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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).
Необхідною передумовою ефективного управління господарською діяльністю
підприємства є створення належної інформаційної системи, основу якої складає бухгалтерська
підсистема. За допомогою спеціальних прийомів облік формує інформацію про господарську
діяльність підприємства та її результати у вигляді звітності. Інформація звітності необхідна
різним групам користувачів для підготовки, обґрунтування та прийняття виважених
управлінських рішень. Проведення незалежного аудиту дозволяє гарантувати зацікавленим
користувачам надійність, достовірність та відсутність ризику викривлення інформаційних
ресурсів.
2. Мета навчальної дисципліни «Облік і аудит» полягає у формуванні
фундаментальних 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 для прийняття управлінських рішень.
3. Пререквізити. Вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит» базується на
засвоєнні знань з таких навчальних дисциплін «Економічна теорія», «Менеджмент», «Фінанси
підприємств», «Податкова система».
Для підвищення ефективності вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит»
студенту пропонуються такі вибіркові дисципліни: «Звітність підприємств», «МСФЗ», «Облік
та оподаткування на підприємствах малого бізнесу», «Облік видів економічної діяльності»,
«Економічний аналіз».
4. Результати навчання:
Компетентності, які забезпечує навчальна дисципліна «Облік і аудит» відповідно до
освітньої програми «Економічна кібернетика»:
а) Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
б) Фахові компетенції:
СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ
функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської,
облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі
конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох
професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних
наслідків.
Очікувані програмні результати після вивчення студентами навчальної дисципліни
«Облік і аудит» відповідно до освітньої програми «Економічна кібернетика»:
ПРН 3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції
мікро- та макроекономіки.
ПРН 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування
пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами,
домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
ПРН 6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей,
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
ПРН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та
змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРН 13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання
соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати
економічні та соціальні показники.
ПРН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в
однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціальноекономічних наслідків.
ПРН 18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну
діяльність.
ПРН 23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне,
самокритичне мислення.
ПРН 24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі
етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності
людей.

5. Опис навчальної дисципліни
5.1. Загальна інформація
Кількість

Рік підготовки

Семестр

лекції

практичні

семінарські

лабораторні

самостійна
робота

індивідуальні
завдання

Кількість годин
Вид
підсумкового
контролю

Денна

3

V

5

150

30

30

–

–

90

–

іспит

Заочна

3

V

5

150

8

8

–

–

134

–

іспит

Форма
навчання

кредитів

годин

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни
Кількість годин
Назви змістових модулів і тем
1

денна форма
у тому числі
усього
усього
л
п
лаб
інд
с.р.
2
3
4
5
6
7
8
Змістовий модуль 1. Бухгалтерський облік господарської діяльності

Тема 1. Теоретичні основи
бухгалтерського обліку
Тема 2. Метод бухгалтерського обліку
Тема 3. Бухгалтерський облік
основних господарських процесів
діяльності суб’єктів господарювання
Тема 4. Організація бухгалтерського
обліку на підприємстві
Тема 5. Облік активів та пасивів
підприємства
Разом за змістовим модулем 1

Заочна форма
у тому числі
л
п
лаб
інд
9
10
11
12

с.р.
13

12

2

2

-

-

8

16

1

1

-

-

14

18

4

4

-

-

10

17

1

1

-

-

15

18

4

4

-

-

10

17

1

1

-

-

15

14

2

2

-

-

10

15

-

-

-

-

15

24

6

6

-

-

12

17

1

1

-

-

15

86

18

18

-

-

50

82

4

4

-

-

74

Змістовий модуль 2. Аудит фінансової звітності
Тема 6. Аудит як форма контролю
фінансово-господарської діяльності
Тема 7. Організація аудиту фінансової
звітності
Тема 8. Методика аудиту фінансової
звітності
Тема 9. Інформаційні ресурси обліку і
аудиту в управлінні підприємством
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

14

2

2

-

-

10

17

1

1

-

-

15

18

4

4

-

-

10

17

1

1

-

-

15

18

4

4

-

-

10

17

1

1

-

-

15

14

2

2

-

-

10

17

1

1

-

-

15

64
150

12
30

12
30

-

-

40
90

68
150

4
8

4
8

-

-

60
134

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи
№
з/п
1.

Теоретичні основи бухгалтерського обліку

2.

Метод бухгалтерського обліку

10

3.

Бухгалтерський облік основних господарських процесів

10

4.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

10

5.

Облік активів і пасивів підприємства

12

6.
7.
8.
9.

Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності
Організація аудиту фінансової звітності
Методика аудиту фінансової звітності
Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні підприємством
Разом

10
10
10
10
90

Назва теми

Кількість
годин
8

6. Система контролю та оцінювання
Поточний контроль: здійснюється на заняттях шляхом індивідуального та фронтального
усного опитування, експрес-опитування; письмових самостійних робіт (есе, рефератів, написання
тематичних глосаріїв тощо); ведення термінологічного словника; виконання практичних
(індивідуальних та групових) завдань; підготовки та захисту відповідних схем, таблиць, діаграм,
графіків; розв’язання кейсів з практичних завдань та виробничих ситуацій тощо.
Форма підсумкового контролю: іспит.
Засобами оцінювання результатів навчання та демонстрування знань за двома модулями
можуть бути:
•
розрахунково-графічні роботи;
•
підготовка доповідей, есе та рефератів;
•
тестування;
•
презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
•
експрес-опитування;
•
вирішення виробничих ситуацій;
•
контрольні роботи;
індивідуальні та командні проекти.
4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни
Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитнотрансферною системою здійснюється шляхом поточного, рубіжного модульного та підсумкового
контролю за 100-бальною шкалою оцінювання: за шкалою EСTS та національною шкалою
оцінювання. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів, набраних
студентом протягом семестру за аудиторну, індивідуальну та самостійну роботу, а також за
результатами поточного контролю знань. Максимальна сума набраних балів складає 100
балів.

Шкала оцінювання: національна та EСTS
Оцінка на національною
шкалою
відмінно

Оцінка за шкалою EСTS
Оцінка (бали)
Пояснення
А (90-100)
відмінно
В (80-89)
дуже добре
С (70-79)
добре
Д (60-69)
задовільно
Е (50-59)
достатньо
FХ (35-49)
незадовільно з можливістю
повторного складання
F (1-34)
незадовільно з
обов’язковим повторним
курсом

добре
задовільно

незадовільно

Контрольні заходи охоплюють поточний та підсумковий контроль знань студента.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять та самостійної роботи.
Він має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.
Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни
протягом семестру – 100, з яких 60 студент набирає при поточних видах контролю і 40 балів – у
процесі підсумкового виду контролю (іспиту).
Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів
контролю (за виступи на практичний заняттях та доповнення, тестові завдання, підготовку
рефератів та есе, розрахунково-графічних завдань та виробничих ситуацій). Кількість балів за
модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна
кількість балів складає: за 1 модуль − 30 балів; 2 модуль – 30 балів.
Допуск до іспиту здійснюється, якщо студент успішно пройшов 2 модульні контрольні та
за підсумками рубіжного контролю набрав не менше 30 балів. Підсумкова оцінка за навчальну
дисципліну виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 60 балів) та модульконтролю (іспиту) – до 40 балів.
Розподіл балів, які отримують студенти:
Поточне оцінювання

Кількість

Сумарна

(аудиторна та самостійна робота)

балів

кількість

(іспит)

балів

40

100

ЗМ 1
Т1 Т2
5

5

ЗМ 2

Т3

Т4

МК 1

Т1

Т2

Т3

Т4

МК 2

5

5

10

5

5

5

5

10

Оцінкою «А» оцінюється повна та аргументована відповідь на теоретичне запитання,
тестові питання та сформульовано правильні визначення з глосарію, а також подано правильний
розв’язок виробничої ситуації, що розкриває суть матеріалу, що свідчить про вміння аналізувати
матеріал та робити змістовні висновки. Відповідь повинна бути чіткою, логічною і послідовною.
Відповідь оцінюється на «В» за умови розкриття теоретичного питання залікового
завдання. тестових завдань та понять з глосарію, вирішення виробничої ситуації, але містить
неточності, що не суттєво впливають на зміст завдання.

