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ВСТУП 

 

Реформування економічної системи України в цілому, і бухгалтерського 

обліку зокрема, вимагає від сучасного бухгалтера нових знань і вмінь щодо 

оперативного реагування в нетрадиційних ситуаціях. Бухгалтерський облік, як 

будь-яка система знань, перебуває в постійному розвитку. Унаслідок цього 

підвищується значення засобів та методів раціоналізації бухгалтерського 

обліку, а саме – їх організації. Особливої уваги заслуговує в сучасних умовах 

господарювання теорія бухгалтерського обліку. 

Мета дисципліни – формування у студентів сучасної системи знань про 

концептуальні засади бухгалтерського обліку, основи методології обліку 

господарської діяльності, основи техніки бухгалтерського обліку, підходи до  

організації обліку на підприємстві та засади керівництва бухгалтерським 

обліком в Україні. 

Завданням дисципліни є оволодіння принципами бухгалтерського 

обліку, забезпечення засвоєння методичних підходів, що використовуються в 

бухгалтерському обліку для відображення інформації про господарську 

діяльність, набуття навичок застосування технічних прийомів реєстрації 

облікової інформації, формування уявлення про повний цикл обробки облікової 

інформації: від первинної фіксації господарських операцій до складання 

фінансової звітності; надати загальне розуміння значення фінансової звітності 

та основ організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Досягнення визначених завдань передбачає використання таких 

інноваційних навчальних технологій: 

- під час проведення лекцій: проблемні лекції, розгляд окремих 

дискусійних питань; 

- під час проведення практичних занять: круглі столи, робота в малих 

творчих групах, розгляд ситуаційних завдань, дискусії в малих творчих групах, 

виконання кейсових завдань. 

Предметом дисципліни є господарська діяльність підприємства як зміна 
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господарських засобів та джерел їх утворення внаслідок господарських 

процесів. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

– сутність бухгалтерського обліку та історичні аспекти його становлення; 

– принципи, на яких ґрунтується бухгалтерський облік; 

– предмет і метод бухгалтерського обліку; 

– сутність елементів методу бухгалтерського обліку (документація та 

інвентаризація; оцінку та калькуляцію; бухгалтерські рахунки та подвійний 

запис; бухгалтерський баланс); 

– порядок відображення в обліку основних господарських процесів: 

створення підприємства, постачання, виробництво, збут; 

– зміст облікової реєстрації; 

– сутність та основні принципи управлінського обліку 

– основи організації бухгалтерського обліку. 

уміти: 

– визначити мету і завдання ведення бухгалтерського обліку; 

– користуватися планом рахунків; 

– складати облікові номенклатури, графіки документообігу, руху реєстрів 

обліку та вміти аналізувати ситуації; 

– планувати виконання робіт з бухгалтерського обліку. 

Із урахуванням значного обсягу матеріалу студенти самостійно вивчають 

його частину. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових занять. Зміст самостійної 

роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», методичними матеріалами, завданнями 

та вказівками викладача.   

Основною метою самостійної підготовки студентів з дисципліни 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», є додаткове оволодіння знаннями 

минулого та сучасного обліку, опрацювання як літературних джерел, так і 

законодавчої бази щодо ведення обліку в Україні. 
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Основні форми самостійної роботи з курсу: 

– комплексне вивчення конспекту лекцій; 

– опрацювання основної та додаткової літератури; 

– тестування після кожної вивченої теми; 

– написання реферату. 

Під час написання рефератів студент має право самостійного вибору теми 

згідно з наведеним переліком або самостійним вибором. 

Реферат виконується комп’ютерним набором українською мовою. Роботу 

потрібно написати (набрати) грамотно, акуратно, оформити згідно з вимогами. 

Сторінки реферату послідовно нумерують арабськими цифрами.  

Для написання використовують літературні джерела, зазначені в кінці 

кожної теми методичних указівок або додатково вибираються студентом із 

різних джерел.  

У кінці реферату наводять список використаних джерел. Обсяг кожної 

роботи має становити 15 – 20 сторінок. 

Зразок оформлення титульної сторінки реферату подано в додатку А.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦШ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

 

Назви теми 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

К-сть год. 

