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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни Бухгалтерський облік (загальна теорія) 

розроблена відповідно до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни в 

ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана», затвердженого Вченою Радою Університету 27.05.2021 р. ( 

протокол №10) та введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. № 306. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Бухгалтерський облік (загальна теорія) (Accounting (general theory) – це сукупність 

принципів, методів, форм, прийомів, історичних аспектів становлення та розвитку 

бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік охоплює систему знань сутності основних 

господарських процесів і здатність відображати їх в системі обліку, нормативного 

регулювання обліку, аналізу господарської діяльності підприємства і окремих 

господарських операцій та синтезу одержаної аналітичної інформації при її відображенні 

в системі рахунків бухгалтерського обліку. 

Міждисциплінарні зв’язки - вивчення навчальної дисципліни базується на 

знаннях, отриманих здобувачами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: 

«Вступ до спеціальності», «Основи економічної науки», «Історія економіки та 

економічної думки» та циклу навчальних дисциплін загальної та професійної підготовки. 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів сучасної 

системи знань про концептуальні засади бухгалтерського обліку, основи методології 

обліку господарської діяльності, основи техніки бухгалтерського обліку, підходи до 

побудови управлінського обліку та організації обліку на підприємстві, загальні засади 

регулювання бухгалтерського обліку в Україні. 

Завдання навчальної дисципліни - оволодіння принципами бухгалтерського 

обліку, забезпечення засвоєння методичних підходів, що використовуються в 

бухгалтерському обліку для відображення інформації про господарську діяльність, 

набуття навиків застосування технічних прийомів реєстрації облікової інформації, 

формування уявлення про повний цикл обробки облікової інформації: від первинної 

фіксації господарських операцій до складання фінансової звітності; надати загальне 

розуміння значення фінансової звітності та основ організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є господарська діяльність 

підприємства як зміна господарських засобів та джерел їх утворення внаслідок 

господарських процесів. 

Знання, отримані здобувачами після вивчення цієї навчальної дисципліни, є 

основою для практичної діяльності у сферах бухгалтерського обліку, аудиту, контролю, 

аналізу господарської діяльності. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійних 

програм: «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Диджитал-облік» (табл. 1а, 1б, 1в). 

Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам 

навчання за навчальною дисципліною «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», наведено у 

табл. 2. 
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Таблиця 1а 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час 

вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» у відповідності 

до освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК03. Здатність до відображення 
інформації про господарські 
операції суб’єктів 
господарювання в фінансовому 
та управлінському обліку, їх 
систематизації, узагальнення у 
звітності та інтерпретації для 
задоволення інформаційних 
потреб осіб, що приймають 
рішення. 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

ПР05.  Володіти методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств. 

СК04. Застосовувати знання права та 
податкового законодавства в 
практичній діяльності суб’єктів 
господарювання. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і 

цінності суспільства на основі розуміння 

місця предметної області у загальній 

системі знань, використовувати різні види 

та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

СК05. Проводити аналіз господарської 
діяльності підприємства та 
фінансовий аналіз з метою 
прийняття управлінських рішень. 

ПР25. Володіти методиками здійснення 

податкових розрахунків згідно з чинним 

законодавством, вміти формувати й 

подавати в установленому законодавством 

порядку податкову звітність суб’єкта 

господарювання.  

ПР26.  Застосовувати сучасні методики 

проведення бізнес-аналізу для підвищення 

ефективності діяльності суб’єкта 

господарювання та покращення його 

фінансового стану і результатів діяльності. 
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Таблиця 1б 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час 

вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» у відповідності 

до освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент» 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Спеціальні (фахові) компетентності (CК)   

СК03. Здатність до відображення 

інформації про господарські 

операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому 

та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають 

рішення.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  

СК04. Застосовувати знання права та 

податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів 

господарювання.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності.  

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави.  

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і 

цінності суспільства на основі розуміння 

місця предметної області у загальній 

системі знань, використовувати різні види 

та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

 

СК05. Проводити аналіз господарської 

діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою 

прийняття управлінських рішень.  

ПР25.  Володіти методиками здійснення податкових 

розрахунків згідно з чинним законодавством, 

вміти формувати й подавати в 

установленому законодавством порядку 

податкову звітність суб’єктів 

господарювання. 

