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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІК І АУДИТ»  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

4,5 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова  

 

Модулів –3 

Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 3 4 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 135 
6 7 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання 

 аудиторних – 4,1 

 самостійної роботи – 6,2 

Ступінь   

 бакалавр 

Лекції 

30 год. 8 год. 

Практичні (семінарські) 

24 год. 8 год. 

Лабораторні 

–  год. –  год. 

Самостійна робота 

81 год. 119 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

48 год. 72 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

–  год. –  год. 

Вид контролю: 
екзамен екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,66 

для заочної форми навчання – 0,13 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Сучасні вітчизняні підприємства України в умовах інтеграції поглядів і 

напрямків потребують створення спільної (єдиної) системи бухгалтерського 

фінансового обліку та аудиту. Одночасно зростає й значення аудиту в наданні 

достовірної та неупередженої інформації користувачам, а отже й попит та 

необхідність у висококваліфікованих спеціалістах, керівниках, які володіють 

процесами систематизації та контролю інформації щодо діяльності промислового 

підприємства з метою ефективного управління. 

Мета викладання дисципліни «Облік і аудит» – дати знання студентам 

професійного спрямування «Менеджмент організацій», «Менеджмент готельно-

ресторанного господарства», «Логістика» полягає у формуванні теоретичних 

знань і набутті 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. 

Завдання дисципліни «Облік і аудит» – є ґрунтовна, загальна, економічна 

та обліково-аудиторська підготовка фахівців та оволодіння ними принципами, 

засобами, методами та прийомами обліку діяльності торговельних підприємств, а 

також аудиту їх фінансової звітності.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

Знати основи бухгалтерського обліку і аудиту та їх сучасні напрями в 

системі управління підприємством; принципи бухгалтерського обліку і аудиту; 

методику бухгалтерського обліку і аудиту; документальне відображення аудиту 

господарських операцій та процесів; 

вміти: виконати документальне відображення в бухгалтерського обліку 

процесів постачання та реалізації, інших господарських фактів у межах діяльності 

торговельних підприємств, а також виконати організацію та проведення аудиту 

фінансової звітності. 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи та загальні принципи 

організації бухгалтерського обліку 

 

Тема 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку (Поняття 

господарського обліку та його види. Предмет бухгалтерського обліку. 

Класифікація активів підприємства. Класифікація джерел формування активів 

підприємства. Господарські процеси. Метод бухгалтерського обліку та його 

елементи). 

 

Тема 2. Метод бухгалтерського обліку (Метод бухгалтерського обліку та 

його складові елементи. Сутність документації як елементу методу 

бухгалтерського обліку. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського 

обліку. Оцінка як система вартісного виміру. Сутність калькуляції в 

бухгалтерському обліку. Бухгалтерський баланс як елемент методу. Типи 

господарських операцій та їх вплив на структуру та валюту балансу). 

 

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис (Рахунки бухга-

лтерського обліку, їх призначення та побудова. Активні та пасивні рахунки. По-

двійний запис, його суть і значення. Кореспонденція рахунків:бухгалтерські про-

водки – прості і складні. Синтетичні та аналітичні рахунки. План бухгалтерсь-

ких рахунків. Порядок узагальнення даних бухгалтерських рахунків).  

 

Тема 4. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів 

господарювання (Сутність процесу організації бухгалтерського обліку. 

Відповідальність та функції керівника та головного бухгалтера щодо організації 

та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Методичний, технічний та 

організаційний аспекти (етапи) облікової політики. Наказ про облікову політику: 

основний зміст та призначення). 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Облік активів, капіталу, зобов’язань та  

результатів господарської діяльності підприємства 

 

Тема 5. Облік процесу формування капіталу (Облік процесу формування 

капіталу підприємства. Форми власного капіталу. Особливості формування 

початкового капіталу на підприємствах державної форми власності. 

Особливості формування початкового капіталу недержавної форми власності. 

Визначення величини власного капіталу підприємства. Характеристика рахунків 

бухгалтерського обліку, що призначені для обліку капіталу підприємства. Облік 

довгострокових зобов’язань підприємства. Облік короткострокових зобов’язань 

підприємства). 
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Тема 6. Облік процесу забезпечення необоротними активами (Склад і 

оцінка необоротних активів. Визначення основних засобів та їх класифікація за 

окремими ознаками (за функціональним призначенням, за галузевою ознакою, за 

ознакою використання, за належністю, за натурально-речовим складом). 

