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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни Облік і аудит 

2021 – 2022 н. р. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень 
Галузь знань – 05  Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність – 051 Економіка 
Освітня програма –  Економічна кібернетика  
Загальний обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС. 
Статус дисципліни – обов’язкова. 
Інститут (факультет) – навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій. 
Кафедра – економіки та менеджменту. 
Курс – 2; семестр – 3; вид підсумкового контролю – екзамен. 
Мова навчання – українська. 
Види занять: лекції, практичні. 
Методи навчання: дослідницький метод, евристичний метод, метод інформаційно-
комунікативних технологій, пояснювально-ілюстративний метод, аналітико-синтетичний 
метод, метод e-learning. 
Форми навчання: денна (дистанційна) 
Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/makroekonomika.rar  
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Денна 2 4 90/3 30 16 - 14 - 60 - - + 

 
2. Викладач: 

канд. екон. наук, доц. Процишин Оксана Романівна, e-mail: oksana.romanivns@gmail.com, тел. 
0979248394 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни  

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи знань з 

теорії і практики організації та ведення бухгалтерського обліку і аудиту.   

Результати навчання. Студент зможе : 

знати:  

 сутність, види, основні вимоги щодо ведення бухгалтерського обліку та аудиту в сучасних 

умовах господарювання;  

 організацію і методику ведення бухгалтерського обліку на синтетичних та аналітичних 

рахунках за національними та міжнародними стандартами та аудиту фінансової звітності;  

https://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/makroekonomika.rar
mailto:oksana.romanivns@gmail.com
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 порядок обліку основних господарських процесів діяльності суб’єктів господарювання та 

складання фінансової звітності; 

 методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності; 

вміти:  

 пояснювати зміст кожного з принципів бухгалтерського обліку; 

 складати бухгалтерський баланс підприємства; 

 розкривати сутність господарських операцій та визначати їх вплив на фінансовий результат; 

 формувати та аналізувати фінансову звітність підприємства;  

 обирати оптимальні методи, прийоми та способи здійснення аудиторських процедур та 

організовувати їх виконання на етапах аудиту фінансової звітності; 

 формувати аудиторське судження та аудиторську думку щодо достовірності фінансової 

звітності з використанням сучасного методичного інструментарію аудиту. 

Компетентності (як можна користуватися набутими знаннями та вміннями).  

Набуті знання та вміння дозволять: 

 застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади);  

 використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності; 

 проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність 

їх діяльності; 

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати; 

 ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

соціальні показники; 

 використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-

економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.  

Пререквізити дисципліни. Основою для вивчення є такі дисципліни: «Вища 

математика», «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Менеджмент», 

«Дослідження операцій», «Логістика».  

Постреквізити дисципліни. Набуті знання, вміння будуть використані при вивченні 

дисциплін «Економіка і фінанси підприємств», «Прогнозування соціально-економічних 

процесів», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Моделювання економіки», 

«Проєктний аналіз», виконанні індивідуальних дослідницьких завдань з даних дисциплін, 

підготовці та написанні кваліфікаційної  роботи.  

 

4. Програма дисципліни.  

Зміст основних розділів дисципліни. 

 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

Тема 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку 

 Господарський облік. Етапи господарського обліку. Сутність бухгалтерського обліку, 

його характерні особливості. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Мета та функції 

бухгалтерського обліку. Види бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання. 

Фінансовий облік. Податковий облік. Управлінський облік. Регулювання бухгалтерського 

обліку в Україні. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. 

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

Поняття про предмет бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку, їх 

характеристика. Об’єкти бухгалтерського обліку: ресурси, джерела утворення ресурсів, 

господарські процеси. 



3 
 

 Активи підприємства їх сутність та класифікація. Види і 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 і загальна характеристика поточних довгострокових 

непередбачених зобов’язаннь, забезпечення 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.  

Тема 2. Метод бухгалтерського обліку 
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 і валюту балансу. 

Поняття та будова рахунків 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 і порядок складання. Оборотні відомісті по аналітичних 

рахунках, їх види та значення. 

Значення й принципи класифікації рахунків. Класифікація рахунків за економічним 

значенням. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. 

План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови. Характеристика плану 

рахунків. Поняття робочого плану рахунків підприємства. 

Оцінка як система вартісного виміру. Сутність калькуляції в бухгалтерському обліку. 

Сутність документації як елементу методу бухгалтерського обліку. Вимоги щодо 

складання первинних документів. Класифікація документів за призначенням, за порядком і 

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. 

Тема 3. Організація бухгалтерського обліку  

Сутність облікового циклу. Первинний, поточний та узагальнюючий облік.  

Облікові регістри та їх класифкація. 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 підприємстві.  