ПР26.  Використовувати різні форми оптимізації 

оподаткування міжнародних 

господарських операцій та здійснювати 

організацію їх обліку відповідно до 

вітчизняного законодавства. 
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Таблиця 1в 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час 

вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» у відповідності 

до освітньо-професійної програми «Диджитал-облік» 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

    

СК03. Здатність до відображення 

інформації про господарські 

операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому 

та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають 

рішення. 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

 

СК04. Застосовувати знання права та 

податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів 

господарювання. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

СК05. Проводити аналіз господарської 

діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою 

прийняття управлінських рішень. 

 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і 

цінності суспільства на основі розуміння 

місця предметної області у загальній 

системі знань, використовувати різні види 

та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя.  

 

Таблиця 2 

Результати та методи навчання. засоби діагностики за навчальною дисципліною 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)» 
Результат навчання за навчальною дисципліною Методи навчання Засоби діагностики 
Код Результат навчання 

1. Знання: 

1.1 законодавчої та нормативної бази, 

якою регламентується питання 

бухгалтерського обліку та звітності 

лекція, семінарське 

заняття, дискусія 
Презентація, 

опитування, 

перевірка виконання 

практичних робіт, 

виконання 

індивідуальних 

1.2 економічної сутності 

бухгалтерського обліку 

лекція, семінарське 

заняття, дискусія 

1.3 методичних прийомів лекція, практичне 
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бухгалтерського обліку заняття робіт, тест-

контроль, 

контрольна 

(модульна) робота, 

захист курсової 

роботи, іспит 

1.4 загальних вимог, які ставляться до 

фінансової звітності та методики її 

складання 

1.5 методики складання первинних 

документів й облікових регістрів 

2. Уміння:   

2.1 визначати тип змін в балансі під 

впливом господарських операцій 

 

 

 

 

практичне заняття, 

розв’язання 

практичних 

ситуацій, 

індивідуальне 

завдання 

 

 

 

 

Презентація, 

опитування, 

перевірка виконання 

практичних робіт, 

виконання 

індивідуальних 

робіт, тест-

контроль, 

контрольна 

(модульна) робота, 

захист курсової 

роботи, іспит 

2.2 систематизувати інформацію на 

бухгалтерських рахунках і регістрах 

бухгалтерського обліку 

2.3 розкривати економічний зміст 

бухгалтерських проводок 

2.4 вести синтетичний та аналітичний 

облік на рахунках обліку 

2.5 складати первинні документи 

2.6 вести журнал реєстрації 

господарських операцій за 

хронологічним принципом 

2.7 складати  фінансову звітність 

підприємства 

3. Комунікація: 

3.1 здатність презентувати результати 

наукових досліджень 

семінарське та 

практичне заняття, 

аналітична 

доповідь, 

розв’язання 

практичних 

ситуацій 

Презентація, 

перевірка виконання 

практичних робіт, 

виконання 

індивідуальних 

робіт, захист 

курсової роботи, 

іспит 

3.2 ефективно формувати 

комунікаційну стратегію при 

заповненні первинних документів 

та регістрів обліку і звітності 

3.3 презентувати результати оцінки та 

калькулювання  об’єктів 

бухгалтерського обліку 

3.4 ; зрозуміле донесення власних 

висновків, знань та пояснень 

4. Відповідальність та автономія: 

4.1 здатність самостійного 

використання методів 

бухгалтерського обліку у вирішенні 

практичних задач діяльності семінарське та 

практичне заняття, 

аналітична доповідь, 

дискусія, 

розв’язання 

практичних ситуацій 

Перевірка 

розв’язання 

практичних 

ситуацій, 

презентація, 

виконання 

індивідуальних 

завдань, захист 

курсової роботи 

4.2 відповідальність за порушення 

нормативно-законодавчих актів 

щодо ведення обліку 

4.3 відповідальність за достовірність 

інформації, зафіксованої у формах 

звітності 

4.4 відповідальність за розвиток 

професійного знання 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин (10 кредитів ЄКТС): 

  



9 

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Очна (денна) форма Заочна форма Дистанційна форма 

Заняття з викладачем 

С
Р

С
 

Заняття з 

викладачем 

С
Р

С
 

З
ан

я
тт

я
 в

 д
и

ст
ан

ц
ій

н
о
м

у
 

р
еж

и
м

і 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 к

о
н

тр
о
л

ь
 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

іі
 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь 

К
о
н

та
к
тн

і 
за

н
я
тт

я
 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

іі
 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь 

 