лекц. 

К-сть год. 

сам. роб. 

К-сть год. 

лекц. 

К-сть год. 

сам. роб. 

1 2 3 4 5 6 

3–й семестр 

1 Бухгалтерський облік у 

системі господарського 

обліку, його сутність і 

характеристика в 

історичній ретроспективі 

1 2 0,5 8 

2 Бухгалтерський облік у 

сучасній системі 

управління суб’єктом 

господарювання 

1 4 0,5 8 

3 Предмет та метод 

бухгалтерського обліку 

1 4 0,5 8 

4 Бухгалтерський баланс 2 10 1 10 

5 Рахунки бухгалтерського 

обліку і подвійний запис 

2 10 1 10 

6 Класифікація рахунків 

бухгалтерського обліку 

2 10 0,5 10 

7 Первинне 

спостереження: 

документація та 

документування в 

бухгалтерському обліку 

2 5 0,5 10 

8 Інвентаризація як 
елемент методу 
бухгалтерського обліку 

1 5 0,5 8 

9 Вартісне вимірювання 

об’єктів бухгалтерського 

обліку: оцінка і 

калькулювання 

1 5 0,5 8 

10. Облікова реєстрація та 
узагальнення даних 
бухгалтерського обліку 

1 5 0,5 8 

 Написання контрольної 

роботи 

- - - 20 

 Разом за 3-й семестр 14 60 6 108 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 
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4-й семестр 

11 Облік процесу 

створення 

підприємства, 

формування та зміни 

власного капіталу 

3 6 0,5 6 

12 Облік процесу 

придбання та 

використання активів 

підприємства 

3 6 0,5 8 

13 Облік процесу 

виробництва продукції, 

виконання робіт та 

послуг  

3 6 1 8 

14 Облік процесу 

реалізації продукції, 

виконання робіт і 

послуг 

3 6 1 8 

15 Визначення та 

відображення 

фінансових результатів 

основних 

господарських процесів 

2 5 0,5 6 

16 Основи фінансової 

звітності 

2 5 0,5 6 

17. Загальні принципи 

організації 

бухгалтерського обліку 

суб’єкта 

господарювання 

1 4 0,5 4 

18. Сутність та принципи 

управлінського обліку 

1 4 0,5 4 

19. Міжнародна 

стандартизація та 

організація 

національної системи 

бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності 

в Україні 

1 4 0,5 4 

20. Бухгалтерський облік у 

системі економічних 

наук та засади 

методології  його 

наукових досліджень 

1 4 0,5 4 

 Написання курсової 

роботи 

- 20 - 20 

 Разом за 4 семестр 20 70 6 78 

 Разом 34 130 12 186 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ, НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Бухгалтерський облік у системі господарського обліку, його 

сутність і характеристика в історичній ретроспективі 

1. Історія виникнення та розвитку обліку в майбутньому.  

2. Сутність бухгалтерського обліку.  

Теми рефератів 

1. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку  в часи панування 

видатного італійського вченого Луки Пачолі. 

2. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку  в період панування 

колишнього Радянського Союзу. 

3. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку  після 1991 року. 

4. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку  після 2000 року і 

до сьогодні. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміється під підприємницькою діяльністю? 

2. Розкрийте зміст понять: бізнес, бізнесмен, підприємництво, підприємець, 

господарюючий суб’єкт, юридична або фізична особи. 

3. Назвіть кількість засновників юридичної або фізичної особи, як 

господарюючого суб’єкту. 

4. Яке значення бухгалтера при у підприємницькій діяльності? 

5. Які документи необхідно мати для створення підприємства – юридична 

або фізична особа? 

Література: 2, с. 5-21. 

 

Тема 2 Бухгалтерський облік у сучасній системі управління 

суб’єктом господарювання 

1. Сутність обліку в системі управління.  

2. Принципи сучасної системи бухгалтерського обліку. 
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3. Нормативно–правове регулювання обліку. 

Теми рефератів 

1. Управління виробництвом – основний об’єкт обліку виробничих витрат. 

2. Підприємницька діяльність в умовах прийняття Податкового кодексу 

України. 

3. Сучасна система управління суб’єктом господарювання. 