Класифікація груп основних засобів з метою бухгалтерського та податкового 

обліку. Оцінка основних засобів. Документальне оформлення операцій з придбання 

основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Особливості 

введення в експлуатацію основних засобів. Облік амортизації основних засобів та 

інших необоротних матеріальних активів. Документальне оформлення операції з 

вибуття основних засобів та їх облік. Облік створення та придбання 

нематеріальних активів підприємства. Особливості нарахування амортизації 

нематеріальних активів підприємства. Облік вибуття нематеріальних активів). 

 

Тема 7. Облік руху виробничих запасів (Поняття та класифікація 

виробничих запасів. Оцінка виробничих запасів при придбанні та вибутті (у 

виробництво, в наслідок реалізації, при списанні). Документальне оформлення та 

облік операції з придбання виробничих запасів. Облік розрахунків з 

постачальниками за виробничі запаси, що надійшли. Облік нестач і збитків 

виробничих запасів. Документальне оформлення та облік операції з вибуття 

виробничих запасів. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів). 

 

Тема 8. Облік праці та її оплати (Економічна сутність оплати праці, її 

форми, системи та види. Облік чисельності та використання робочого часу. 

Облік виробітку та виконання норм виробітку. Види утримань із заробітної 

плати. Аналітичний і синтетичний облік оплати праці. Облік розрахунків 

нарахувань на фонд оплату праці підприємства). 

 

Тема 9. Облік грошових коштів (Поняття грошових коштів підприємства, 

готівкові та безготівкові грошові кошти. Порядок відкриття та закриття 

рахунків в банку. Документальне оформлення руху безготівкових грошових 

коштів підприємства. Характеристика виписки банку як реєстру аналітичного 

обліку безготівкових грошових коштів. Облік грошових коштів на поточному 

рахунку в банку. Облік грошових коштів на інших рахунках в банку. Організація 

обліку готівкових грошових коштів підприємства. Сутність та визначення 

ліміту каси. Документальне оформлення руху готівкових грошових коштів 

підприємства. Особливості ведення касової книги на підприємстві. Синтетичний 

облік готівкових грошових коштів підприємства. Облік інших грошових коштів). 

 

Тема 10. Облік доходів і результатів діяльності (Поняття, класифікація та 

облік доходів діяльності підприємства. Облік доходів від реалізації. Поняття, 

класифікація та облік витрат діяльності підприємства. Облік адміністративних 

витрат, витрат на збут та інших витрат операційної діяльності підприємства. 

Визначення та облік собівартості реалізації. Визначення та облік фінансових 

результатів за видами діяльності). 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Теоретичні основи аудиту та методика його 

проведення на підприємстві 
Тема 11. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності  

(Сутність аудиту та його місце в системі фінансового контролю та управління. 

Класифікація аудиту.  Предмет аудиту, його зміст і структура. Об’єкти 

аудиту. Метод і методика аудиту. Методичний прийом 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 етика. Кодекс етики 

професійних бухгалтерів. Принципи аудиту. Чинне законодавство України про 

аудит (закон України «Про аудиторську діяльність»). 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 контролю. Організація 

системи внутрішнього аудиту. Відмінності внутрішнього аудиту від 

внутрішнього контролю). 

 

Тема 12. Організація аудиту фінансової звітності (Суб’єкти аудиторської 

діяльності. Види аудиторських послуг. Загальні вимоги проведення аудиту та 

надання інших аудиторських послуг. Основні етапи процесу аудиту. Планування 

аудиту, його мета та стадії. Загальний план аудиту, його зміст. Методи 

вибірки. Поняття і класифікація робочих документів аудитора). 

 

Тема 13. Методика аудиту фінансової звітності (Зміст перевірки даних 

бухгалтерського обліку. Завдання та послідовність аудиту активів, капіталу та 

зобов’язань. Джерела інформації для проведення аудиту грошових коштів та 

готівкових операцій). 

 

Тема 14. Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні торговельним 

підприємством (Суть та призначення бухгалтерської (фінансової) звітності. 

Характеристика систем обробки облікової інформації на ПЕОМ. Комп’ютерне 

шахрайство, визначення та ознаки. Аудиторський звіт та аудиторський 

висновок). 

