконання та оформлення). 

 - систематичні (виконується групування однорідних операцій на 
синтетичних і аналітичних рахунках). 

 - комбіновані (поєднується хронологічний і систематичний записи). 

IV. За будовою: 

 - односторонні ( надаються дані про господарську операцію, суму якої 

записують за дебетом або за кредитом відповідного рахунка). 

 - двосторонні (складаються з 2-х частин: в одній подають дані про 

дебетові обороти на рахунку, а у другій – про кредитові обороти на цьому 

рахунку). 

 - багатографні (це регістри, де один зі столбців поділяється на кілька 

граф). 

 - шахові (побудовані за принципом шахової дошки. Записи роблять у 
клітинці, що на перетині стовпчика і рядка таблиці, які відповідають дебетовому 

і кредитовому обороту на відповідних рахунках). 

 Інвентаризація – один з елементів методу бухгалтерського обліку, за 

допомогою якого забезпечується відповідність облікових даних про господарські 

засоби підприємства з їх фактичною наявністю. 

     Інвентаризація поділяється: 

І. За повнотою охоплення: 

 - повна, 

 - часткова. 

ІІ. За характером проведення: 

 - планова, 

 - позапланова (раптова). 
    Порядок проведення інвентаризації: 

1. Наказом керівника призначається інвентаризаційна комісія, до складу 

якої входять: представники адміністрації, бухгалтерії, спеціаліст по 

даній групі запасів. 

2. Інвентаризація проводиться в присутності МВО. 

3. Інвентаризаційна комісія знайомить МВО з наказом про проведення 

інвентаризації. 

4. МВО складає звіт на момент інвентаризації і дає розписку про те, що всі 

документи про надходження і вибуття цінностей занесені в звіт. 

5. Інвентаризацію проводять на кожному місці зберігання цінностей в 

присутності МВО. 
6. Результати фіксуються в інвентаризаційних відомостях в трьох 

примірниках під копірку. 

7. Якщо протягом дня інвентаризація не закінчилася, приміщення 

закривають і пломбують, при цьому ключ залишають у МВО, а 

пломбіратор у голови комісії. 
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8. Після завершення інвентаризації складається порівняна відомість 

фактичної наявності засобів з обліковими даними. 

9. Якщо виникає необхідність, то проводиться вибіркова перевірка 

цінностей, яка оформлюється актом повторної перевірки. 

10. Результати відображаються в бухгалтерському обліку в 10-денний 

термін, після чого його показники  приводяться у повну відповідність з 

фактичним. 

 
Питання і завдання для самоконтролю 

За даними задачі в інвентаризаційній відомості (опису)необхідно визначити 

невідомі показники та остаточні результати. 

Дані для виконання: 

На дрібнооптовій   базі   проведена   інвентаризація,   результати   якої 

наведені в таблиці. 

№ Найменування Ціна 

грн../кг. 

За даними 

інвентаризації 

За 

обліковими 

даними 

Нестача Лишок 

К-ть Сума К-ть Сума К-ть Сума К-

ть 

Сума 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Борошно вищ. 

ґатунку. 

0,60 ? 66 100 ? - - ? ? 

2. Борошно 1 

ґатунку 

? 88 44 ? 50 ? 6 - - 

3. Рис вищ. ґатунку 2,50 212 ? ? 500 - - ? 3? 

4. Рис 1 гатунку ? ? 80 50 100 ? ? - - 
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Тема. Документообіг та його організація 

      Мета:    

- засвоєння, поглиблення, закріплення та систематизація знань                  
по темі ; 

- розвивати, використовувати та набувати в прикладному плані 

набуті знання по темі;  

- сприяти формуванню знань та виробленню практичних навичок по 

темі.  

План вивчення 
1. Єдина    система    діловодства    та    правила    спеціального    

діловодства бухгалтерії. 