4. Чинники, що впливають на організацію бухгалтерського обліку. 

5. Концептуальні основи розвитку бухгалтерського обліку в сучасній 

системі управління суб’єктом господарювання 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під управлінням виробництва? 

2. Як поділяється економічна інформація? 

3. Хто є користувачами фінансової та управлінської звітності? 

4. Зв’язок між бухгалтерським обліком та іншими дисциплінами 

(плануванням, математикою, логікою, соціологією, етикою, бібліографією, 

діловою українською мовою, аналізом, фінансами). 

5. Що слід розуміти під економічністю обліку? 

6. Якими нормативно–правовими актами необхідно користуватися під 

час складання первинних документів та звітності? 

7. Назвіть задачі, що ставляться перед бухгалтерським обліком. 

8. Яка інформація необхідна для успішного ведення бухгалтерського 

обліку? 

Література: 3, с. 5-13. 

 

Тема 3 Предмет та метод бухгалтерського обліку 

1. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. 

2. Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку. 

Теми рефератів 

1. Який зв’язок між предметом і методом бухгалтерського обліку? 

2. Головні об’єкти бухгалтерського обліку. 
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3. Поняття методу та характеристика методичних прийомів 

бухгалтерського обліку. 

4. Підходи різних авторів щодо класифікаційних ознак господарських 

засобів за їх складом та  використанням. 

5. Підходи різних авторів щодо класифікаційних ознак джерел 

формування господарських засобів підприємств. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття методу бухгалтерського обліку. 

2. Назвіть елементи методу бухгалтерського обліку. 

3. Надайте характеристику елемента методу бухгалтерського обліку 

документація та інвентаризація. 

4. Надайте характеристику елемента методу бухгалтерського обліку 

Оцінка і калькуляція. 

5. Надайте характеристику елемента методу бухгалтерського обліку 

рахунки та подвійний запис. 

6. Надайте характеристику елемента методу бухгалтерського обліку: 

баланс та звітність. 

Література: 3, с. 28-72. 

 

Тема 4 Бухгалтерський баланс 

1. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку. 

2. Зміст і побудова бухгалтерського балансу. 

Теми рефератів 

1. Розвиток балансового узагальнення інформації. 

2. Історичні аспекти формування форм бухгалтерського балансу. 

3. Види балансів та їх характеристика. 

4. Чи існує різниця в змісті та формуванні балансу для різних 

господарюючих суб’єктів та суб’єктів підприємницької діяльності? 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення та розкрийте сутність бухгалтерського балансу. 
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2. Назвіть функції та зміст балансу. 

3. Як впливають господарські операції на зміни в балансі? 

4. Як групуються статті в активі балансу? 

5. Як групуються статті в пасиві балансу? 

6. Чим можна пояснити рівність загальних підсумків за активом і пасивом 

балансу? 

7. Мета та підстави для складання балансу. 

Література: 3, с. 87-103. 

 

Тема 5 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

1. Сутність рахунків бухгалтерського обліку. 

2. Структура рахунків бухгалтерського обліку. 

3. Побудова рахунків бухгалтерського обліку. 

Теми рефератів 

1. Історія розвитку рахівництва. 

2. Подвійний запис – як один із методів бухгалтерського обліку. 

Питання для самоперевірки 

1. Для чого призначені бухгалтерські рахунки і які функції вони 

виконують? 

2. Як поділяються рахунки відносно балансу? 

3. Що саме ви розумієте під будовою рахунків бухгалтерського обліку? 

4. Призначення та будова активних та пасивних рахунків. 

5. Коли і з якою метою визначаються обороти на рахунках? 

6. Як визначається кінцеве сальдо на активних та пасивних рахунках? 

7. Який порядок перенесення кінцевих залишків на рахунках до балансу? 

8. Які правила відображення господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку? 

9. Що означає поняття «Дебет», «Кредит», «дебетовий оборот», 

«кредитовий оборот», «сальдо»? 

Література: 3, с. 111-149. 



13 

 

Тема 6 Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

1. Значення класифікації рахунків бухгалтерського обліку. 

2. Принципи класифікації рахунків бухгалтерського обліку. 