ЧАСТИНА І 

Змістовий модуль 1 

Розділ І. Методологічні засади бухгалтерського обліку 

1. Тема 1. Бухгалтерський облік в 

системі господарського обліку, 

його сутність і характеристика 

в історичній ретроспективі 

1 1 1 - 4 2 1 - 6 1 - 6 

2. Тема 2. Бухгалтерський облік в 

сучасній системі управління 

суб’єктом господарювання 

1 1 1 - 4 2 1 - 8 1 - 6 

3. Тема 3.   Предмет і метод 

бухгалтерського обліку 
4 4 1 - 6 2 1 - 10 4 - 10 

4. Тема 4. Бухгалтерський баланс 4 4 2 - 6 2 2 - 12 6 - 12 

5. Тема 5. Рахунки 

бухгалтерського обліку і 

подвійний запис  

4 4 2 - 8 4 2 - 22 8 - 16 

Змістовий модуль 2 

6. Тема 6. Класифікація рахунків 4 2 2 - 8 2 2 - 8 2 - 10 
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бухгалтерського обліку 

7. Тема 7. Первинне 

спостереження: документація 

та документування в 

бухгалтерському обліку 

4 2 2 - 8 2 2 - 8 2 - 10 

8. Тема 8. Інвентаризація як 

елемент методу 

бухгалтерського обліку 

2 2 2 - 8 2 1 - 8 6 - 8 

9. Тема 9. Вартісне вимірювання 

об’єктів бухгалтерського 

обліку: оцінка і калькулювання 

4 2 1 - 6 2 2 - 8 2 - 10 

10. Тема 10. Облікова реєстрація 

та узагальнення даних 

бухгалтерського обліку 

2 4 1 - 5 2 1 - 7 4 - 6 

 Виконання індивідуального 

завдань самостійної роботи 
    10    12  - 16 

 Контрольна (модульна) робота  4    2    2 - - 

Всього годин, Частина І 30 30 15 - 73 24 15 - 109 38 - 110 

 

ЧАСТИНА ІІ 

Змістовий модуль 3 

Розділ ІІ. Облік основних господарських процесів 

11. Тема 11. Облік процесу 

створення підприємства, 

формування та зміни власного 

капіталу 

4 4 1 - 5 2 1  9 6 - 6 

12. Тема 12. Облік процесу 

придбання та використання 

активів підприємства 

4 4 1 - 6 2 1  9 6 - 6 

13. Тема 13. Облік процесу 

виробництва продукції, 
6 4 2 - 6 4 1  12 8 - 10 
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виконання робіт та послуг  

14. Тема 14. Облік процесу 

реалізації продукції, 

виконання робіт і послуг. 

4 4 1 - 6 2 1  10 4 - 8 

Змістовий модуль 4 

15. Тема 15. Визначення та 

відображення фінансових 

результатів основних 

господарських процесів. 

4 2 2 - 6 2 2  10 2 - 8 

16. Тема 16. Основи фінансової 

звітності 
2 2 2 - 7 2 2  8 2 - 8 

17. Тема 17. Сутність та принципи 

управлінського обліку 
2 2 2 - 5 2 2  6 2 - 6 

Розділ ІІІ. Основи організації бухгалтерського обліку 

18. Тема 18. Загальні принципи 

організації бухгалтерського 

обліку суб’єкта 

господарювання 

2 1 2 - 5 2 2  6 2 - 6 

19. Тема 19. Міжнародна 

стандартизація та організація 

національної системи 

бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в Україні 

1 1 1 - 5 2 2  6 2 - 6 

20. Тема 20. Бухгалтерський облік 

в системі економічних наук та 

основи методології його 

наукових досліджень 

1 2 1 - 5 2 1  6 2 - 6 

 Виконання індивідуального 

завдання  самостійної роботи 
    5    15  - 20 

 Контрольна (модульна) робота  4    2    2 -  

 Підготовка до екзамену     12    12   20 

Підсумковий контроль (екзамен):    4    4 4 
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Всього годин, Частина ІІ 30 30 15 4 73 24 15 4 109 38 4 110 

Разом: 

Усього годин (за 2 

семестри) 60 60 30 4 146 48 30 4 218 76 4 220 

годин 300 300 300 

кредитів 10 10 10 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Розділ І. Методологічні засади бухгалтерського обліку 

Тема 1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку, його сутність і 

характеристика в історичній ретроспективі 

Загальні відомості про господарський облік та його сутність. Становлення та 

розвиток господарського обліку. Історична обумовленість господарського обліку, 

залежність його цілей, завдань, змісту від господарського механізму. Роль обліку в системі 

управління. Вимоги до господарського обліку. 