2. Складання номенклатури та формування справ бухгалтерії 

 

Основні поняття теми: єдина система діловодства(ЄСД), резолюція, 

номенклатура справ, тарифікація документів, протокол, службовий лист, 

пояснювальна записка, інструкція, доповідна, проект наказу, акт. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ  

При вивченні теми студентам треба засвоїти необхідний мінімум, а саме: 

   Бухгалтерська робота пов’язана з веденням діловодства. Особливістю 

спеціального діловодства є номенклатура і форма документів, правила їх 

обробки і збереження, передбаченні єдиною системою діловодства (ЄСД). 

   Основні положення ЄСД- науково упорядкований комплекс правил, 

нормативів і рекомендацій, що регламентують діловодство в установах і на 

підприємствах.  
    Методичне керівництво діловодством і організацією архівної справи у 

міністерствах і відомствах, на підприємствах і організаціях здійснюють 

центральна архівна установа, архівні відділи Ради народних депутатів, а також 

районні і міські державні архіви. Уніфікована система організаційно-розпорядчої 

документації -  це раціонально організований комплекс взаємопов’язаних 

нормативно-технічних документів, необхідних для управлінської діяльності. 

Правила складання організаційно-розпорядчої документації передбачені 

відповідними стандартами. Службові документи складають на фірмових 

бланках, що забезпечує юридичну дієздатність їх, скорочує трудомісткість 

документування, підвищує культуру діловодства. 

  Використовують 2 види бланків: 
- бланки для листів; 

- бланки документів. 

   Загальний бланк і бланк для листів виготовляють за формою кутового штампу 

підприємства або поздовжнього розташування його реквізитів. Тому розрізняють 

кутові і поздовжні штампи. Більш економічні бланки з кутовим штампом. 

   На підприємствах, в організаціях документи оформляють на фірмовому бланку, 

де указують найменування установ, які займають у системі управління проміжне 

положення між міністерством і підприємством. 

   Документи, що надійшли до установи, реєструють в установленому порядку і 
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направляють виконавцю з конкретною резолюцією. 

   Резолюція - письмова вказівка керівника виконавцю, зроблена на документі. 

Вона складається з таких елементів: 

 прізвище та ініціали виконавця, якому направляють 

документи; 

  порядок і характер виконання документа;  

 строк виконання його;  

 особистий підпис керівника;  

 дата. 

     На документі, як правило, не повинно бути більше однієї резолюції, лише у 

випадку необхідності деталізувати порядок виконання документа або уточнити 

його виконавця. Резолюцію пишуть з лицьової сторони першого аркуша у лівому 

верхньому куті. 

   На підприємствах, які діють на основі єдиноначальності, документи підписує 

одна посадова особа-керівник, його заступник або керівник структурного 

підрозділу. Документи колегіальних органів підписують дві особи-голова і 

секретар. 

   Документи, що надійшли на підприємство реєструються у спеціальному 
журналі, а на самих документах роблять відмітку, що містить скорочене 

найменування підприємства і дату його надходження. 

   Тарифікація-метод уніфікації текстів документів, де міститься інформація 

однієї групи документів, на постійну і змінну , з відображенням постійної 

інформації на бланку.  

    У листуванні бухгалтерії з службових питань часто використовують 

документи, які вже містять документи. 

    Зовнішнє погодження оформляється грифом, довідкою, протоколом, який 

потім затверджується керівником організації або рішенням колегіального органу. 

   Виконані документи містять реквізит «Відмітка про виконання документа і 

направлення його до справи». 
   Існує 2 форми походження документів: 

- внутрішнє; 

- зовнішнє. 

  ЄСД і правила спеціального діловодства спрямовані на уніфікацію і типізацію 

бухгалтерського діловодства, що забезпечує юрисдикцію цим документам у 

вирішенні питань фінансово-господарської діяльності. 

   Бухгалтерія складає і оформляє такі основні організаційно-розпорядчі 

документи: 

1. Акти здебільшого складають на типових бланках документів обліку. 