Теми рефератів 

1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за їх економічним 

змістом у період 80 років. 

2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за їх економічним 

змістом у період 90 років. 

3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за їх економічним 

змістом у період 2000 років. 

4. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням та 

побудовою в період 80 років. 

5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням та 

побудовою в період 90 років. 

6. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням та 

побудовою в період 2000 років. 

Питання для самоперевірки: 

1. Надайте визначення постійним (реальним) та тимчасовим 

(номінальним) рахункам бухгалтерського обліку. 

2. Надайте визначення та призначення позабалансових рахунків. 

3. Як розподіляються рахунки бухгалтерського обліку за призначенням? 

4. Надайте визначення контрарно-активним та контрарно-пасивним 

рахункам бухгалтерського обліку. 

5. Розкрийте сутність активних, пасивних та активно-пасивних рахунків 

бухгалтерського обліку. 

6. Розкрийте сутність розподільчих рахунків. 

7. Розкрийте сутність транзитних рахунків. 

8. Розкрийте сутність та призначення синтетичних і аналітичних 

рахунків. 

9. Надайте характеристику кожному класу рахунків обліку. 
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Література: 3, с. 221-241. 

Тема 7 Первинне спостереження: документація та документування в 

бухгалтерському обліку 

1. Первинне спостереження в обліку. 

2. Документація та її значення. 

Теми рефератів 

1. Розвиток документознавства в Україні в різні часи. 

2. Історія порядку удосконалення бухгалтерських документів  

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою бухгалтерський документ? 

2. Які значні межи на підприємстві бухгалтерські документи? 

3. Назвіть відомі Вам первинні документи. 

4. Які основні реквізити бухгалтерських документів? 

5. Що таке групування, тестування, контирування документів? 

6. Розкривайте загальний порядок складання бухгалтерських документів. 

Література: 3 с. 162-172. 

 

Тема 8 Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку 

1. Сутність інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку. 

2. Значення інвентаризації для бухгалтерського ведення. 

Теми рефератів 

1. Історія розвитку методики проведення інвентаризації. 

2. Нестачі та лишки в економічних злочинах: практика сьогодення. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність та призначення інвентаризації. 

2. Які види інвентаризації ви знаєте та в які терміни вони проводиться? 

3. Хто і як проводить інвентаризацію? 

4. Документальне проведення інвентаризації. 

5. Порядок визначення та обліку результатів проведення інвентаризації. 

Література: 3, с. 177-195. 
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Тема 9 Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку: 

оцінка і калькулювання 

1. Сутність вартісного вимірювання. 

2. Види вартісних вимірників. 

Теми рефератів 

1. Історія виникнення та розвитку вартісних вимірників. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення елементам методу бухгалтерського обліку: оцінка 

і калькуляція. 

2. Назвіть види вартісних вимірників та сферу їх застосування. 

3. Назвіть види калькуляцій та практику їх застосування. 

4. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку. 

Література: 3, с. 190-192. 

 

Тема 10 Облікова реєстрація та узагальнення даних бухгалтерського 

обліку 

1. Сутність та призначення облікових реєстрів. 

2. Класифікація облікових реєстрів. 

Теми рефератів 

1. Історія розвитку облікового реєстрування фактів та подій у 

бухгалтерському обліку. 

Питання для самоперевірки 

1. Сутність та призначення облікових реєстрів. 

2. Класифікація облікових регістрів. 

3. Види форм бухгалтерського обліку та їх практичне застосування. 

4. Види обігових відомостей та їх характеристика. 

5. Правила ведення синтетичного та аналітичного обліку в облікових 

регістрах. 

Література: 1, с. 313-328; 3, с. 257-265. 
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Тема 11 Облік процесу створення підприємства, формування та зміни 

власного капіталу 

1. Сутність та призначення капіталу для суб’єктів підприємництва. 

2. Мета створення статутного капіталу. 

3. Правила нарахування та сплати дивідендів. 

4. Правила обліку цінних паперів.  

Теми рефератів 

1.  Планування структури капіталу промислово–фінансових груп. 

7. Ефективне управління капіталом. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність власного капіталу підприємства. 