Вимірники, що застосовуються в обліку і їх характеристика. Види господарського 

обліку. Сутність і зміст оперативно-технічного, бухгалтерського та статистичного обліку. 

Особливості і сфера застосування кожного виду обліку. Взаємозв'язок бухгалтерського 

обліку з оперативно-технічним та статистичним.  

 

Тема 2. Бухгалтерський облік в сучасній системі управління суб’єктом 

господарювання 

Місце бухгалтерського обліку в єдиній системі народногосподарського обліку. 

Вимоги до бухгалтерського обліку, його функції. Вимоги до інформації, що її надає 

бухгалтерський облік, потреби користувачів бухгалтерської інформації. 

Принципи бухгалтерського обліку як сукупність правил та процедур, якими слід 

керуватись при вимірюванні, оцінці і реєстрації господарських операцій при їх 

відображенні в системі обліку та звітності. 

Основні принципи бухгалтерського обліку: обачність; повне висвітлення; 

автономність; послідовність; безперервність; нарахування та відповідність доходів і витрат; 

превалювання сутності над формою; історична (фактична) собівартість; єдиний грошовий 

вимірник; періодичність - їх зміст та порядок застосування. 

 Основні засади регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Види бухгалтерського 

обліку. Сутність і зміст фінансового та управлінського обліку. Спільність та відмінність цих 

видів обліку, сфера їх застосування. 

 

Тема 3. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

Предмет бухгалтерського обліку. Історичний характер предмету бухгалтерського 

обліку та його критична оцінка. 

Об'єкти бухгалтерського обліку: господарські засоби та джерела їх утворення; 

господарські процеси; господарські операції. 

Класифікація господарських засобів за видами та розміщенням, джерелами 

утворення та призначенням. 

Метод бухгалтерського обліку. Залежність методу бухгалтерського обліку від 

особливостей його предмету, завдань та вимог до бухгалтерського обліку. 

Складові частини (елементи) методу бухгалтерського обліку: документація та 

інвентаризація; рахунки та подвійний запис; оцінка і калькуляція; баланс і звітність. Зв’язок 

предмета і метода бухгалтерського обліку. 

 

Тема 4. Бухгалтерський баланс 

Поняття бухгалтерського балансу. Бухгалтерський баланс як засіб узагальненого 

відображення наявності господарських засобів за їх видами і джерелами. Будова і зміст 

балансу: актив і пасив; статті балансу. Тотожність активу і пасиву бухгалтерського 

балансу та її обґрунтування. Валюта балансу, періодичність його складання і подання. 

Групування статей балансу та їх оцінка. Інформаційний зміст бухгалтерського балансу, 

його аналітичні якості. Розділи балансу, їх зміст, взаємозв'язок та порядок складання. 
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Типи господарських операцій та характеристика змін, які вони викликають в балансі 

(типи балансових змін, викликаних господарськими операціями). 

 

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Економічна сутність рахунків, їх значення та роль в бухгалтерському обліку. 

Будова рахунків: дебет, кредит, обороти, залишок (сальдо). Активні, пасивні і активно -

пасивні рахунки, їх структура. Порядок відображення господарських операцій на 

рахунках і визначення оборотів і сальдо. Аналіз господарських операцій при їх 

відображенні в системі рахунків. 

Подвійний запис на рахунках, його обґрунтування і контрольне значення. 

Взаємозв'язок між рахунками і балансом. Узагальнення даних рахунків в балансі. 

Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи. Синтетичний і аналітичний облік. 

Обґрунтування необхідності паралельного ведення синтетичного і аналітичного обліку. 

Взаємозв'язок синтетичного і аналітичного обліку, його контрольне значення. Поняття про 

субрахунки, їх роль, значення і порядок використання. Узагальнення даних поточного 

обліку. Оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках, їх контрольне 

значення. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

 

Тема 6. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

Значення та принципи класифікації рахунків. Класифікація рахунків за 

відношенням до балансу: а) активні, пасивні, активно-пасивні (характеристика активно-

пасивних рахунків, особливості виведення розгорнутого сальдо, методи спрощеної його 

перевірки); б) балансові та позабалансові рахунки. Характеристика, значення і особливості 

позабалансового обліку. Класифікація рахунків за їх економічним змістом, практичне її 

використання. Класифікація рахунків за призначенням та будовою. План рахунків 

бухгалтерського обліку, його призначення, зміст та загальна характеристика. 