Акти повинні мати такі реквізити:  

- найменування структурного підрозділу, 
-  назва акта,  

- місце складання,  

- дату,  

- текст,  

- підписи.  



 

44 

 

Деякі мають гриф затвердження. Бухгалтерія бере участь у складанні актів, 

які відносяться до первинних документів, що відображають господарські 

операції. 

2. Проект наказів з питань проведення інвентаризації грошових 

коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків з дебіторами і 

кредиторами. 

3. Доповідна або службова записка інформує керівника про виконання 
роботи працівником, бригадою, відділом або про ситуацію, яка 

потребує термінового вжиття заходів керівником.  

За змістом доповідні записки бувають: ініціативні, інформаційні, звітні. 

    За адресністю розрізняють: внутрішні і зовнішні. 

    4.   Інструкція – правила, якими регулюють спеціальні питання діяльності    

і відносин в галузях господарства, підприємства і посадових осіб. 

5.   Пояснювальну записку оформляють на чистому аркуші паперу або на 

фірмовому бланку і підписує керівник підприємства.  

 6.  Службовий лист складають з додержанням вимог, до службової 

кореспонденції. 

7.  Протокол є документом, який відображає хід обговорення певних 
питань і прийняття щодо них рішень на нарадах, зборах, засіданнях. 

       За змістом висвітлених питань, протоколи бувають: короткі, повні, 

стенографічні. Текст протоколу складається з вступної та основної частини. 

    Організаційно-розпорядчі документи повинні сприяти достовірності 

відображення фінансово-господарчій діяльності в обліку та в регулюванні 

конфліктних ситуацій, що виникають у цій діяльності. 

   Номенклатура справ-систематизований список найменувань справ із 

зазначенням строків зберігання, затверджений в установленому порядку. За 

допомогою номенклатури справ класифікують документи, здійснюють 

індексацію їх, групують за строками зберігання, формують справи тимчасового 

зберігання документів(до 10 р.). 

    Кожна справа має окрему папку, якій присвоюють номер(код) і назву 
відповідно до затвердженої номенклатури. 

    Розрізняють номенклатури: 

- індивідуальні; 

- орієнтовані; 

- типові. 

   Номенклатуру справ складає головний бухгалтер. Номенклатуру справ повинен 

мати кожний працівник бухгалтерії для зручності користування документами. 

Складання номенклатури і формування справ документів з питань фінансово-

господарчої діяльності є необхідною передумовою раціональної організації 

бухгалтерського обліку. 

Контрольні питання та завдання для самоконтролю 
1. Назвати організаційно-розпорядчі бухгалтерські документи. 

2. Вказати основні реквізити: 

а)посадової інструкції бухгалтера; 

б)положення про планово-економічний відділ та бухгалтерську службу на 

підприємстві; 
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в)наказ про облікову політику. 

3. Скласти наказ про облікову політику на підприємстві, використовуючи 

дані технологічної практики. 

4. Навести строки зберігання бухгалтерських документів. 

Теми рефератів(доповідей) 
1. Роль організаційно-розпорядчих документів в діяльності підприємства. 

2. Номенклатура справ та організація архіву бухгалтерії. 

Для більш глибшого засвоєння теми студенту рекомендується виконати 

наступну роботу: 
1. Дати письмові відповіді на контрольні питання та завдання.  

2. Підготувати до семінарського заняття доповідь за однією з вище названих 

тем. 

Форма контролю: конспект(питання, розв'язок завдань) 

Тест  

1. Первинні документи повинні бути, складені: 
а) у звітному місяці (періоді); 

б) у момент здійснення операції або безпосередньо після її закінчення; 

в) після з'ясування вимірників бухгалтерського обліку (кількісний, 

грошовий, натуральний). 

2. Обов'язковими реквізитами первинних документів є: 
а) назва документує дата і місце складання; 

б) назва підприємства, від імені якого складений документ, посади осіб та 

їх підписи; 

в) номер облікового регістру щодо відображеної операції. 