2. Назвіть складові власного капіталу та їх призначення. 

3. Чи існують обмеження під час створення підприємства в сумі 

формування капіталу? 

4. Як проводиться розподіл капіталу? 

5. Надайте визначення нерозподіленого прибутку та його призначення. 

6. Які рахунки використовуються для обліку власного капіталу? 

7. У яких документах фіксується формування статутного капіталу? 

8. Протягом якого періоду має бути сформований повністю статутний 

капітал? 

Література: 3, с. 205-216 

 

Тема 12 Облік процесу придбання та використання активів 

підприємства 

1. Сутність та призначення активів. 

2. Види активів та їх характеристика. 

Теми рефератів 

1. Створення капіталу банку внесенням до статутного капіталу активів 

засновниками. 
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2. Характеристика обліку виробничих запасів. 

3. Характеристика обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

4. Характеристика обліку запасних частин: надходження та 

використання. 

5. Характеристика обліку товарів. 

6. Характеристика обліку посівного матеріалу. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення активам. 

2. Назвіть види активів та їх практичне застосування. 

3. Назвіть поділ активів за відповідними групами. 

4. Надайте характеристику рахункам бухгалтерського обліку активів. 

5. Які облікові реєстри містять інформацію про активи? 

6. У яких формах фінансової звітності міститься інформація про активи? 

Література: 3, с. 201-205. 

 

Тема 13 Облік процесу виробництва продукції, виконання робіт та 

послуг  

1. Сутність процесу виробництва продукції, виконання робіт та послуг. 

2. Завдання обліку процесу виробництва продукції, виконання робіт та 

послуг. 

Теми рефератів 

1. Розвиток процесу виробництва в період змін ведення бухгалтерського 

обліку. 

2. Процес створення продукції: сутність, значення та кінцевий результат. 

3. Облік процесу виробництва за П (С)БО України. 

4. Особливості облік процесу виробництва за М (С)БО. 

Питання для самоперевірки 

1. Процес виробництва – сутність, завдання та практична значущість. 

2. Процес споживання накопичених ресурсів. 

3. Управління виробництвом та його обслуговування. 
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4. Управління підприємством загалом. 

5. Здійснення інших видів діяльності підприємств. 

Література: 3, с. 205-214. 

 

Тема 14 Облік процесу реалізації продукції, виконання робіт і послуг. 

1. Значення та роль процесу реалізації. 

2. Основні завдання обліку процесу реалізації. 

Теми рефератів 

1. Готова продукція – кінцевий результат процесу виробництва. 

2. Якість та попит на готову продукція українських товаровиробників на 

міжнародному та внутрішньому ринках. 

Питання для самоперевірки: 

1. Готова продукція – об’єкт обліку. 

2. Надайте визначення терміну «Готова продукція». 

3. Надайте визначення процесу реалізації. 

4. Назвіть основні завдання обліку процесу реалізації. 

5. Надайте характеристику рахункам бухгалтерського обліку процесу 

реалізації. 

Література: 3, с. 214-221. 

 

Тема 15 Визначення та відображення фінансових результатів 

основних господарських процесів. 

1. Сутність  та види фінансових результатів основних господарських 

процесів. 

2. Основні схеми формування фінансових результатів з використанням 

різних класів бухгалтерських рахунків. 

Теми рефератів 

1. Складові, порядок формування та використання загальновиробничих 

витрат.  

2. Складові, порядок формування та використання адміністративних 
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витрат.  

3. Складові, порядок формування та призначення витрат збуту. 

4. Складові, порядок формування та призначення інших витрат 

підприємств. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність доходів і витрат. 

2. Назвіть складові доходів і витрат, що впливають на формування 

фінансових результатів. 

3. Послідовність і правила визначення фінансового результату діяльності. 

4. Податки, які сплачує  підприємство: види, правила визначення та сплати, 

звітність. 

5. Розкрити сутність понять: «господарські процеси», «фінансові 

результати». 

6. Із яких господарських процесів складається діяльність підприємств? 

7. Складові загальновиробничих витрат, їх сутність та призначення. 

Порядок формування та розподілу. 