 

Тема 7. Первинне спостереження: документація та документування в 

бухгалтерському обліку 

Первинне спостереження в обліку, його види та суб'єкти. Визначення 

бухгалтерського документа та його реквізити. Документація, її суть і значення. Носії 

первинної та облікової інформації. Поняття про машинні носії первинних облікових даних. 

Створення бухгалтерських документів і машинних носіїв даних. Положення про 

документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, його зміст, контроль і 

значення. Документування господарських операцій. Класифікація документів, вимоги до їх 

змісту і оформлення. Порядок прийняття, перевірки та обробки документів. Типізація, 

стандартизація і уніфікація бухгалтерських документів. 

 

Тема 8. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку 

Основні завдання інвентаризації. Мета та завдання проведення інвентаризації. 

Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації. Обов’язковість проведення 

інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок проведення інвентаризації на підприємстві. 

Результати інвентаризації та їх відображення в бухгалтерському обліку. 
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Тема 9. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку:  

оцінка і калькулювання 

Економічна сутність вартісного вимірювання і його значення. Оцінка 

господарських засобів: мета, принципи, методи, вимоги. Діючий порядок оцінювання 

основних видів засобів підприємства. Калькулювання як спосіб групування витрат і 

визначення собівартості продукції, робіт, послуг. Принципи групування витрат. Види 

калькуляції. Калькуляція фактичної собівартості як один з варіантів оцінювання продукції, 

робіт, послуг. 

 

Тема 10. Облікова реєстрація та узагальнення даних  

бухгалтерського обліку 

Облікові регістри, їх сутність та значення. Класифікація облікових регістрів за 

призначенням, за змістом, за будовою та зовнішнім виглядом. Модифікація облікових 

регістрів в умовах застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Методика і 

техніка облікової реєстрації. Класифікація облікових регістрів. Типові форми облікових 

регістрів. Облікові записи. Хронологічні і систематичні записи. Помилки в облікових 

записах, способи їх виявлення та виправлення. Зберігання бухгалтерських документів. 

Форми бухгалтерського обліку, їх сутність та історичний розвиток. Журнал-

Головна, меморіально-ордерна, журнальна форми бухгалтерського обліку та їх 

характеристика, автоматизація форм бухгалтерського обліку. Шляхи вдосконалення форм 

бухгалтерського обліку. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

Розділ ІІ. Облік основних господарських процесів 

Тема 11. Облік процесу створення підприємства, формування та зміни власного 

капіталу 

Економічна сутність власного капіталу та особливості його формування. Структура 

власного капіталу та характеристика його складових (статутного, пайового, додаткового, 

іншого додаткового, резервного, неоплаченого та вилученого капіталу, нерозподілених 

прибутків / непокритих збитків).   Облік формування статутного капіталу підприємства. 

Облік нерозподіленого прибутку та його використання. Облік додаткового капіталу. Облік 

резервного капіталу. 

 

Тема 12. Облік процесу придбання та використання активів підприємства 

Завдання бухгалтерського обліку процесу придбання засобів та предметів праці. 

Особливості обліку процесу придбання засобів праці. Облік процесу придбання предметів 

праці. Визначення фактичної собівартості придбаних активів підприємства за різними 

каналами. Поняття транспортно-заготівельних витрат та особливості їх відображення в 

бухгалтерському обліку. 

 

Тема 13. Облік процесу виробництва продукції, виконання робіт та послуг 

Принципи класифікації витрат суб’єктів господарської діяльності. Завдання 

бухгалтерського обліку процесу виробництва продукції, виконання робіт та послуг. 

Поняття виробничої собівартості продукції (робіт та послуг). Види витрат, що включаються 

до виробничої собівартості та особливості їх відображення в обліку. Поняття 

незавершеного виробництва та особливості його оцінювання. 