3. Первинні документи можуть бути прийняті до обліку в тому випадку, 

якщо вони: 
а) складені за формою; 

б) підписані особою, спеціально на це уповноваженою; 

в) завірені печаткою підприємства. 

4. Перевірка відповідності відображених в документах операцій (дій) 

встановленим правилам дає можливість з'ясувати: 
а) реальність документу; 
б) правомірність різних дій та факти порушення правил; 

в) всі арифметичні підрахунки, що містяться в документі. 

5. Бухгалтерська обробка документів включає: 
а) групування, таксування, контирування та включення до облікових 

регістрів; 

б) поточний контроль, контирування, оцінку документів за даними 

кореспондуючих рахунків, групування; 

в) формальну перевірку, групування, реєстрацію господарських фактів, 

включення до регістрів обліку; 

6. Розробка механізму управління документообігом є необхідною 

складовою організації бухгалтерського обліку, що забезпечує: 
а) стабільність роботи бухгалтерської служби; 
б) чіткість руху та оперативність обробки документів; 
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в) своєчасність прийняття управлінських рішень; 

г) оприлюднення звітності. 

7. Перед передачею до архіву первинні документи: 
а) перекреслюються червоною рискою з наступним проставленням штампу 

"вилучено"; 

б) нумеруються в хронологічному порядку; 

в) комплектуються в хронологічному порядку і супроводжуються 
довідкою до архіву. 

8. Вилучення справ з архіву оформлюється: 
а) довідкою з архіву завіреною печаткою; 

б) актом про вилучення; 

в) квитанцією про вилучення; 

г) наказом підприємства. 

9. При ліквідації підприємства, що те має правонаступника, всі 

документи: 
а) підлягають знищенню; 

б) зберігаються у бухгалтера ліквідованого підприємства не менше 10 

років; 

в) повинні бути прийняті архівним підрозділом при органі місцевої 
адміністрації. 

10. Строки зберігання, документів регулюються: 
а) Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку; 

б) Правилами виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого 

обліку; 

в) Переліком типових документів, які створюються в результаті діяльності 

держкомітетів, міністерств, відомств та інших установ, організацій підприємств 

із зазначенням строку зберігання. 
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Тема . Форми ведення бухгалтерського обліку  

 
План вивчення 

1. Меморіально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку.  

2. Форма Журнал-Головна.  

3. Журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. 

4.  Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку.  

5. Автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ  

При вивченні теми студентам треба засвоїти необхідний мінімум, а саме: 

 
Меморіально-ордерна форм ведення бухгалтерського обліку характеризується 

застосуванням книг для ведення синтетичного обліку і карток для аналітичного.  

  Суть меморіально-ордерної форми полягає в тому, що на підставі 
оформлених, перевірених документів складають меморіальні ордери, в яких 

вказують короткий зміст і підставу здійснення господарської операції, 

кореспондуючі рахунки за даною операцією та суму.  

  Меморіальні ордери складають на окремих бланках або на самому документі, 

якщо на ньому в реквізитах відтворено форму ордера. 

  Меморіальні ордери реєструються у хронологічному регістрі меморіальних 

ордерів. 

  Реєстраційний журнал можна відкривати на рік(з 1 січня по  31 грудня) з 

суцільною або помісячною нумерацією меморіальних ордерів. 

  Після реєстрації дані меморіальних ордерів записують у Головну книгу, яка 

є систематичним регістром синтетичного обліку. 

Форма обліку Журнал-Головна є найпростішою формою бухгалтерського 
обліку. 

    У цьому регістрі поєднано журнал реєстрації операції і Головну книгу. 

Журнал-Головну як основний регістр відкривають на поточний рік. 

Спершу записують сальдо на початок місяця в розрізі синтетичних рахунків. 

Після відображення всіх господарських операцій за місяць підраховують 

обороти за рахунками та виводять сальдо на початок наступного місяця. 