 8. Складові загальногосподарських (адміністративних) витрат, їх сутність 

та призначення. Порядок формування та розподілу. 

 9. Складові витрат збуту, їх сутність та призначення. Порядок 

формування та розподілу. 

10. Охарактеризуйте основні схеми формування фінансових результатів. 

11. Що таке фінансовий результат діяльності підприємства? Як його 

визначають та відображають на рахунках бухгалтерського обліку? 

Література: 3, с. 514-523. 

 

Тема 16 Основи фінансової звітності. 

1. Сутність та призначення фінансової звітності. 

2. Складові фінансової звітності.  

3. Звітний період. 

4. Дата подання звітності. 
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Теми рефератів 

1. Провести аналіз кредитоспроможності позичальника фізичної або 

юридичної особи. 

2. Євроінтеграційні основи розвитку підприємств України. 

3. Звітність банків європейських країн та країн колишнього СНД. 

4. Актуалізація маркетингу в кластерній організація  суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

5. Антикризова політика в Україні. 

6. Біржовий механізм розвитку фондового ринку України. 

7. Економічна система безпеки підприємств України. 

Питання для самоперевірки 

1. Види звітності та її призначення. 

2. Принципи складання звітності та терміни подання. 

3. Хто несе відповідальність за правильність формування показників 

звітності та подання? 

5. У якому випадку підприємство не складає деякі форми звітності? 

6. Назвіть види та терміни подання звітності до податкових органів. 

Література: 3, с.282-293. 

 

Тема 17 Загальні принципи організації бухгалтерського обліку 

суб’єкта господарювання 

1. Поняття суб’єкта господарювання. 

2. Види суб’єктів господарювання та їх характеристика. 

Теми рефератів 

1. Розвиток суб’єктів малого підприємництва в Україні. 

2. Розвиток підприємств, що працюють за єдиним податком. 

3. Система оподаткування суб’єктів господарювання в Україні. 

4. Податкове навантаження на суб’єкти господарювання в Україні. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення суб’єкта господарювання. 



21 

 

2. Назвіть види суб’єктів господарювання. 

3. Надайте характеристику загальним принципам організації 

бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання. 

4. Які завдання бухгалтерським обліком суб’єктів господарювання? 

Література: 3, с. 301-305. 

 

Тема 18 Сутність та принципи управлінського обліку  

1. Сутність управлінського обліку. 

2. Завдання управлінського обліку. 

3. Принципи управлінського обліку. 

Теми рефератів 

1. Розвиток управлінського обліку в Україні. 

2. Практичне застосування управлінського обліку. 

3. Вплив управлінського обліку на розвиток фінансового обліку. 

4. Передумови виникнення управлінського обліку в Україні. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке управлінський облік? 

2. Назвіть завдання і принципи управлінського обліку. 

3. Яка різниця між управлінським і фінансовим обліком? 

4. Назвіть користувачів управлінського обліку. 

5. Назвіть об’єкти управлінського обліку. 

Література: 3, с. 317-320. 

 

Тема 19 Міжнародна стандартизація та організація національної 

системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 

1. Правове регулювання обліку. 

2. Принципи бухгалтерського обліку. 

Теми рефератів 

1. Розкрити сутність, завдання міжнародної стандартизації обліку та 

звітності. 
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2. Організація національної системи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в Україні.  

Питання для самоперевірки 

1. Розкрити сутність правового регулювання бухгалтерського обліку за 

міжнародними стандартами. 

2. Надайте характеристику принципам бухгалтерського обліку за 

міжнародними стандартами. 

3. Перелічіть та надайте характеристику міжнародним стандартам 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

4. Доцільність впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку в Україні. 

Література: 3, с. 313-317. 

 

Тема 20 Бухгалтерський облік у системі економічних наук та засади 

методології його наукових досліджень 

1. Сутність, завдання та місце бухгалтерського обліку в системі 

економічних наук. 

2. Етапи наукових досліджень розвитку бухгалтерського обліку в Україні. 

Теми рефератів 

1. Бухгалтерський облік у системі економічних наук. 

2. Розвиток бухгалтерського обліку в євро інтеграційному просторі. 

Питання для самоперевірки: 

1. Розкрити сутність бухгалтерського обліку в системі економічних наук. 