 

Мета проведення лекційних занять полягає в тому, щоб навчити студентів 

основам бухгалтерського обліку і аудиту та застосування їх інформації в сучасної 

системі управління підприємством; принципам бухгалтерського обліку і аудиту; 

методики бухгалтерського обліку і аудиту; процесу організації документального 

відображення в обліку та аудиту, як інструменту контролю господарських 

операцій та процесів. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назви  

змістових 

модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого 

у тому числі усьо

го  

у тому числі 
лек пр л інд СРС лек пр л інд СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 – ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні основи та загальні принципи організації бухгалтерського 

обліку 

Тема 1. 

Теоретичні основи 

бухгалтерського 

обліку 

12 2 2 – 6 8 13 0,5 0,5 – 8 12 

Тема 2. Метод 

бухгалтерського 

обліку та його 

елементи 

10 2 2 – 4 6 9 0,5 0,5 – 6 8 

Тема 3. Рахунки 

бухгалтерського 

обліку та 

подвійний запис 

14 4 2 – 2 8 13 0,5 0,5 – 6 12 

Тема 4. Організа-

ція бухгалтерсько-

го обліку  

діяльності 

суб’єктів господа-

рювання 

10 2 2 – 3 6 9 0,5 0,5 – 4 8 

Всього за 

модулем 1 
46 10 8 – 15 28 44 2 2 – 24 40 

МОДУЛЬ 2 – ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА 

Змістовий модуль 2  

Облік активів, капіталу, зобов’язань та результатів господарської 

діяльності підприємства 

Тема 5. Облік 

процесу форму-

вання капіталу 

9 2 1 – 4 6 9 0,5 0,5 – 6 8 

Тема 6. Облік 

процесу забезпе-
9 2 1 – 4 6 9 0,5 0,5 – 6 8 
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чення необорот-

ними активами 

Тема 7. Облік ру-

ху виробничих 

запасів 
12 2 2 – 6 8 11,5 1 0,5 – 6 10 

Тема 8. Облік 

праці та її оплати 11 2 2 – 6 7 11,5 1 0,5 – 8 10 

Тема 9. Облік 

грошових коштів 9 2 1 – 4 6 11 0,5 0,5 – 8 10 

Тема 10. Облік 

доходів і резуль-

татів діяльності 
9 2 1 – 4 6 13 0,5 0,5 – 7 12 

Всього за  

модулем 2 
59 12 8 – 28 39 65 4 3 – 41 58 

МОДУЛЬ 3 – АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЯКІСНОГО КОНТРОЛЮ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Змістовий модуль 3 

Теоретичні основи аудиту та методика його проведення на підприємстві 

Тема 11. Аудит як 

форма контролю 

фінансово-

господарської  

діяльності 

8 2 2  2 4 7 0,5 0,5  4 6 

Тема 12. 
Організація 

аудиту фінансової 

звітності 

8 2 2  2 4 7 0,5 0,5  4 6 

Тема 13. 
Методика аудиту 

фінансової 

звітності 

6 2 2  1 2 6,5 0,5 1  1 5 

Тема 14. 

Інформаційні 

ресурси обліку і 

аудиту в 

управлінні 

торговельним 

підприємством 

8 2 2  2 4 5,5 0,5 1  2 4 

Всього за  
30 8 8  5 14 26 2 3  7 21 
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модулем 3 

УСЬОГО ГОДИН 135 30 24  48 81 135 8 8  72 119 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан-

ня 

1 Теоретичні основи бухгалтерського обліку 2 1 

2 Метод бухгалтерського обліку та його елементи 2 1 

3 Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис 4 1 

4 

Організація бухгалтерського обліку діяльності 

суб’єктів господарювання. Облік процесу 

формування капіталу 

2 1 

5 
Облік процесу забезпечення необоротними 

активами  
2 1 

6 Облік руху виробничих запасів 2 1 

7 
Аудит як форма контролю фінансово-господарської 

діяльності 
2 1 

8 Організація аудиту фінансової звітності 4 1 

9 Методика аудиту фінансової звітності 2 – 

10 
Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні 

торговельним підприємством 
2 

– 

ВСЬОГО 24 год 8 год 

 