Аналітичний облік за цією формою ведуть на картках або книгах. За 

даними Журнал-Головна складають бухгалтерський баланс. 

Цю форму обліку досить широко застосовують у сільськогосподарських 

підприємствах, споживчих коопераціях, бюджетних установах. Її застосовують 

малі підприємства, тому що кількість синтетичних рахунків незначна. 
Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку ґрунтується на 

широкому застосуванні систем накопичувальних і групувальних облікових 

регістрів – журналів  і допоміжних відомостей до них. Основними обліковими 

регістрами є журнали. 

Записи в журнали здійснюють безпосередньо на підставі перевірених 

документів у порядку їх надходження й опрацювання. Якщо кількість 

однорідних  документів за операціями значна , то їхні дані попередньо групують 
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у допоміжних відомостях, місячні підсумки яких потім переносять у відповідні 

журнали. 

Після закінчення місяця журнали і відкриті до них відомості підписуються 

працівниками бухгалтерії, котрі складали їх, і головним бухгалтером. 

Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає узагальнення 

інформації про господарські операції у таких регістрах бух. обліку: 

- Відомість 1-м. 

Розділ І. Облік готівки і грошових документів. 

Розділ ІІ. Облік грошових коштів та їх еквівалентів. 

- Відомість 2-м. Облік запасів. 

- Відомість 3-м. 

Розділ І. Облік рахунків з дебіторами і кредиторами, за 

податками й платежами, довгострокових зобов’язань і доходів 
майбутніх періодів. 

Розділ ІІ. Облік рахунків з оплати праці. 

- Відомість 4-м. 

Розділ І. Облік необоротних активів та амортизації. 

Розділ ІІ. Облік капітальних та фінансових інвестицій та 

інших необоротних активів. 

- Відомість 5-м. 

Розділ І. Облік витрат. 

Розділ ІІ. Облік витрат на виробництво. 

Розділ ІІІ. Облік доходів і фінансових результатів. 

Розділ IV. Облік власного капіталу. 

- Оборотно-сальдова відомість. 

    Автоматизована (комп’ютерна) форма бухгалтерського обліку базується 

на використанні різних видів комп’ютерної техніки. 

Автоматизована форма обліку включає такі етапи: 

1. Документування господарських операцій. 

2. Автоматизована обробка інформації. 

3. Автоматизоване узагальнення облікової інформації (баланс та 

звітність). 

 

Питання і завдання для самоконтролю 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 

Необхідно: 

– відкрити регістри синтетичного обліку по рахунку 30 "Каса" та 

записати у відомість № 1 залишок на 31-шетравня ц.р.; 

– відобразити операції по рахунку 30 "Каса" за  червень  ц.р.  при 

журнальній формі обліку в журналі 1 і відомості № 1; 

– визначити залишок по рахунку 30 "Каса" на 30-те червня ц.р.; 

 
Дані для виконання: 

Залишок по рахунку 30 "Каса" на 31-ше травня ц.р. - 50 грн.  
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Реєстр господарських операцій по рахунку 30 "Каса'' за червень 

ц.р. 

 

№ 

 

 

 

 

 

Сума. 

гри. 

 

Дата Первинний документ та зміст господарської операції 

 
1 02.06 

 

ВКО №2  

  

 

 

 

Відшкодовано   інженеру   Петрову   П.В.   суму   

перевитрат   за 

 

 

  

 

 

 

авансовим звітом № 45 

 

5 

 2 

 

02.06 

 

ПКО №3 

 

 

  
 

 
 

Повернено   в   касу   залишок   невикористаних   
підзвітних   сум 

 

 
  

 
 
 

інженером Іваненко Г.О. 
 