 

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

Економічна сутність та значення процесу реалізації продукції, виконаних робіт 

наданих послуг.  Основні завдання процесу реалізації. Облік процесу реалізації продукції, 

виконаних робіт та наданих послуг. Порядок  оцінювання обсягу реалізованої продукції, 
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виконаних робіт та послуг. Визначення фактичної собівартості реалізованої продукції, 

виконаних робіт та послуг. Структура ціни реалізації продукції. Торговельна націнка та 

порядок її відображення в обліку. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  

 

Тема 15. Визначення та відображення фінансових результатів основних господарських 

процесів 

Види діяльності підприємства: звичайна (операційна, фінансова інвестиційна) та 

надзвичайна. Порядок визначення фінансового результату та відображення в 

бухгалтерському обліку отриманого від виробництва та реалізації продукції. Визначення та 

відображення фінансового результату в бухгалтерському обліку отриманого від надання 

послуг. Визначення фінансового результату в бухгалтерському обліку отриманого від 

здійснення торговельної діяльності. 

 

Тема 16. Основи фінансової звітності 

Поняття звітності як елемента метода бухгалтерського обліку. Якісні 

характеристики звітності. Класифікація звітності та її  користувачі. Вимоги до звітності.   

Форми фінансової звітності та їх структура. Особливості складання 

фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва. Порядок складання, подання та 

оприлюднення фінансової звітності. Виправлення помилок і зміни в фінансовій звітності. 

Консолідована фінансова звітність. Стандартизація звітності. Застосування міжнародних 

стандартів фінансової звітності в Україні. Аналіз фінансової звітності . 

 

Тема 17. Сутність та принципи управлінського обліку 

Сутність, мета, завдання та функції управлінського обліку. Витрати, доходи та 

фінансові результати як основні обʼєкти управлінського обліку. Методи обліку і розподілу 

витрат діяльності підприємства. Сутність бюджетування як інструменту управлінського 

обліку. Складання та контроль виконання бюджетів. Особливості обліку витрат 

підприємства за центрами відповідальності. Формування обліково-аналітичної інформації 

для прийняття управлінських рішень. 

 

Розділ ІІІ. Основи організації бухгалтерського обліку 

Тема 18. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку 

суб’єкта господарювання 

Значення і основні передумови раціональної організації бухгалтерського обліку. 

Керівництво  бухгалтерським  обліком  на рівні  держави,  міністерств  та  відомств, 

підприємства.  Основні нормативні акти, які регулюють побудову та організацію 

обліку. Національні  Положення  (стандарти) бухгалтерського обліку, їх зміст та роль в 

побудові обліку. 

Організаційні форми побудова бухгалтерського обліку на підприємстві.: 

централізація облікового процесу; неповна централізація; децентралізація. Облікова 

політика підприємства, її суть та значення, порядок розробки і оформлення. Права і 

обов'язки головного бухгалтера.  

 

Тема 19. Міжнародна стандартизація та організація національної системи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 

Організаційні моделі бухгалтерського обліку. Англосаксонська модель, 

континентальна модель, південноамериканська модель, інтернаціональна модель.  

Сутність, значення та завдання МСФЗ. Гармонізація та стандартизація 

бухгалтерського обліку. Адаптація національної системи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в Україні до вимог МСЗ. 
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Тема 20. Бухгалтерський облік в системі економічних наук та основи методології його 

наукових досліджень 

Бухгалтерський облік , як об’єкт наукового дослідження в системі економічних наук. 

Характеристика методів наукового дослідження.  Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень.  Вимоги до оформлення результатів наукових досліджень. Впровадження 

результатів наукових досліджень. 

 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання 

здобувача 

Структура навчальної дисципліни: дисципліна вивчається протягом 2-х 

семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену, тому в підсумковій оцінці 

враховується середній бал за результатами поточної успішності у двох семестрах та 

результати екзамену. Поточна успішність у кожному з двох семестрів оцінюється в 

діапазоні від 0 до 50 балів.  

Курс складається з чотирьох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-5, а у ЗМ2 – 

теми 6-10, у ЗМ3 – теми 11-14, у ЗМ4 – теми 15-20. Заняття проводяться у вигляді лекцій, 

практичних (контактних) занять. Форма підсумкового контролю – екзамен. 
Поточний контроль здійснюється упродовж семестру і має на меті перевірку рівня 

засвоєння здобувачем теоретичних знань з навчальної дисципліни та набутих практичних 

навичок та вмінь. 

Компонентами поточного контролю результатів навчання здобувачів є: 

- робота на навчальних практичних (семінарських) заняттях; 

- виконання контрольних (модульних) робіт; 

- виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи. 

Робота на навчальних заняттях передбачає виконання практичних завдань, усні 

відповіді, тест-контролі. 

