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Тематичний план 

з дисципліни «Бухгалтерський облік» 

№ Найменування тем 
1 2 

1 Загальна характеристика бухгалтерського обліку, та його роль в 

системі управління  

2 Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі 

3 Предмет , об`єкти і методи бухгалтерського обліку 

4 Бухгалтерський баланс 

5 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

6 Первинне спостереження, документація та інвентаризація 

7 План рахунків бухгалтерського обліку, їх класифікація  

8 Форми бухгалтерського обліку 

9 Облік господарських процесів 

10 Облік товарних операцій в оптовій торгівлі  

11 Облік товарних операцій в роздрібній торгівлі  

12 Облік доходів, витрат та фінансових результатів  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Вступ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» складена          

до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста                                                                  
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня )  

напряму (спеціальності) « 075 Маркетинг». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення методів 

раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах 

на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; 

набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в 

управлінні. 

Міждисциплінарні зв`язки : дисципліна вивчається в тісному зв`язку з 

такими загальноекономічними дисциплінами ,політична економія, 

економічна теорія та є основною для вивчення таких дисциплін ,як 

менеджмент ,маркетинг ,гроші і кредит ,фінанси ,національна економіка 

,міжнародна економіка , економічний аналіз, та ін. Тобто дисципліна 

«Бухгалтерський облік» є однією з профілюючих дисциплін в системі 

освітньо-професійної  підготовки фахівців спеціальностей «Маркетинг»,  

«Підприємництво, торгівля та біржева діяльність» , «Міжнародна економіка» 

, «Фінанси», «Банківська справа» та «Економіка підприємства». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем: 

1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, та його роль в системі 

управління  

2. Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі. 

3. Предмет , об`єкти і метод бухгалтерського обліку 

4. Бухгалтерський баланс  

 

5.Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 

6.Первинне спостереження , документація та інвентаризація. 

7.План рахунків бухгалтерського обліку, їх класифікація . 

8.Форми бухгалтерського обліку. 

9.Облік господарських процесів. 

10. Облік товарних операцій в оптовій торгівлі  



11. Облік товарних операцій в роздрібній торгівлі  

12. Облік доходів, витрат та фінансових результатів 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є 

формування знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах . 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік » є 

вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку 

на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і 

національних стандартів ; набуття навичок опрацювання і використання 

облікової інформації в управлінні.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

- законодавчу і нормативно-правову базу організації бухгалтерського обліку 

в Україні ; 

- принципи ,методи і процедури обліку на підприємствах різних форм 

власності ; 

- способи забезпечення зіставності показників фінансової звітності . 

Вміти: 

- складати первинні бухгалтерські документи відповідно до вимог чинного 

законодавства; 

- відображати господарські операції на рахунку бухгалтерського обліку ; 

- складати регістри синтетичного і аналітичного обліку ; 

- застосовувати форми бухгалтерського обліку; 

- складати баланс та звіт про фінансові результати ; 

- давати оцінку обліковій політиці підприємства; 

- використовувати дані бухгалтерського обліку для прийняття ефективних 

управлінських рішень ,здійснення контролю й аналізу показників фінансово-

господарської діяльності підприємства. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години 4 кредитів 

ЄКТС. 



2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Загальна характеристика бухгалтерського обліку, та його роль в системі 

управління 

Загальне поняття про облік та його роль у системі управління. Види 

господарського обліку. Види бухгалтерського обліку: фінансовий , 

управлінський, податковий, взаємозв’язок між ними. Принципи і функції , 

бухгалтерського обліку. Вимоги, що висуваються до обліку, вимірники, що 

використовуються в обліку. 

 Ключові поняття і терміни: бухгалтерський облік, управлінський облік, 

податковий облік, фінансовий облік. 

Після вивчення теми студент повинен: 

Знати: 

- загальне поняття про облік та його роль у системі управління; 

- види бухгалтерського обліку. 

Вміти: 

- визначити роль бухгалтерського обліку у системі управління; 

- пояснити види  бухгалтерського обліку. 

Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі 

 Організаційні форми торгівлі в умовах ринкової економіки. Загальні 

підстави організації роботи підприємства торгівлі. Патентування та 

ліцензування торговельної діяльності. Організація обліку на підприємствах 

торгівлі.  Оцінка товарів в торгівлі.  

Знати: 

 Організаційні форми торгівлі в умовах ринкової економі 

Вміти:  

 Давати оцінку товарів в торгівлі 

Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку 

Визначення предмета і об’єктів бухгалтерського обліку. Господарські засоби 

та їх класифікація. Джерела господарських засобів як об’єкт бухгалтерського 



обліку. Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку. Метод 

бухгалтерського обліку та його складові. 

Практичне заняття №1  «Об’єкти бухгалтерського обліку(Класифікація 

господарських засобів)» 

Практичне заняття №2 «Об’єкти бухгалтерського обліку (класифікація 

джерел господарських засобів)» 

Ключові поняття і терміни: предмет бухгалтерського обліку; метод 

бухгалтерського обліку; елементи методу бухгалтерського обліку. 