4 
 3 

 

03.06 

 

ПКО №4, чек № 112488, виписка банку 

 

 

  

 

 

 

Одержано з банку готівку: 

 

 

  
 

 
 

 для виплати заробітної плати 
 

22000 
  

 
 
 

 на господарські витрати 
 

100 
  

 

 

 
 для виплати депонованої заробітної плати 

 

200 

 4 
 

03.06 
 

ВКО № 3. платіжна відомість № 606 
 

 
  

 

 

 

Виплачено заробітну плату працівникам підприємства 

 

22000 

 5 

 

04.06 

 

ВКО №4 

 

 

  

 

 

 

Видано готівку агенту Кухару К.Р. на господарські 

потреби 

 

50 

 6 

 

08.06 

 

ВКО №5 

 

 

  

 

 

 

Видано аванс на господарські витрати комірнику 

Уточкіну У.Ц. 

 

40 

 7 

 

08.06 

 

ВКО № 6, платіжна відомість № 607 

 

 

  

 

 

 

Видано депоновану заробітну плату 

 

200 

 8 

 

10.06 

 

ВКО№ 7 

 

 

  

 

 

 

Видано аванс на відрядження інженеру Опанасюку О.К. 

 

40 

 9 

 

12.06 

 

ВКО №8 

 

 

  

 

 

 

Видано аванс на господарські потреби секретарці  

Фроловій Ф.Д. 

 

10 

 10 

 

12.06 

 

ПКО №5 

 

 

   

 

Повернуто комірником Уточкіним У.Н. залишок   

 
 

 

 

 

підзвітних  сум до каси підприємства 
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Тема. Бухгалтерська звітність, її значення та нормативно-правове 

забезпечення 

Мета:    

- засвоєння, поглиблення, закріплення та систематизація знань                  

по темі ; 

- розвивати, використовувати та набувати в прикладному плані 
набуті знання по темі;  

- сприяти формуванню знань та виробленню практичних навичок по 

темі.  

План вивчення 
1. Поняття П(С)БО. 

2. Види бухгалтерської звітності. 

3. Склад бухгалтерської звітності і вимоги до неї. 

4. Порядок складання і подання звітності. 

Основні поняття теми: положення(стандарти) бухгалтерського обліку, баланс, 

звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових 
коштів. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ  

При вивченні теми студентам треба засвоїти необхідний мінімум, а саме: 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві регулюється законом 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 

16.07.1999 №996-XIV. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться 

безперервно від реєстрації підприємства до його ліквідації. 

При організації і ведені бухгалтерського обліку підприємства в своїй роботі 

керуються Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які являють 

собою нормативно-правові акти, затверджені Міністерством фінансів України, 

що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання 
фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам. 

Міністерство фінансів України розробило і затвердило Положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує 

національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-

правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Насамперед слід розрізняти звітність за будовою: 

 звітність, у якій інформація наводиться станом на певну дату; 

 звітність, що містить інформацію за певний (звітний) період. 

За змістом і джерелами формування розрізняють статистичну, фінансову, 
податкову, спеціальну, внутрішньогосподарську. 

За термінами подання розрізняють нормативну і страхову звітність. 

За ступенем узагальнення звітність поділяють на первинну і зведену. 

За обсягом відображених результатів діяльності розрізняють повну і 

скорочену звітність. 

За періодом часу: річну і проміжну звітність. 

З погляду охоплення видів діяльності звітності може відображати усі види 
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діяльності ,якого займається підприємство, або обмежуватися лише основним із 

них.  

З погляду поширення на галузі народного господарства звітність є типовою і 

галузевою. 

За характером спрямування розрізняють внутрішню звітність, призначену для 

внутрішнього управління підприємством, і зовнішню, яка виходить за межі 

підприємства. 
Звітність за способом подолання користувачам поділяють на подану поштовим 

зв’язком, телеграфом, електронною поштою або подано власноруч. 

    Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, 

звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів. 

   Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну 

дату його активи, зобов’язання і власний капітал. 

   Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і фінансові 

результати діяльності  підприємства. 

   Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного 

капіталу підприємства протягом звітного періоду. 

   Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і видаток 
грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді. 

   Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними 

положеннями (стандартами). 

