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ВСТУП 

 

Програмою курсу «Бухгалтерський облік» передбачено виконання 

самостійної позааудиторної роботи студентів.  

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації індивідуального 

вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. 

Мета СРС – сприяти формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 

професійної якості майбутнього фахівця, суть якої полягає в уміннях 

систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без 

допомоги й контролю викладача.  

Завданнями СРС можуть бути: засвоєння певних знань, умінь, навичок, 

закріплення та систематизація набутих знань, їх застосування і вирішення 

практичних завдань та виконання творчих робіт, виявлення прогалин у системі 

знань із предмета.  

Ураховуючи цілі навчального предмета, конкретизовано вимоги до знань, 

умінь і навичок, які потрібно сформувати у студентів в процесі реалізації 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності. 

Відповідно до вимог організації СРС розроблено систему завдань різних 

рівнів складності згідно з наперед визначеними рівнями засвоєння знань. 

Складаючи систему завдань для СРС, ураховано необхідність актуалізації 

мотивів навчальної діяльності студентів та трансформації характеру цих мотивів – 

від пізнавального й наукового до професійного. 

Запропоновано студентам технологічний ланцюжок виконання необхідних 

завдань, що дасть змогу раціонально розподілити час, дії та прийоми навчання 

студентів. 

Для самостійної роботи пропонуються завдання, покликані розширювати, 

поглиблювати, закріплювати базові знання, отримані під час лекційних та 

практичних занять. 

Методичні вказівки містять перелік питань для виконання самостійної 

роботи за 10 темами, список рекомендованої літератури. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Бухгалтерський облік: суть і основи організації 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювати лекційний матеріал з теми. 

2. Опрацювати зміст основних нормативних актів, які регулюють принципи 

бухгалтерського обліку. 

3. Скласти порівняльну характеристику видів господарського обліку. 

Питання для самоконтролю: 

1. Господарський облік і його види. 

2. Основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 

 

Тема 2 Предмет і метод бухгалтерського обліку 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювати лекційний матеріал з теми. 

2. Засвоїти предмет і методи бухгалтерського обліку. 

3. Вивчити класифікацію об’єктів обліку. 

Питання для самоконтролю: 

1. Предмет і методи бухгалтерського обліку. 

2. Класифікація господарських засобів і джерел їх утворення. 
 

Тема 3 Бухгалтерський баланс 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювати лекційний матеріал з теми. 

2. Засвоїти зміст бухгалтерського балансу. 

3. Скласти баланс з чотирма змінами у балансі, викликаними господарськими 

операціями. 

Питання для самоконтролю: 

1. Бухгалтерський баланс: види і зміст.  

2. Балансове рівняння. 
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3. Зміни у балансі, викликані господарськими операціями. 
 

Тема 4 Рахунки бухгалтерського обліку. Метод подвійного запису  

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювати лекційний матеріал з теми. 

2. Засвоїти питання про метод подвійного запису. 

3. Уміти узагальнювати дані бухгалтерського балансу. 

Питання для самоконтролю: 

1. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис: суть, призначення. 

2. Взаємозв'язок між балансом і рахунками, узагальнення даних 

бухгалтерського балансу.  

3. Класифікації рахунків бухгалтерського обліку, принцип побудови і 

характеристика Плану рахунків. 
 

Тема 5 План рахунків бухгалтерського обліку  

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювати лекційний матеріал з теми. 

2. Засвоїти класифікацію рахунків бухгалтерського обліку. 

3. Засвоїти принцип побудови і характеристику Плану рахунків. 

Питання для самоконтролю: 

1. Класифікації рахунків бухгалтерського обліку. 

2. Принцип побудови і характеристика Плану рахунків. 

 

Тема 6 Облік основних засобів 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювати лекційний матеріал з теми. 

2. Засвоїти питання про облік основних засобів. 

3. Уміти розраховувати амортизацію основних засобів різними методами. 

Питання для самоконтролю: 

1. Поняття основних засобів, їх класифікація і оцінка. Документальне 

оформлення основних засобів. 
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2. Амортизація і інвентаризація основних засобів. 

3. Бухгалтерський облік основних засобів. 
 

Тема 7 Облік запасів  

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювати лекційний матеріал з теми. 

2. Засвоїти питання про облік запасів. 

3. Уміти складати кореспонденцію рахунків по обліку запасів. 

Питання для самоконтролю: 

1. Визначення, класифікація і оцінка виробничих запасів. 

2. Методи вибуття запасів. 

 

Тема 8 Облік оплати праці 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювати лекційний матеріал з теми. 

2. Засвоїти питання про облік оплати праці. 

3. Засвоїти питання про нарахування заробітної плати. 

Питання для самоконтролю: 

1. Суть оплати праці. 

2. Порядок нарахувань і виплат з/п.  

 

Тема 9 Облік грошових коштів 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювати лекційний матеріал з теми. 

2. Засвоїти питання про облік грошових коштів в касі. 

3. Засвоїти питання про облік грошових коштів на поточному рахунку. 

Питання для самоконтролю: 

1. Облік касових операцій. 

2. Облік грошових коштів на рахунках у банках. 

 

 



 
 

7

Тема 10 Фінансова звітність підприємств 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювати лекційний матеріал з теми. 

2. Засвоїти питання про фінансову звітність. 

3. Уміти складати форми звітності і аналізувати їх. 

Питання для самоконтролю: 

1. Фінансова звітність підприємства. 

2. Аналіз фінансової звітності підприємства: мета і завдання. 
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