Контрольна (модульна) робота виконується 2 рази на семестр за відповідними 

темами навчальної дисципліни. Кожна робота оцінюється у 5 балів. 

Індивідуальне завдання самостійної роботи передбачає виконання індивідуальних 

завдань за певними темами та їх захист. 

 

Особливості організації поточного оцінювання: 

Очна (денна) форма навчання 

Обов’язковими об’єктами поточного контролю є: 

 а) виконання завдань та відповіді на аудиторних заняттях: 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

в) виконання індивідуального завдання самостійної роботи. 

Результат виконання завдань (робіт) та відповіді на аудиторних заняттях оцінюється в 

діапазоні від 0 до 30 балів. 

Передбачено виконання 4 контрольних (модульних) робіт, кожна з яких оцінюється 

від 0 до 5 балів. В кожному семестрі виконується дві контрольних (модульних) роботи. 

Кожен здобувач для одержання необхідної кількості балів поточного контролю виконує 

індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною оцінкою не вище 10 балів.  

Таким чином, всі обов’язкові об’єкти поточного контролю знань здобувачів  очної 

форми навчання  оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. 

Додаткові (заохочувальні) об’єкти поточного контролю та їх оцінювання – до 10 балів: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-

дослідних проєктах 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференцію. 

Заочна форма навчання 

Обов’язковими об’єктами поточного контролю є: 
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1) виконання аудиторних практичних завдань, написання експрес-контрольних робіт, 

відповіді (виступи) на контактних заняттях; 

2) виконання контрольної (модульної) роботи; 

Результат виконання аудиторних практичних завдань, написання експрес-

контрольних робіт, відповіді (виступи) на контактних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 

до 20 балів. 

Результат виконання контрольної (модульної) роботи, виконаної в аудиторії під час 

екзаменаційної сесії, оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів. 

3) виконання і захисту індивідуального завдання самостійної роботи за тематикою 

контрольних робіт та методичними вказівками до їх виконання з дисципліни 

“Бухгалтерський облік (загальна теорія)”; 

Виконання індивідуального завдання самостійної роботи (повнота і правильність 

розрахунків) оцінюються від 0 до 10 балів, результати захисту оцінюються від 0 до 10 балів 

в залежності від правильності відповідей здобувача на питання теоретичного та 

практичного характеру. 

Таким чином, результат поточного контролю знань здобувачів  заочної форми 

навчання визначається в діапазоні 0 - 50 балів. 

Додаткові (заохочувальні) об’єкти поточного контролю та їх оцінювання – до 10 балів: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-

дослідних проєктах 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференцію. 

Дистанційна форма навчання 

Об’єктами поточного контролю є: 

а) виконання практичних завдань у дистанційному режимі; 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

Результат виконання практичних завдань у дистанційному режимі оцінюється в 

діапазоні від 0 до 40 балів. 

Результат виконання контрольних (модульних) робіт оцінюється в межах 10 балів. 

Таким чином, результат поточного контролю знань здобувачів  дистанційної форми 

навчання визначається в діапазоні 0 - 50 балів. 

Додаткові (заохочувальні) об’єкти поточного контролю та їх оцінювання – до 10 балів: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-

дослідних проєктах 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференцію. 

Підсумкове оцінювання знань здобувачів здійснюється у формі дистанційного 

екзамену за шкалою від 0 до 50 балів включно. 

 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни складається із суми 

результатів: 

- поточного контролю роботи на заняттях, контрольних (модульних) робіт, 

індивідуальних завдань самостійної роботи здобувача (до 50 балів); 

- підсумкового контролю – екзамену (до 50 балів). 

Здобувача НЕ допускають до іспиту за таких умов: 

- за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів включно; 

- здобувач пропустив понад 50% практичних (семінарських, контактних) занять, не 

відпрацювавши їх до початку залікового тижня. 

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки 

мають право перескласти екзамен. 

Перескладання екзамену з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох 

разів: перший раз науково-педагогічному (педагогічному) працівнику, який проводив 

екзамен; другий – комісії з двох науково-педагогічних (педагогічних) працівників 

відповідної кафедри. В обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів 
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навчання цих здобувачів ураховують результат їх поточного контролю. 