Відповідь оцінюється на «С» за умови повного та правильного розкриття теоретичних
питань екзаменаційного білету, але у відповіді не достатньо правильно сформульовано визначення
з глосарію. У той же час тестові та практичні завдання вирішені на належному рівні.
Якщо підхід викладення матеріалу правильний, але виявляється недостатнє його розуміння,
і в той же час практичне завдання розв’язано з деякими помилками виставляється оцінка «D».
Відповідь оцінюється на «Е» у випадку правильного підходу до викладення теоретичного
матеріалу, проте містить суттєві неточності та помилки, вирішення виробничої ситуації зроблено
частково або неправильно.
В усіх інших випадках відповідь оцінюється на «Fx».
7. Рекомендована література
7.1. Базова (основна) література
1. Аудит (основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту):
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2. Аудит: навчальний посібник / А.О. Баранова, Т.А. Наумова, А.І. Кашперська. – Х.:
ХДУХТ, 2017. – 246 с.
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«УжНУ», 2015. – 296 с.
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Ільіна С.Б., Юнацький М.О., Хорошенюк А.П, Братул Т.В., 4-те вид. доп. і перероб. – К.:
Видавництво Ліра-К, 2019. – 324 с.
5. Аудит: підручник / За ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. – К.: Знання, 2009. – 495 с.
6. Аудит: підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 512 с.
7. Аудит: підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько, за ред. Є.В. Мниха. –Київ: КНТЕУ,
2014. – 748 с.
8. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / В.С. Білоусько,
М.І.Беленкова, О.Г.Авілкова. – Київ: Алеута, 2010.
9. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. -3-е вид., доп. І перероб. Житомир: ЖІТІ, 2017. – 440 с.
10. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Т. В. Давидюк [та ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харків.
політехн. ін-т». – Х. : Гельветика, 2016. – 392 с.
11. Бухгалтерський облік в Україні: навч. посібник / Хом'як Р.Л., Лемішовський В.І.,
Воськало В.І., Мохняк В.С. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. - 440 с.
12. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / Під заг. ред. Ф.Ф.Бутинця. – 8-ме вид.,
доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912 с.
13. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Ю.А.Верига. – К.: ЦУЛ, 2008. – 400
с.
14. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: навч. посібник
/ Н.І.Верхоглядова. – К.: ЦУЛ, 2010. – 528 с.
15. Гладких Т.В. Фінансовий облік: навч. посібник / Т.В. Гладких. – К.: Центр навчальної
літератури, 2007. – 480с.
16. Голов С.Ф. Фінансовий облік: підручник / С.Ф.Голов, В.М.Костюченко. І.Ю.Кравченко,
Г.А.Ямборко. – К.: Лібра, 2005. – 976 с.
17. Гордієнко Н.І. Аудит, організація і методика: навч. посіб. / Н.І.Гордієнко,
О.В.Харламова, Ю.І.Мізік, О.О.Конопліна. – Харків: ХНУМГ ім.. О.М.Бекетова, 2017. – 319 с.
18. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік: підручник / Й.Я.Даньків, М.Я.Остап’юк. – К.:
Знання, 2007. – 469 с.

19. Житний П.Є. Облікова політика в умовах розвитку фінансово-промислових
підприємств: методологія та організація: монографія / П.Є. Житний. – Луганськ, 2007. – 352 с.
20. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник /
А.Г.Загородній, Г.О. Партин, Л.М.Пилипенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2009. – 422
с.
21. Загородній А.Г. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / [А.Г.Загородій,
Г.О.Партин, М.В.Корягін, О.С.Височан та ін.]. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 240 с.
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Ю.В.Піча. – К.: Каравелла, 2009. – 544 с.
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35. Сук Л.К. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Знання, 2005.
– 471с.
36. Суха О.Р. Аудит: навч. посіб. / О.Р. Суха. – Львів: «Новий світ-2000», 2009. – 284 с.
37. Ткаченко Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. 2-ге вид., доповн. і перероб.
– К.: Алерта, 2020. – 192 с.
38. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський, фінансовий облік, оподаткування і звітність: навч.
посібник / Н.М.Ткаченко. – К.: Алерта, 2011. – 923 с.
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ТНЕУ, 2020. – 418 с.
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18. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: [монографія] / О.А. Петрик. – К., 2003. –
260 с.
19. Пушкар М . С. Філософiя облiку. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 157 с.
20. Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія: [монографія] / О.Ю.Редько. – К.: ДП
Інформаційно-аналітичне агентство. – 2008. – 493 с.
21. Ришар Ж. Бухгалтерський учет: теория и практика: Пер. с франц. / Под ред.
Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

22. Робертсон Д. Аудит / Перев. з англ. – М.: КРМЕ, АФ «Контакт», 1993. – 496 с.
23. Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація [монографія] / В.С.
Рудницький. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 105 с.
24. Сигидов Ю. И., Трубилин А. И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие. М.: Рид
Групп, 2011. 335 с.
25. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для
вузов./ Я.В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
26. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учеб. пособие / Я.В.
Соколов. – М.: Аудит ЮНИТИ, 1996. – 638с.
27. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и
статистика, 2000. – 496 с.
28. Становлення і розвиток бухгалтерського обліку в світових цивілізаціях: історичний
аспект: навч. посібник / В.С.Совінський, Г.І.Ляхович, Н.М.Шостаковська, С.Р.Матейко. –
Тернопіль, 2005. – 287с.
29. Стражев В.И. Объект и предмет бухгалтерского учета: их сущность // Бухгалтерский
учет и анализ. – 2010. – №4. – С.3-8.
30. Хендриксен Е.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред.
проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 576 с.
31. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 3-є видання перероб. і доп. –
К.: Знання, 2008. – 535 с.
7.3. Нормативна база
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