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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Облік і аудит» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент».  

Предметом вивчення дисципліни «Облік і аудит» є регулювання 

фінансово-господарської діяльності підприємств та оцінка її відповідності 

чинному законодавству та критеріям ефективності господарювання. 

Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння студентами знань з обліку і 

аудиту передбачає наявність певних знань з економічної теорії, 

макроекономіки, економіки та фінансів підприємства. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Бухгалтерський облік.  

2. Аудит. 
 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання курсу «Облік і аудит» є формування у майбутніх 

менеджерів теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації 

та ведення бухгалтерського обліку й проведення аудиту фінансової 

звітності, а також використання їх результатів, як інформаційної бази 

прийняття ефективних управлінських рішень. 

Основним завданням вивчення дисципліни «Облік і аудиту є 

ґрунтовна загальна економічна та обліково-аудиторська підготовка 

фахівців та оволодіння ними принципами, засобами, методами та 

прийомами обліку діяльності підприємств, а також аудиту їх фінансової 

звітності. 

За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути 

сформовані такі компетентності : 

загальні: 

- розуміння основ бухгалтерського обліку і аудиту та їх 

сучасної парадигми в  системі управління підприємством; 

- володіння принципами бухгалтерського обліку і аудиту; 

- володіння методикою бухгалтерського обліку і аудиту; 

- здатність документального відображення обліку 

господарських операцій  та процесів; 

- володіння основними навичками здійснювати аудит 

фінансової звітності; 

спеціальні: 

- здатність вільно орієнтуватися в теоретичних та 

практичних проблемах обліку і аудиту; 

- здатність використовувати методи і процедури аудиту для 

оцінки діяльності підприємства; 



- уміння прогнозувати і знаходити шляхи підвищення 

ефективності діяльності підприємства; 

- здатність розробляти і приймати обґрунтовані управлінські 

рішення. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Бухгалтерський облік 

 

Сутність бухгалтерського обліку, його характерні особливості. 

Мета та функції бухгалтерського обліку. Види бухгалтерського обліку 

діяльності суб'єктів господарювання. 

Регулювання бухгалтерського обліку на Україні. Закон України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Національні 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

Поняття про предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти 

бухгалтерського обліку: ресурси, джерела утворення ресурсів, 

господарські-процеси. 

Активи підприємства, їх сутність та класифікація. Види та загальна 

характеристика необоротних та оборотних активів.  

Джерела власних активів підприємства (власний капітал), їх 

сутність та загальна , характеристика. 

Джерела залучених коштів підприємства (зобов'язання 

підприємства), їх класифікація. Сутність та загальна характеристика 

поточних, довгострокових непередбачених зобов'язань, забезпечень 

наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів.  

Загальне поняття про господарські процеси як об'єкти 

бухгалтерського обліку. Процеси придбання, виробництва та реалізації. 

Формування показників доходів, витрат та фінансових результатів. 

Принципи бухгалтерського обліку, їх характеристика. 

Загальне поняття методу бухгалтерського обліку та його складових 

елементів. 

Бухгалтерський баланс як елемент методу. Мета складання балансу. 

Зміст та побудова балансу. Характеристика статей активу і пасиву 

балансу. Балансове рівняння. Значення балансу. 

Типи господарських операцій та їх вплив на структуру та валюту 

балансу. Поняття та будова рахунку бухгалтерського обліку. 

Сутність подвійного запису господарських. операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи 

(проведення), їх види. Порядок визначення оборотів і сальдо по активних 

і пасивних рахунках. 

Синтетичні рахунки, їх призначення. Аналітичні рахунки, їх 



призначення. Взаємозв'язок між синтетичними та аналітичними 

рахунками. Субрахунки та їх використання. 

Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотно-

сальдова відомість по синтетичних рахунках, її зміст та порядок 

складання. Інформаційне та контрольне значення оборотно-сальдової 

відомості по синтетичних рахунках. 

Оборотні відомості по аналітичних рахунках, їх види та значення. 

Взаємозв'язок даних синтетичного та аналітичного обліку. 

Значення та принципи класифікації рахунків. Класифікація рахунків 

за економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням і 

структурою.  

План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови. 

Характеристика. Плану рахунків. Поняття робочого Плану рахунків 

підприємства. 

Сутність документації як елементу методу, бухгалтерського обліку. 

Значення  документації. Вимоги щодо складання первинних документів. 

Класифікація документів за призначенням, за порядком та за місцем 

складання, за іншими ознаками. Суть інвентаризації як елементу методу 

бухгалтерського обліку. Цілі та завдання інвентаризації. Види 

інвентаризації. Загальний порядок проведення та документальне 

оформлення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. 

Оцінка як система вартісного виміру. Сутність калькуляції в 

бухгалтерському, обліку. 