Здобувача, який за результатами другого перескладання екзамену (комісії) з 

навчальної дисципліни набрав від 21 до 59 балів (включно), вважають таким, що має 

академічну заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну 

дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом 

відповідної освітньої програми, на засадах факультативного вивчення за індивідуальним 

графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, 

встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Здобувача, який під час факультативного вивчення окремих навчальних дисциплін 

понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами, набрав за 

результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), не допускається до 

складання екзамену. 

Здобувач, який після факультативного вивчення окремих навчальних дисциплін понад 

обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами, за сумарним 

результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрав від 21 до 59 балів 

(включно), підлягає відрахуванню з Університету. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення дисципліни, а отже, не 

ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, підлягає 

відрахуванню з Університету. 

Структура підсумкової оцінки із підсумковим контролем у формі екзамену наведена у 

табл. 3. 

Таблиця 3 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної 

дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»  

(форма підсумкового контролю – екзамен) 

Види навчальної діяльності здобувача Розподіл балів 

Очна (денна) Заочна Дистанційна 

Робота на аудиторних навчальних заняттях 15*2 бали =30 5* 4 бали =20 — 

Виконання контрольних (модульних) робіт 2*5 балів =10 1*10 балів =10 10 

Виконання та захист індивідуальних завдань 

самостійної роботи 

1*10 балів =10 1*20 балів =20 — 

Робота під час занять у дистанційному режимі — — 40 

Результати науково-дослідної роботи здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, грантах, науково-дослідних 

проєктах 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на 

конференцію 

Додаткові (заохочувальні) бали (до 10) 

Кількість балів за результатами поточного 

контролю 

50 50 50 

Екзамен (дистанційний екзамен) 50 50 50 

Підсумкова кількість балів з навчальної 

дисципліни 

100 100 100 

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою    

ECTS здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – екзамен) 

100-бальна шкала 

Підсумкова оцінка за 4-х бальною 

шкалою 
Шкала 

ECTS 
екзамен 

90 – 100 відмінно А 

80 – 89 добре В 
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70 – 79 С 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
незадовільно  

з можливістю перескладання  
FX 

0 – 20 

незадовільно  

з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

F 

 

Одним із видів самостійної роботи здобувачів (всіх форм навчання) є підготовка та 

написання курсової роботи, результати захисту якої не входять до складу поточного 

оцінювання знань здобувачів з навчальної дисципліни. 

Оцінювання курсової роботи здійснюється в діапазоні від до 100 балів в два етапи: 

при попередньому ознайомленні (0-60 балів) та під час захисту (0-40 балів). 

 При попередньому ознайомленні курсова робота оцінюється за такими базовими 

критеріями: 

1) повнота викладу теоретичного матеріалу – 0-10 балів; 

2) повнота викладу методики об’єктів обліку, розглядуваних у роботі – 0-15; 

3) наявність цифрових прикладів щодо відображення в обліку тих чи інших 

господарських операцій – 0-15 балів; 

4) наявність зразків заповнених первинних документів – 0-10 балів; 

5) технічне оформлення роботи - 0-10 балів.  

Загальна сума балів за результатами попереднього ознайомлення з курсовою 

роботою не може перевищувати 60 балів. 

 За результатами попереднього ознайомлення проводиться захист курсової роботи у 

формі усної співбесіди здобувача з керівником курсової роботи. За результатами захисту 

здобувач може отримати не більше 40 балів. 

За результатами оцінювання курсової роботи виставляється загальна оцінка за 100-

бальною шкалою, яка переводиться у 4-х бальну шкалу та шкалу за системою ECTS (див. 

таблицю вище). 

 

3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання здобувача 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)» або її окремого компонента можливе за умов 

участі здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших Університетах 

України або світу) відповідно до Положення про включене навчання і навчання за 

програмами Європейського Союзу студентів ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах, 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній 

та інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, 

семінари, конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-

школи, тренінги, майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у 

студентських наукових гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний 

матеріал навчальної дисципліни, тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10% від 

загального обсягу кредитів, передбачених освітньою програмою:  межах навчального року: 

на першому (бакалаврському) − не більше 6 кредитів. 

Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі 
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«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих 

здобувачами у неформальній та інформальній освіті». 

Перезарахування та визнання результатів навчання відбувається за умови 

підтвердження здобувачем отриманої оцінки з подібної навчальної дисципліни з карти 

навчальної роботи здобувача (назва навчальної дисципліни, вид індивідуальної роботи, 

кількість годин, отримана оцінка тощо) випискою з навчального плану іншого ЗВО. 
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