Мета проведення практичних занять полягає в тому, щоб закріпити і 

углибити теоретичні знання, одержані під час вивчення лекційного матеріалу та 

літератури, а також дати можливість студентам придбати практичні навички 

процесів постачання та реалізації, інших господарських фактів у межах діяльності 

торговельних підприємств, а також з питань організації та проведення аудиту їх 

фінансової звітності. 
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6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан

ня 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  10 16 

2 Підготовка до практичних занять 13 17 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
10 14 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
48 72 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 81 119 

 

Мета організації самостійної роботи студентів полягає в тому, щоб привити 

студентам практичні навички роботи з нормативними науково-методичними 

матеріалами, закріпити знання, одержані студентами під час лекційних, 

практичних та лабораторних занять. 

Самостійна робота з дисципліни «Облік і аудит» полягає: 

 в підготовці до практичних занять; 

 в підготовці до лекційних занять; 

 в підготовці та виконанні індивідуального комплексного завдання; 

 в підготовці до контрольних робіт; 

 в підготовці до заліку. 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Підготовка та виконання індивідуального комплексного завдання 

 

Підготовка та виконання індивідуального комплексного завдання полягає у 

виконані трьох практичних та одного теоретичного завдання: 

 

ЗАВДАННЯ 1 

Необхідно прокласифікувати кошти підприємства за складом та 

розміщенням і джерелами їх формування. 

Для виконання даного завдання необхідно користуватися матеріалами тем 

№1,2,3. 

ЗАВДАННЯ 2 

На підставі даних вихідної інформації необхідно: 

- скласти баланс підприємства, маючи таку інформацію про залишки на 

рахунках підприємства; 
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-. визначити тип господарської операції та її вплив на статті та підсумок 

балансу; 

-  результатами кожної господарської операції скласти баланс. 

Для виконання даного завдання необхідно користуватися матеріалами тем 

№2-3. 

ЗАВДАННЯ 3 

На підставі даних вихідної інформації необхідно скласти бухгалтерські 

проводки. 

Для виконання даного завдання необхідно користуватися матеріалами тем 

№3-10. 

ЗАВДАННЯ 4 

Завдання полягає у відповіді на одне теоретичне питання за матеріалами 

тем №11-14.  

 

Підготовка до виконання модульних контрольних робіт 
 

Підготовка до виконання модульної контрольної роботи №1 полягає у 

закріпленні теоретичного матеріалу за конспектом лекцій, практичних та 

лабораторних занять за темами №1-4 та з використанням додаткової учбової 

літератури. 

Підготовка до виконання модульної контрольної роботи №2 полягає у 

закріпленні теоретичного матеріалу за конспектом лекцій, практичних занять та 

лабораторних занять за темами № 5-10 та з використанням додаткової учбової 

літератури. 

Підготовка до виконання модульної контрольної роботи №3 полягає у 

закріпленні теоретичного матеріалу по конспекту лекцій, практичних занять за 

темами № 11-14 та з використанням додаткової учбової літератури. 

 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, варіанти контрольних робіт для підсумкового 

контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем дисципліни.  

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання з 

дисципліни здійснюється шляхом усного та письмово опитування студентів на 

практичних заняттях та розв’язання ними завдань на лабораторних заняттях, а 

також підсумкового тестування з окремих тем дисципліни. 

Засобами для поточного контролю знань студентів є  

 робота над індивідуальним комплексним завданням;  
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 усне опитування під час практичних занять; 

 усне опитування при рішенні задач на лабораторних заняттях. 

Засобами для підсумкового контролю знань студентів є  модульні 

контрольні завдання, що містять запитання за всіма темами дисципліни. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, що забезпечує дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою усного (письмового) опитування 

студентів за такими запитаннями: 

З дисципліни «Макроекономіка»: 

1. Предмет макроекономіки. 

2. Методи макроекономіки та її функції. 

3. Основні показники макроекономічних вимірювань: ВНП, ВВП, ЧНП, 

особистий дохід, використаний дохід. 

4. Поняття макроекономічної рівноваги та її моделі. 

5. Фактичні та планові витрати. 

6. Сукупний попит та його фактори. 

7.Теорії економічних циклів. Зайнятість та безробіття.  

8. Фіскальна політика, її зміст та функції. 

9. Грошово-кредитна система та її функції. 