Раціональна організація бухгалтерського обліку. Форми розподілу облікової праці і 

побудови обліку. Централізована форма. Децентралізова форма. Форма неповної 

децентралізації.  

Тема 4. Облік основних господарських процесів діяльності суб’єктів 

господарювання 
Загальна характеристика процесу придбання матеріальних цінностей. Облік необоротних 

активів, нематеріальних активів та виробничих запасів. Облік основних засобів. 

Характеристика рахунків з обліку придбання основних засобів. Відображення придбання 

основних засобів у системі рахунків бухгалтерського обліку. Амортизація необоротних активів. 

Облік придбання нематеріальних активів. Характеристика рахунків з обліку придбання 

нематеріальних активів. Відображення придбання нематеріальних активів у системі рахунків 
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бухгалтерського обліку. Облік процесу придбання виробничих запасів. 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. Облік коштів та 

розрахунків. Облік фінансових інвестицій. Облік власного капіталу. Облік зобов’язань. Облік 

праці, її оплати та соціального страхування персоналу. 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.  

Формування фінансової звітності. Податкова звітність. Статистична та спеціальна звітність.  

Тема 5. Програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності 

Історія розвитку програмного забезпечення для автоматизованого бухгалтерського 

обліку.  Концепцій побудови ПЗ АСБО. Програмні системі автоматизації обліку в архітектурі 

клієнт-сервер. Принципи «тонкого клієнта». Основні відмінності в концепціях побудови ПЗ 

АСБО. Класифікація програмних системи автоматизованого бухгалтерського обліку.  

Сучасні бухгалтерські програми в Україні. Прості і складні бухгалтерські програми. 

Вимоги до бухгалтерських програм. Переваги та недоліки програм автоматизації 

бухгалтерського обліку. 

Програмне забезпечення для малого бізнесу. Особливості програмного забезпечення. 

Хвиля. FreshBooks. Xero. Камяна. Шавлія 50 хмар. Книги Zoho. Бухглатерія Edge. Інструмент 

QuickBooks. Кашу. OneUp. Бухгалтерія GоDaddy. Програми фірми Insert. Програми фірми 

Comarch.  MASTER:Бухгалтерія  

Програми для автоматизації для ведення бухобліку в бюджетного установах. Платформа 

«FIT-Бюджет». Автоматизація оновлення валютних курсів в реальному часі від порталу 

Minfin.com.ua. BAS бухгалтерія. Інтернет-бухгалтерія iBuh.Online. SMARTFIN.UA українська 

он-лайн бухгалтерія для малого і середнього бізнесу.  

 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 6. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності 

Визначення аудиту (згідно з чинним законодавством; різні наукові підходи). Мета 

аудиту. Предмет аудиту, його зміст і структура. Принципи аудиту. Об'єкти аудиту. Ознаки 

аудиту. Класифікація аудиту. Призначення та необхідність аудиту. Місце аудиту в системі 

фінансового контролю та системі управління. Функції аудиту.  

Види аудиту. Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системи 

внутрішнього контролю. Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. 

Організація системи внутрішнього аудиту. Зовнішній аудит.  

Ринок послуг аудиторських фірм. Види аудиторських послуг. Аудиторська перевірка. 

Експрес-перевірка. Об'єкти обов'язкового аудиту. Операційний аудит. 

Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Чинне законодавство України про аудит. 

Сертифікація аудитора. Міжнародні стандарти аудиту. Професійна етика аудиторів.  

Тема 7. Організація аудиту фінансової звітності 

Суб'єкти аудиту. Права та обов’язки суб’єктів аудиторської діяльності. Контроль якості 

роботи аудиторів. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності. 

  Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг. Основні 

етапи процесу аудиту. Процедура вибору замовника та укладання договору. Планування 

аудиту, його мета та стадії. Попереднє планування аудиту, коригування планів. Збір загальних 

відомостей про клієнта (знання бізнесу клієнта). Оцінка аудиторського ризику. Загальний план 

аудиту, його зміст. Програма аудиту та її складові. Аудиторські процедури, їх призначення та 

види.  

http://masterbuh.com/?utm_source=INTERV_MASTER_minfinIMYG&utm_medium=referral&utm_campaign=minfinIMYG_
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Організація аудиту в середовищі електронної обробки даних. Планування аудиту у 

комп'ютерному середовищі: вивчення комп'ютерного середовища, визначення ступеня ризику 

неефективності систем обліку та аудиту і їх надійності. 

Тема 8. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності. 

Методичні прийоми організації аудиту. Аналітичні процедури. Фінансовий аналіз як 

інструментарій аудиту. Аудиторська вибірка: значення, етапи, оцінка результатів вибіркової 

перевірки. Статистичні та нестатистичні методи вибірки. Інформаційне забезпечення аудиту. 