   До фінансової звітності включаються показники діяльності філії, 

представництв, відділів підприємств. 

   Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність 

органами, до сфери управління яких вони належать, трудовими колективами на 

їх вимогу, власникам відповідно до установчих документів, якщо інше не 

передбачено цим законом. Органом виконавчої влади та іншими користувачами 

фінансової звітність подається відповідно до законодавства. Термін подання 

фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Фінансова звітність під-в не становить комерційної таємниці, крім випадків, 
непередбачених законодавством. 

У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний 

баланс та у випадках, передбачених законом, публікує його протягом 45 днів. 

Контрольні питання 
1. Що таке бухгалтерська звітність? 

2. З якою метою підприємства складають звітність? 

3. 3а якими ознаками можна класифікувати звітність? 

4. З яких основних форм складається звітність підприємства? 

5. Які типові форми включає річна бухгалтерська звітність? 

6. Якими документами регламентується ведення бухгалтерського обліку та 

складання звітності? 
7. Які вимоги висуваються до звітності? 

8. Що таке П(С)БО? 

Теми рефератів (доповідей) 

1. Порядок формування балансової політики на 

підприємстві.  
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2. Історія розвитку балансової політики. 

Питання і завдання для самоконтролю 
1. Перерахуйте П(С)БО. 

2. Які з національних стандартів регламентують порядок складання і подання 

бухгалтерської звітності. 

3. Пов’язати види звітності, наведені нижче, з їх класифікаційними 

ознаками. Для цього необхідно проставити ліворуч від ознаки 

відповідну літеру. 

Класифікаційна ознака Види 

(1) За видами А. Поштова, телеграфна 

(2) За періодичністю представлення Б. Квартальна, за 9 міс, 
піврічна, річна 

(3) За значенням в народному 

господарстві 

В. Первинна, зведена 

(4) В залежності від обсягів Г.Загальнодерж

авна, 
внутрішньогосп

одарська (5) За способом відправлення Д. Бухгалтерська, 

статистична, оперативна 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступну роботу: 
1 .Дати відповіді на контрольні запитання.  
2.Підготувати доповіді за наведеними вище темами. 

Форма контролю: конспект 

Тест  

1. Загальні принципи формування, склад і структуру бухгалтерської 

звітності визначає: 
а) єдиний План рахунків бухгалтерського обліку; 

б) ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";  

в) П(С)БО 1. 

2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку носять характер:  
а) директивний; 

б) рекомендаційний; 

в) нормативний. 

3. Первинними є: 
а) міжнародні стандарти обліку; 

б) внутрішні стандарти обліку; 

в) питання поставлено некоректно. 

4. Класифікація стандартів за економічним змістом дозволяє: 
а) ліквідувати економічні протиріччя між об'єктами обліку; 

б) зрозуміти економічну природу стандартів; 

в) доповнити інформацію, що викладена у класифікації стандартів за 
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призначенням. 

5. Процедура створення міжнародного стандарту фінансової звітності:  
а) суворо регламентована; 

б) змінюється в залежності від складі стандарту; 

в) переглядається Комітетом з МСБО раз на два роки. 

6. СААР - це: 

а) принципи обліку, прийняті у США; 
б) принципи обліку, прийняті Комітетом за міжнародними стандартами 

обліку; 

в) внутрішні стандарти обліку у США. 

7. Гармонізація обліку - це: 

а) директиви з обліку, прийняті країнами ЄС; 

б) перерахування фінансової звітності однієї країни за методологією 

обліку, що діє в іншій країні; 

в) зближення фінансової звітності однієї країни з фінансовою звітністю 

іншої країни чи групи країн. 

8. Швидкість отримання інформації - одна з відмінних рис обліку: 
а) оперативного; 

б) бухгалтерського; 

в) статистичного. 

9. Домінуючу роль в регулюванні бухгалтерського обліку відіграють: 
а) органи виконавчої і законодавчої влади; 

б) федерація професійний бухгалтерів і аудиторів України; 

в) міжнародні професійні бухгалтерські організації. 