10. Економічне зростання та його фактори. 

 

З дисципліни «Економіка підприємства»: 

1. Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно 

самостійної первинної ланки виробничої сфери.  

2. Головні напрямки діяльності підприємства. 

3. Класифікація підприємства та її практичне значення. 

4. Мета функціонування підприємства на ринку. 

5. Поняття плану, класифікаційні ознаки та види планів. 

6. Виробнича структура підприємства: сутність і види. 

7. Валова, товарна, чиста й реалізована продукція. 

8. Система оплати праці та її характеристика. 

9. Первісна, відносна, балансова і залишкова вартість основних засобів. 

10. Загальна характеристика витрат підприємства та їх класифікація. 

 

З дисципліни «Фінанси»: 

1. Призначення та роль фінансів. 

2. Типи фінансової політики. 

3. Методи і принципи організації фінансів підприємств. 

4. Економічна сутність, функції та принципи оподаткування. 

5. Поняття і види цінних паперів. 

6. Суб’єкти та об’єкти валютного ринку. 
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10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Вивчення дисципліни протягом семестру завершується екзаменом, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 60 –100 балів.  

Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 

Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено в таблиці.  

Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

6-й семестр (7-й) 

 

Змістовий модуль 1–   Теоретичні основи бухгалтерського обліку 

Робота на лекціях 0,5 1  6 3 6 2 1 2 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
4/2  5/3 6 24 30 3  6 9  
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Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
0 /9 

1 

/10 
 1 0   1 2   18 20  

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
 3/ 

10 

8/ 

14  
 1  3 8  1  10  14 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    30 45   35    45 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

20/

20 

 40/ 

45 
–  20  40 –   20     45 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 

10/

5 

15/ 

10 
 10 15    5    10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10/2  0 10  0     2 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 2 –    Особливості бухгалтерського обліку окремих 

аспектів господарської діяльності на підприємстві 
Робота на лекціях 1,5

/3 
2/4 8 12 16 2 6 8 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 

3/ 

4 
4/5 8 24 32 3 12 15 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

–/ 

8 
–/ 

10 
– – – 2 16 20 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  

1/ 

6 
2/7 1 1 2 1 6 7 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    39 50  40    50 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

21/

20 

 50/ 

50 
–  21  50 –   20     50 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
– –  – –  – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10  –   – 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Змістовий модуль 3 –     Аудит як інструмент якісного контролю 

господарської діяльності підприємства 

Робота на лекціях 
1/3 

1,5 

/4 
12 12 18 2 6 8 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
3 

3,5/

4 
8 24 28 4 12 16 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

–/ 

16 
–/ 

19 
– – – 1 16 19 
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Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

Підсумки складання екзамену: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

відмінно 88 – 100 А 

добре 
81 – 87 В 

74 – 80 С 

задовільно 
68 – 73 D 

60 – 67 E 

незадовільно 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до вивчення курсу «Облік і аудит», модульні 

контрольні роботи та індивідуальне завдання [Текст]: для студентів напряму 

підготовки 6.030601 заочної форми навчання / Н.М. Купріна, К.С. Дойчева. Каф. 

Обліку та аудиту. – О. : ОНАХТ, 2013. –19 с. 

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова  

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. 

Затверджено постановою Верховної Ради України від 16 липня 199 р. № 996 зі 

змінами та доповненнями: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Zakoni/Zakoni_6334748846769322AA.aspx. 

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 зі 

змінами та доповненнями: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx.  

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  

3/ 

6 
4/7 1 3 4 1 6 7 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    39 50  40    50 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

21/

20 

50/ 

50 
–  21  50 –   20     50 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
– –  – –  – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10  –   – 

Оцінка за змістовий модуль 3    60 100  60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 
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Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx.  

4. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Затв. 

наказом Мінфіну від 28 березня 2013 року № 433 зі змінами та доповненнями: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com 

/Res/Zakoni/MetodRek/metod_fin_otch_433.aspx. 

5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 зі змінами та доповненнями 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx.  

6. Інструкція Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 зі змінами та 

доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx. 

7. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік: [навч. посіб.] / 

О.В. Лишиленко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 254 с. 

8. Бухгалтерский фінансовий облік: [пічруч. для студ. спец. „Облік і аудит” 

вищ. навч. закл.] / [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме 

вид., доп. і перероб.  – Житомир: ПП „Рута”, 2009. – 912 с. 