Знати: 

- предмет бухгалтерського обліку; 

- метод бухгалтерського обліку; 

- елементи методу бухгалтерського обліку. 

Вміти:  

- дати визначення предмета і методу бухгалтерського обліку, елементів 

методу бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський баланс 

Поняття балансу, його значення та використання в управлінні. Побудова 

балансу. Актив і пасив. Статті балансу. Зміни в балансі, зумовлені 

господарськими операціями. 

Практичне заняття №3 «Побудова бухгалтерського балансу.» 

Практичне заняття №4 « Зміни в балансі, зумовлені господарськими 

операціями» 

Ключові поняття і терміни: бухгалтерський баланс, актив, пасив, стаття 

балансу, розділи балансу, господарська операція.  

Знати : 

- поняття балансу і побудова балансу; зміни в балансі, зумовлені 

господарськими операціями. 

Вміти: 

- висвітлити побудову бухгалтерського балансу; 



- охарактеризувати типи змін в бухгалтерському балансі під впливом 

господарських операцій. 

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Поняття про рахунки. Побудова рахунків. Активні та пасивні рахунки. 

Правила записів на рахунках. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку. 

Подвійний запис, його суть і контрольне значення. Кореспонденція рахунків. 

Порядок складання бухгалтерських проводок. Взаємозв’язок між статтями 

балансу та рахунками  бухгалтерського обліку. Оборотні відомості,їх 

побудова та контрольне значення. Хронологічний і систематичний записи 

господарських операцій. 

Практичне заняття №5 « Подвійний запис на рахунках  бухгалтерського 

обліку» 

Практичне заняття №6 « Узагальнення даних бухгалтерського обліку» 

Ключові поняття і терміни: бухгалтерські  рахунки, дебет рахунка, кредит 

рахунка, сальдо (залишок) по рахунку, оборот за рахунком, подвійний запис, 

кореспонденція рахунків, синтетичні рахунки, аналітичні рахунки. 

Знати:  

- поняття про систему бухгалтерських рахунків та подвійний запис. 

Вміти: 

- охарактеризувати порядок записів на рахунках; 

- поняття сальдо та оборотів; порядок підрахунку сальдо на активних, 

пасивних та активно-пасивних рахунках; 

- взаємозв’язок між рахунками і балансом; узагальнення даних 

бухгалтерського обліку. 

Первинне спостереження, документація та інвентаризація. 

Загальне поняття про первинне спостереження. Зміст, структура та вимоги, 

що висуваються до документів. Класифікація бухгалтерських документів. 

Документообіг, порядок прийняття документів та їх опрацювання в 

бухгалтерії суб’єкта господарювання. Порядок зберігання документів. 

Інвентаризація в бухгалтерському обліку. 



Ключові поняття і терміни: бухгалтерський документ, документація, 

документування , стандартизація документів, уніфікація документів, 

документообіг, інвентаризація. 

 

 

Знати: 

- поняття – документація, її суть і значення, вимоги до змісту та 

оформлення документів, класифікацію бухгалтерських документів та 

організацію документообігу; 

- інвентаризація, її значення, види та порядок проведення. 

Вміти: 

- висвітлити регістри бухгалтерського обліку, їх визначення, види й 

техніка облікової реєстрації. 

План рахунків бухгалтерського обліку та класифікація рахунків. 

План рахунків бухгалтерського обліку. Створення та впровадження планів 

рахунків бухгалтерського обліку в міжнародній практиці. Інструкція про 

застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Основні принципи та 

ознаки класифікації рахунків. Класифікація рахунків за економічним змістом. 

Класифікація рахунків за призначенням і структурою. 

Практичне заняття №7 «План рахунків бухгалтерського обліку» 

Ключові поняття і терміни: план рахунків бухгалтерського обліку, код 

(шифр) рахунка, інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського 

обліку, класифікація рахунків. 

Після вивчення теми студент повинен: 

Знати: 

- Розділи  плану рахунків, класифікацію рахунків за економічним 

змістом; 

- Класифікацію рахунків за призначенням та структурою. 

Вміти: 

- Використовувати план бухгалтерських рахунків бухгалтерського 

обліку. 



Форми бухгалтерського обліку. 

Облікові регістри, їх роль у бухгалтерському обліку та їх класифікація. 

Технічні прийоми облікової реєстрації. Способи виявлення та виправлення 

помилок. Форми бухгалтерського обліку. 

Ключові поняття і терміни: форма бухгалтерського обліку. 

Знати: Сучасні форми бухгалтерського обліку, що застосовуються на 

підприємствах України. 

Вміти: висвітлити основні сучасні форми бухгалтерського обліку. 

Облік господарських процесів. 

Оцінка об`єктів бухгалтерського обліку. Калькування об`єктів 

бухгалтерського обліку. Процеси діяльності суб`єктів господарювання. 

Облік процесу постачання. Облік процесу виробництва, виконання робіт та 

подання послуг. Облік процесу реалізації. 

Практичне заняття №8,9 « Відображення на рахунках господарських 

процесів». 