2. Надайте характеристику завданням та місцю бухгалтерського обліку в 

системі економічних наук. 

3. Який взаємозв’язок бухгалтерського обліку з економічними 

дисциплінами? 

4. Назвіть основні методологічні аспекти розвитку бухгалтерського 

обліку. 

Література: 3, с. 5-14. 



23 

 

3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 

 

1. Що таке підприємницька діяльність? 

2. Розкрийте зміст понять: бізнес, бізнесмен, підприємництво, підприємець, 

господарюючий суб’єкт, юридична або фізична особи? 

3. Назвіть кількість засновників юридичної або фізичної особи, як 

господарюючого суб’єкту. 

4. Яка роль належить бухгалтеру в підприємницькій діяльності? 

5. Які документи необхідно мати для створення підприємства – юридична 

або фізична особа? 

6. Подискутуйте історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку 

починаючи із часів Луки Пачолі і до сьогоднішнього часу. 

7. Назвіть основні завдання бухгалтерського обліку. 

8. Господарський облік та його характеристика. 

8. Надайте характеристику об’єктам бухгалтерського обліку. 

9. Що розуміють під управлінням виробництва? 

10. Яким чином поділяється економічна інформація? 

11. Хто є користувачами фінансової та управлінської звітності? 

12. Якими нормативно–правовими актами необхідно користуватися під 

час складання первинних документів та звітності? 

13. Назвіть завдання, що ставляться перед бухгалтерським обліком. 

14. Яка інформація необхідна для успішного ведення бухгалтерського 

обліку? 

15. Розкрийте поняття методу бухгалтерського обліку. 

16. Назвіть елементи методу бухгалтерського обліку. 

17. Надайте характеристику елемента методу бухгалтерського обліку 

«документація» та «інвентаризація». 

18. Надайте характеристику елемента методу бухгалтерського обліку 

«оцінка» і «калькуляція». 
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19. Надайте характеристику елемента методу бухгалтерського обліку 

«рахунки» та «подвійний запис». 

20. Надайте характеристику елемента методу бухгалтерського обліку 

«баланс» та «звітність. 

21. Надайте визначення та розкрийте сутність бухгалтерського балансу. 

22. Назвіть функції та зміст балансу. 

23. Як впливають господарські операції на зміни в балансі? 

24. Як групуються статті в активі балансу? 

25. Як групуються статті в пасиві балансу? 

26. Чим можна пояснити рівність загальних підсумків за активом і 

пасивом балансу? 

27. Мета та підстави для складання балансу. 

28.  Для чого призначені бухгалтерські рахунки і які функції вони 

виконують? 

29.  Як поділяються рахунки відносно до балансу? 

30.  Що саме ви розумієте під будовою рахунків бухгалтерського обліку? 

31.  Призначення та будова активних та пасивних рахунків. 

32.  Коли і з якою метою визначаються обороти на рахунках? 

33.  Як визначається кінцеве сальдо на активних та пасивних рахунках? 

34.  Який порядок перенесення кінцевих залишків на рахунках до 

балансу? 

35.  Які правила відображення господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку? 

36.  Що означає поняття «Дебет», «Кредит», «дебетовий оборот», 

«кредитовий оборот», «сальдо»? 

40. Надайте визначення постійним (реальним) та тимчасовим 

(номінальним) рахункам бухгалтерського обліку. 

41. Надайте визначення та призначення позабалансових рахунків. 

42.  Як розподіляються рахунки бухгалтерського обліку за призначенням? 

43.  Надайте визначення контрарно–активним та контрарно-пасивним 
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рахункам бухгалтерського обліку. 

44.  Розкрийте сутність активних, пасивних та активно–пасивних рахунків 

бухгалтерського обліку. 

45.  Розкрийте сутність розподільчих рахунків. 

46.  Розкрийте сутність транзитних рахунків. 

47.  Розкрийте сутність та призначення синтетичних і аналітичних 

рахунків. 

48.  Скільки класів налічує план рахунків бухгалтерського обліку? 

49.  Надайте характеристику кожному класу рахунків бухгалтерського 

обліку. 