9. Бухгалтерський облік у галузях економіки: [навч. посіб.] / Л. М. Янчева, 

А. П. Грінько, І. В. Нестеренко ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : 

ХДУХТ, 2009. - 306 с. 

10. Бухгалтерський облік. Практикум: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл.] / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. 

торг.-екон. ін-т. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 152 с. 

11. Бухгалтерський облік та внутрішній аудит у державному секторі: [навч. 

посіб.] / за заг. ред. М. В. Кужельного ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Укр. 

асоц. сертифіков. бухгалтерів і аудиторів. - К. : Аграрна наука, 2009 .Ч. 1 : 

Фінансовий облік у державному секторі: міжнародний підхід / Л. Г. Ловінська [та 

ін.]. - 2009. - 480 с. 

12. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика: [навч. посіб.] Для 

студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра зі спец. 

"Облік і аудит" / В. С. Лень, В. В. Гливенко. - Вид. 4-те. - Т. : Навчальна книга - 

Богдан, 2012. - 747 с. 

13. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : [підручник] / [А. Г. 

Загородній та ін.]; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-тє вид., доопрац. і допов. - Л. : 

Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 340 с. 

14. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і науки: 

[монографія] / В. М. Жук ; Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т аграр. 

економіки", ТДВ "Ін-т обліку і фінансів". - К. : Ін-т аграр. економіки, 2012. - 450 с.  
15. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві: [навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [Л. В. Нападовська та ін.] ; за заг. ред. д-ра 

екон. наук, проф. Л. В. Нападовської ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 

2012. - 394 с. 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx
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16. Фінансовий облік - 2 (Облік зобов'язань, капіталу. Звітність): [навч. 

посіб.] / В. В. Бабіч ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 

2010. - 434 с.  

17. Фінансовий облік: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. В. 

Нашкерська ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - К. : Кондор, 2009. 

- 502 с. 

18. Бухгалтерський фінансовий облік: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл.] / О. П. Кундря-Висоцька ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС 

НБУ, 2012. - 399 с. 

Допоміжна 

1. Бухгалтерський облік (енциклопедія рахунків бухгалтерського обліку): 

[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. О. Шевчук, Г. М. Курило, В. П. 

Пантелєєв ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. О. Шевчука ; Держкомстат України, 

Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - К. : Інформаційно-аналітичне агенство, 

2010. - 408 с.  

2. Бухгалтерський облік і контроль зобов'язань суб'єктів господарювання: 

теорія і методологія: [монографія] / І. В. Орлов ; Житомир. держ. технол. ун-т. - 

Житомир : ЖДТУ, 2010. – 400 с. 

3. Фінансовий облік: [підручник]: у 2 ч. / [М. І. Бондар та ін.]; за заг. ред. М. 

І. Бондаря та Л. Г. Ловінської ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. 

Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. Ч. 1. - 2012. - 553 с. 

4. Аудит: [підручник] / Г. М. Давидов [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, 

проф. Г. М. Давидова, д-ра екон. наук, проф. М. В. Кужельного. - 2-ге вид., 

переробл. і допов. - К. : Знання, 2009. - 495 с. 

5. Організація та правове регулювання аудиторської діяльності в системі 

фінансового контролю в Україні: [монографія] / Кінащук Л. Л. - Кіровоград : 

КОД, 2010. - 460 с. 

6. Аудит: [практикум] / [О. А. Петрик та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. 

7. Організація і методика аудиту: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Б. Ф. 

Усач, З. О. Душко ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2011. – 

298 с. 

8. Облік, аналіз та аудит: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М. С. 

Білик [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - К. : Кондор, 2008. - 617 с. 

9. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : [навч. посібник] / Л.П. 

Кулаковська, Ю.В. Піча.- К.: Каравела, 2004.- 568 с. 

10. Журнал «Податки та бухгалтерський облік» 

11. Газета «Все про бухгалтерський облік» 

12. Журнал «Бухгалтерський облік і аудит» 
 

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-

301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 
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3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Сайти мережі Internet: 

 http://www.rada.gov.ua 

 http://www.dtkt.com.ua 

 http://www.liga.com.ua 

 http://www.balans.com.ua 

 http://www.vobu.com.ua 

 http://buhgalter911.com 
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