Ключові поняття і терміни: оцінка ,калькування, процес постачання, процес 

виробництва, процес реалізації. 

Після вивчення теми студент повинен: 

Знати: 

- Основні особливості обліку процесу постачання; 

- Основні особливості обліку процесу виробництва , виконання робіт та 

подання послуг; 

- Основні особливості обліку процесу реалізації і виявлення фінансових 

результатів. 

Вміти:  

-  Сформулювати основні особливості процесу постачання; 

- Сформулювати основні особливості процесу виробництва , виконання 

робіт та подання послуг; 

- Основні особливості обліку процесу реалізації і виявлення фінансових 

результатів. 



 

Облік товарних операцій в оптовій торгівлі  

 Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари. 

Документальне оформлення надходження та оприбуткування товарів і тари. 

Облік надходження товарів і тари. Організація складського обліку товарів і 

тари. Звітність матеріально-відповідальних осіб. Документальне оформлення 

та облік реалізації товарів і тари. Облік реалізації товарів  і тари. Облік 

товарних запасів. Інвентаризація товарів та облік ії результатів.  

Ключові поняття: оптова ціна, первісна вартість товарів, матеріальна 

відповідальність, реалізація товарів оптом, інвентаризація товарів і тари, 

облік товарних запасів. 

Знати: 

- Документальне надходження товарів і тари; 

- Облік товарних запасів. 

Вміти: 

- Організовувати складський облік товарів і тари; 

- Складати звітність матеріально-відповідальної особи. 

Облік товарних операцій в роздрібній торгівлі  

 Особливості роздрібної торгівлі та ціноутворення. Облік реалізації 

товарів за готівку. Облік реалізації товарів із використанням банківських 

платіжних карток. Облік реалізації товарів зі знижками. Інвентаризація 

товарів та облік її результатів. Облік реалізації товарів поштою. Облік 

реалізації товарів в дрібно-роздрібній торгівлі. Облік реалізації товарів через 

Інтернет магазин  

 

Ключові поняття: роздрібна торгівля, торгова націнка, банківська платіжна 

карта. 

Знати: 

- Особливості роздрібної торгівлі; 

- Облік реалізації. 

Вміти: 



- Проводити  інвентаризацію. 

Облік доходів, витрат та фінансових результатів 

 Визначення і класифікація витрат підприємств торгівлі. Облік витрат 

підприємств торгівлі. Облік доходів підприємств торгівлі. І формування та 

облік фінансових результатів діяльності підприємств торгівлі. 

Ключові поняття: Доходи, витратити, фінансовий результат, звичайна 

діяльність, операційна діяльність, фінансова діяльність, прибуток, збиток.  

Знати: 

- Класифікацію витрат підприємств торгівлі; 

- Облік доходів підприємств торгівлі. 

Вміти: 

- Формувати фінансовий результат. 



Найменування тем : 

1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, та його роль в системі 

управління  

2. Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі. 

3. Предмет , об`єкти і метод бухгалтерського обліку 

4. Бухгалтерський баланс  

 

5.Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 

6.Первинне спостереження , документація та інвентаризація. 

7.План рахунків бухгалтерського обліку, їх класифікація . 

8.Форми бухгалтерського обліку. 

9.Облік господарських процесів. 

10. Облік товарних операцій в оптовій торгівлі  

11. Облік товарних операцій в роздрібній торгівлі  

12. Облік доходів, витрат та фінансових результатів 

3.Рекомендована література 

Перелік літератури: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні . Закон України 

від 16.07.1999 р. № 996- XIV (із змінами та доповненнями) . 

2. Про затвердження типових форм первинного обліку : Накази Міністерства 

статистики України від 29.12.95 № 352. 

3.План рахунків бухгалтерського обліку активів ,капіталу , зобов`язань і 

господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерств 

фінансів України від 30.11.99 № 291. 

4.Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу ,зобов`язань і господарських операцій підприємств і 

організацій » від 30.11.99 № 291. 

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності » : Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 

№87. 



6.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» : Наказ 

Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87. 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові 

результати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87. 

8.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Про власний капітал» : 

Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87 

9.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : Наказ 

Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246. 

10.Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Накази 

Міністерства  фінансів України від 28.10.2003 № 601. 

11. Блакита Г. В. Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному 

господарстві: Навчальний посібник .-к.: центр учбової літератури, 2014. 

12. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : Киїів «ЦУЛ» 

2008 

13.Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовий учет на предприятиях Украины 

: Киев «А.С.К.» 2001. 

14.Завгородний  В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием 

национальных стандартов : Киев «Издательство А.С.К. » 2003. 

15.Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік : Житомир ПП «Рута» 2000. 

16.Верига Ю.А. Бухгалтерський облік : Навчально-методичний посібник .-

к.:центр учбової літератури ,2008. 

17.Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні : Навчальний посібник .-к.: 

центр учбової літератури ,2008. 

18.Жадько К.С. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях : Навчальний 

посібник .-к.: центр учбової літератури , 2008. 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання  диференційний 

залік .  

5.Засоби діагностики успішності навчання ___________________________ 

  