10. Які нормативні документи регулюють облік на вищому рівні: 
а) ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";  

б) система українських стандартів (П(С)БО); 

в) єдиний План рахунків бухгалтерського обліку. 

11. Узагальнення даних в межах галузей, регіонів і економіки в цілому 

характеризує така інформація: 
а) оперативна; 
б) статистична; 

в) податкова. 

12. Наказ про облікову політику затверджується: 
а) головним бухгалтером; 

б) керівником; 

в) зборами засновників. 

13. Принцип послідовності передбачає: 
а) постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової 

політики; 

б) правильність віднесення доходів і витрат до звітних періодів; 

в) повнота відображення в обліку за звітний період всіх господарських 

операцій. 
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ПРОГРАМА СЕМЕСТОВОГО ПОВТОРЕННЯ  

1. Господарський облік, його види. 

2. Облікові вимірники. 

3. Господарські процеси та господарські операції. 

4. Бухгалтерська інформація та її користувачі. 

5. Роль та функції бухгалтерії на підприємстві. 

6. Бухгалтерський облік, його сутність та мета. 

7. Завдання бухгалтерського обліку та вимоги до нього. 

8. Функції та принципи бухгалтерського обліку. 

9. Правила та постулати бухгалтерського обліку. 
10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві, облікова політика. 

11. Організація бухгалтерських служб на підприємстві. 

12. Розробка та застосування облікової політики на підприємстві. 

13. Форми створення бухгалтерій. 

14. Зміст обліково-аналітичного процесу. 

15. Групування господарських засобів та джерел їх утворення. 

16. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку. 

17. Метод бухгалтерського обліку. 

18. Суть фінансового обліку, його організація на підприємстві. 

19. Поняття фінансової діяльності підприємства. 

20. У правлінський облік, його функції. 

21. Організація управлінського обліку на підприємстві. 

22. Бухгалтерський баланс, його зміст і значення. 

23. Структура балансу. 
24. 3міни в балансі, зумовлені господарськими операціями.  

25. Види та типи господарських операцій. 

26. Структура рахунку, його зв'язок з балансом. 

27. Класифікація бухгалтерських рахунків. 

28. План рахунків бухгалтерського обліку. 

29. Подвійний запис, його суть та значення. 

30. Способи виявлення та виправлення помилок у бухгалтерському обліку. 

31. Синтетичний та аналітичний облік. Оборотні відомості. 

32. 3а балансові рахунки. Облік поза балансом. 

33. Первинна документація та її значення. 

34. Види бухгалтерських документів та вимоги до їх оформлення. 

35. Хронологічний та систематичний запис. 

36. Облікові реєстри. 

37. Інвентаризація, її значення та види. 

38. Порядок оформлення результатів інвентаризації. 

39. Організація документообігу на підприємстві. 

40. Порядок зберігання бухгалтерських документів. 

41. Єдина система діловодства бухгалтерії. 
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42. Організаційно-розпорядчі документи та їх складання бухгалтерією. 

43. Складання номенклатури та формування справ бухгалтерії.  

44. Система форм ведення бухгалтерського обліку. 

45. Журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. 

46. Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку. 

47. Автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку. 

48. Облік процесу постачання. 

49. Облік процесу виробництва. 

50. Облік процесу реалізації. 

51. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку та 
52. Складання звітності.  

53. Види бухгалтерської звітності. 

54. Вимоги до складання бухгалтерської звітності.  

55. Порядок складання і подання бухгалтерської звітності. 

55.Порівняльна характеристика фінансового, 

управлінського та податкового обліку. 

56. Порядок проведення інвентаризації. 

57. Методичні прийоми контролю первинних документів.  

58. Порядок складання бухгалтерської кореспонденції.  

59. Порядок визначення фінансового результату на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

60.  Основні завдання обліку основних господарських процесів. 
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