50. Яку роль виконують та яке значення мають на підприємстві 

бухгалтерські документи? 

51. Назвіть відомі Вам первинні документи. 

52. Які основні реквізити бухгалтерських документів? 

53. Що таке групування, тестування, контирування документів? 

54. Розкривайте загальний порядок складання бухгалтерських документів. 

55. Розкрийте сутність та призначення інвентаризації. 

56. Які види інвентаризації ви знаєте та в які терміни вони проводяться? 

57. Хто і як проводить інвентаризацію? 

58. Документальне проведення інвентаризації. 

59. Порядок визначення та обліку результатів проведення інвентаризації. 

60. У яких випадках проведення інвентаризації на підприємстві є 

обов’язковим? 

61.  Надайте визначення елементам методу бухгалтерського обліку: 

оцінка і калькуляція. 

62. Назвіть види вартісних вимірників та сферу їх застосування. 

63.  Назвіть види калькуляцій та практику їх застосування. 

64.  Калькуляція в системі бухгалтерського обліку. 

65. Сутність та призначення облікових реєстрів. 

66. Класифікація облікових регістрів. 



26 

 

67. Види форм бухгалтерського обліку та їх практичне застосування. 

68. Види обігових відомостей та їх характеристика. 

69. Правила ведення синтетичного та аналітичного обліку в облікових 

регістрах. 

70. Розкрийте сутність власного капіталу підприємства. 

71. Назвіть складові власного капіталу та їх призначення. 

72. Чи існують обмеження під час створення підприємства в сумі 

формування капіталу? 

73. Яким чином проводиться розподіл капіталу? 

74. Дайте визначення нерозподіленого прибутку та його призначення. 

75. Які рахунки використовуються для обліку власного капіталу? 

76. В яких документах фіксується формування статутного капіталу? 

77. Протягом якого періоду має бути сформований повністю статутний 

капітал? 

78. Процес виробництва: сутність, завдання та практична значимість. 

79. Процес споживання накопичених ресурсів. 

80. Управління виробництвом та його обслуговування. 

81. Управління підприємством загалом. 

82. Здійснення інших видів діяльності підприємств. 

83. Розкрийте сутність доходів і витрат. 

84. Назвіть складові доходів і витрат, що впливають на формування 

фінансових результатів. 

85. Послідовність і правила визначення фінансового результату діяльності. 

86. Податки, які сплачує  підприємство: види, правила визначення та сплати, 

звітність. 

87. Розкрити сутність понять: «господарські процеси», «фінансові 

результати». 

88.  Складові загальновиробничих витрат, їх сутність та призначення.  

89. Порядок формування та розподілу. 

90. Складові загальногосподарських (адміністративних) витрат, їх 
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сутність та призначення. Порядок формування та розподілу. 

91. Складові витрат збуту, їх сутність та призначення. Порядок 

формування та розподілу. 

92. Охарактеризуйте основні схеми формування фінансових результатів. 

93. Що таке фінансовий результат діяльності підприємства? Як його 

визначають та відображають на рахунках бухгалтерського обліку. 

94.  Види звітності та її призначення. 

95. Принципи складання звітності та терміни подання. 

96. Хто несе відповідальність за правильність формування показників 

звітності та подання? 

97. У якому випадку підприємство не складає деякі форми звітності? 

98. Назвіть види та терміни подання звітності до податкових органів. 

99. Інвестиційне середовище як чинник ефективного функціонування 

підприємств України. 

100. Назвіть завдання і принципи управлінського обліку. 

101. Яка різниця між управлінським і фінансовим обліком? 

102. Назвіть користувачів управлінського обліку. 

103. Назвіть об’єкти управлінського обліку. 

104. Розкрити сутність правового регулювання бухгалтерського обліку за 

міжнародними стандартами. 

105. Надайте характеристику принципам бухгалтерського обліку за 

міжнародними стандартами. 

106. Перелічіть та надайте характеристику міжнародним стандартам 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

107. Доцільність впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку в Україні. 

108. Розкрити сутність бухгалтерського обліку в системі економічних 

наук. 

109. Назвіть основні методологічні аспекти розвитку бухгалтерського 

обліку. 
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