Сутність облікового циклу. Первинний, поточний та 

узагальнюючий облік. Облікові регістри та їх класифікація. 

Хронологічний, систематичний та комбінований записи у 

бухгалтерському обліку. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх 

виправлення. 

Форми бухгалтерського обліку: сутність та види. 

Сутність облікової політики.. Функції керівника і головного 

бухгалтера щодо організації та ведення бухгалтерського обліку на 

торговельному підприємстві. 

Методичний, технічний та організаційний аспекти облікової 

політики. Наказ про облікову політику: основний зміст та призначення. 

Загальна характеристика процесу придбання матеріальних 

цінностей. 

Документальне оформлення операцій з придбання основних засобів 

та інших необоротних матеріальних активів. Оцінка основних засобів при 

придбанні за плату. Характеристика рахунків з обліку придбання 

основних засобів. Відображення придбання-основних засобів в системі 

рахунків бухгалтерського обліку. 

Облік придбання нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних 

активів при придбанні за штату. Характеристика рахунків з обліку 

придбання нематеріальних активів. Відображення придбання 

нематеріальних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку. 



Облік процесу придбання виробничих запасів. Документальне 

оформлення операцій з придбання виробничих запасів. Оцінка запасів 

при придбанні за плату. Характеристика рахунків з обліку придбання 

виробничих запасів. Відображення придбання: виробничих запасів у 

системі рахунків бухгалтерського обліку. ' 

Облік придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

Облік процесу реалізації. Характеристика рахунків з обліку 

реалізації. Собівартість реалізації. Відображення-в обліку процесу 

реалізації та фінансових результатів від реалізації. Облік 

адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат операційної 

діяльності. Визначення фінансового результату від операційної 

діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Аудит 

 

Визначення аудиту (згідно чинного законодавства; різні наукові 

підходи). Мета аудиту. Призначення та необхідність аудиту. Місце 

аудиту в системі фінансового контролю та системі управління. Ознаки 

аудиту. Класифікація аудиту. 

Предмет аудиту, його зміст і структура. Об'єкти аудиту. Метод і 

методика, аудиту. Методичні прийоми аудиту. Класифікація аудиту за 

певними ознаками та її практичне застосування. 

Інтерпретація господарського факту та оцінка його на відповідність. 

Характеристика контрольної системи облікового відображення 

господарського факту. 

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. 

Кодекс етики професійних бухгалтерів. Принципи аудиту. 

Чинне законодавство України про аудит (закон України «Про 

аудиторську діяльність», нормативні акти Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, Національного банку України, Фонду 

державного майна України). 

Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системи 

внутрішнього контролю. Середовище контролю та фактори, що його 

зумовлюють. 

Процедури контролю - спеціальні перевірки, що виконуються 

персоналом підприємства. 

Вивчення і оцінка системи внутрішнього контролю. 

Документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю. 

Тестування системи внутрішнього контролю. 

Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. 

Організація системи внутрішнього аудиту. 

Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю. 

Суб'єкти аудиторської діяльності. Сертифікація аудиторів. Порядок 

отримання та скасування сертифіката. 

Підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстрація суб'єктів 



аудиторської діяльності. Обмеження видів діяльності аудиторів та 

аудиторських фірм. 

Види аудиторських послуг. Об'єкти обов'язкового аудиту. Контроль 

якості аудиторських послуг. Підстави притягнення суб'єктів аудиторської 

діяльності до юридичної відповідальності. Підстави звільнення суб'єктів 

аудиторської діяльності від відповідальності. 

Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських 

послуг. 

Основні етапи процесу аудиту. Процедура вибору замовника і 

укладання договору. 

Планування аудиту, його мета та стадії. Попереднє планування 

аудиту, коригування плану. Збір загальних відомостей про клієнта 

(знання бізнесу клієнта). Прийняття рішень про продовження аудиту для 

клієнта та згоду на аудит для нового клієнта. Визначення межі суттєвості 

відхилень. Оцінка аудиторського ризику. 

Оцінка системи внутрішнього контролю та організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Визначення рівня властивого ризику і ризику контролю. Тести 

контролю. Визначення аудиторського ризику. Модель аудиторського 

ризику. Залежність між компонентами моделі аудиторського ризику. 

Ризик не виявлення. Поняття і значення суттєвості відхилень в аудиті. 

Визначення межі суттєвості відхилень. 

Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту та її складові. 

Аудиторські процедури, їх призначення та види. 

Аудиторська вибірка: значення, етапи, оцінка, результатів 

вибіркової перевірки. Статистичні та нестатистичні методи вибірки. 

Складання плану и програм аудиту. Визначення бюджету аудиторської 

перевірки. Договір на здійснення аудиту. 

Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Робочі 

документи, підготовлені під час планування, підготовки, проведення 

перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, 

одержана в ході аудиту від третіх осіб, 

Методика складання робочих документів аудитора і ведення 

аудиторського досьє. Організаційні, адміністративні документи 

аудиторських процедур з окремих статей річного звіту й інші аудиторські 

дані, висновок, рекомендації (пропозиції). 

Зміст перевірки даних бухгалтерського обліку. Основні процедури 

та методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і 

звітності. Перевірка даних облікових регістрів та бухгалтерських 

документів. 

Завдання та послідовність аудиту активів, капіталу та зобов'язань. 

Джерела Інформації для проведення аудиту грошових коштів та 

готівкових операцій. 

Аудит забезпечення збереженості касової готівки та додержання 

касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення 



касових операцій. Перевірка операцій на рахунках у банках. 

Аудит дебіторської заборгованості. 

Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів. 

Аудит формування статутного капіталу торговельних підприємств 

та його особливості. Аудит руху та використання капіталу за видами. 

Організація та методика аудиту поточних зобов'язань, кредитних 

операцій. Перевірка використання-та своєчасності повернення 

короткострокових, позик і довго строкових кредитів та їх забезпечення. 

Використання методики експрес-аналізу для економічного читання 

бухгалтерської звітності. Аудиторська оцінка фінансово-економічного 

потенціалу підприємства та ефективності його використання. 

Аудиторська оцінка перспектив безперервної діяльності 

підприємств. 

Суть та призначення бухгалтерської (фінансової) звітності. Загальна 

характеристика звітних форм: балансу, звіту про фінансові результати, 

звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал. 

Характеристика систем обробки облікової інформації на ПЕОМ. 

Планування аудиту у комп'ютерному середовищі: вивчення 

комп'ютерного середовища, визначення ступеня ризику неефективності 

систем обліку та аудиту і їх надійності. Характеристика та підходи до 

аудиту у простих та складних комп'ютерних системах. 

Комп'ютерне шахрайство, визначення та ознаки. Заходи щодо його 

запобігання. Твердження фінансової звітності як напрями збирання 

аудиторських доказів. Достатність і належність аудиторських доказів. 

Джерела аудиторських доказів. Оцінка аудиторських доказів. 

Аудиторський звіт та. аудиторський висновок. Види аудиторських 

висновків. Загальні вимоги до аудиторського висновку. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів з 

дисципліни «Облік і аудит» є іспит. 

Екзаменаційний білет на письмовому іспиті з курсу «Облік і аудит» 

містить три завдання, що включає два теоретичних питання та відповіді 

на 10 тестових завдань.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при 

складанні семестрового екзамену дорівнює 100.  

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 

бальну за системою ЕСТS є наступним : 

Система оцінювання знань студентів за шкалою ЕСТS 

 

За шкалою ЕСТS За національною оцінкою За 100-бальною шкалою 

А відмінно 90-100 

ВС добре 75-89 

DЕ задовільно 60-74 

FХ незадовільно 26-59 

F неприйнято 0-25 

 

Відповідь на екзамені оцінюється в залежності від формату 

екзаменаційного завдання у відповідності критеріям, представленим у 

таблиці. При цьому максимальна кількість балів за кожну правильну 

відповідь на теоретичне питання складає 30, тестове завдання – 4. 

Критерії оцінювання екзаменаційних відповідей 

(співвідношення національної та бальної системи оцінювання) 
 

Формат 

завдання в 

екзаменаційному 

білеті 

„відмінно” „добре” „задовільно” „незадовільно” 

90-100 балів 75-89 балів 60-74 балів 26-59 балів 

Тестові завдання 85-100% вірних 

відповідей 

55- 85 % вірних 

відповідей 

35-55 % вірних 

відповідей 

Менше 35  % 

вірних відповідей 
Теоретичне 

питання 
- глибокі, 

всебічні, 

систематичні 

знання з курсу; 

- знання основної 

і додаткової  

літератури, 

передбаченої 

програмою.  

- повне знання 

програмного 

матеріалу; 

- засвоєння 

основної 

літератури, 

передбаченої 

програмою. 

повні знання 

основного 

програмного 

матеріалу в обсязі, 

що необхідний 

для подальшого 

навчання і роботи. 

- незнання 

основного змісту 

курсу;  

- побудова 

відповіді на основі 

власних думок та 

життєвого досвіду. 

 



5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

  Проведення контролю та оцінки знань, умінь і навичок з 

дисципліни «Облік і аудит» забезпечується різноманітними 

індивідуальними засобами діагностики: 

1) теоретичні: 

- теоретичні питання; 

- тестові завдання; 

- ситуаційні завдання. 

2) практичні: 

- розрахункові задачі; 

- схематичні узагальнюючі завдання. 

3) творчі: 

- реферат; 

- презентація; 

- доповідь. 

 

 