Аудиторський ризик та його складові. Властивий ризик. Ризик контролю. Розрахункові 

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

запобігання. 

Аудиторські докази. Первинні документи. Джерела та методика отримання аудиторських 

доказів. Тести контролю. Процедури по суті. Запит.  

Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Форма та зміст робочих 

документів. Договір на проведення аудиту. Звіт аудитора. Аудиторський висновок.  

Тема 9. Методика аудиту елементів фінансової звітності 

Зміст перевірки даних бухгалтерського обліку. Основні процедури та методика 

перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності. Перевірка даних облікових 

реєстрів та бухгалтерських документів. 

Завдання та послідовність аудиту активів, капіталу і зобов'язань. Джерела інформації для 

проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій. Аудит наявності та руху основних 

засобів і нематеріальних активів. Аудит запасів. Аудитор дебіторської заборгованості. Аудит 

забезпечення збереженості касової готівки та додержання касової дисципліни, вимог чинного 

законодавства щодо здійснення касових операцій. Перевірка операцій на рахунках в банках. 

Аудит формування статутного капіталу. Аудит руху та використання капіталу за видами. 

Організація і методика аудиту поточних зобов'язань, кредитних операцій. Перевірка 

використання та своєчасності повернення короткострокових позик і довгострокових кредитів та 

їх забезпечення. Аудит зобов’язань за розрахунками з оплати праці. 

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. 

 

Тематика практичних занять 

1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку.  

2. Метод бухгалтерського обліку.  

3. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання 

4.  Бухгалтерський облік основних господарських процесів діяльності суб’єктів 

господарювання.  

5. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності 

6. Організація аудиту фінансової звітності.  

7.   Методика аудиту фінансової звітності. 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання є одним із елементів самостійної роботи 

студента і спрямоване на розширення його знань, розвиток навиків пошуку необхідної 

інформації та її критичне осмислення. Мета індивідуального навчального завдання полягає у 

закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом у процесі 

вивчення курсу «Облік і аудит». Виконання завдання дасть змогу студентові навчитися 

самостійно працювати з законодавчими та нормативними документами, узагальнювати 

матеріали навчальної літератури, глибше вивчати особливості обліку і аудиту  фінансово-

господарської діяльності підприємств різних формах власності.  

Оформляється ІНДЗ як реферат обсягом 10 – 15 сторінок за структурою : вступ, основна 

частина, висновки, список використаних джерел. Для захисту потрібно підготувати презентацію 

(до 10 слайдів). 

Тематика індивідуальних завдань: 
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1. Поняття господарського обліку та нормативно-правова база його регулювання. 

2. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку. Формування „української”  школи 

бухгалтерського обліку. 

3. Роль бухгалтерського обліку в прийнятті управлінських рішень. 

4. Перспективи та проблеми розвитку методу та техніки прийомів бухгалтерського обліку в 

умовах використання обчислювальної техніки. 

5. Критерії та варіанти вибору ефективної форми організації бухгалтерського обліку. 

6. Взаємозв’язок етапів бухгалтерського обліку та елементів його методу. 

7. Бухгалтерський баланс, його значення та роль як складової методу бухгалтерського 

обліку. 

8. Порівняльний аналіз структури балансу у вітчизняній та світовій практиці. 

9. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх 

взаємозв’язок. 

10. План рахунків бухгалтерського обліку. Шляхи удосконалення та перспективи розвитку 

плану рахунків бухгалтерського обліку. 

11. Сучасні форми ведення бухгалтерського обліку.  

12. Автоматизація процесу організації поточного обліку. 

13. Перспективи розвитку облікових регістрів в умовах комп’ютеризації. 

14. Облік наявності та руху основних засобів на підприємстві. Облік нематеріальних активів 

підприємства. 

15. Облік операцій з малоцінними активами та іншими необоротними матеріальними 

активами. 

16. Облік витрат за економічними елементами та відображення їх у фінансовій звітності. 

17. Собівартість продукції та методика її калькулювання. 

18. Облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства. 

19. Гармонізація і стандартизація фінансової звітності. 

20. Відповідність фінансової звітності за МСБО і за національними стандартами. 

21. Аудиторський контроль. Виникнення та розвиток аудиту у системі фінансово-

господарського контролю.  

22. Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення. 

23. Концептуальні теорії аудиту: історія і сучасність. 

24. Аудит і контроль власного капіталу підприємства. 

25. Аудит грошових коштів у касі і на рахунках в банку. 

26. Аудит основної діяльності підприємств малого бізнесу. 

27. Аудит кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками та 

підрядчиками. 

28. Аудит розрахунків з бюджетом за податками і платежами. 

29. Методика аудиту показників фінансової звітності 

30. Перспективи розвитку аудиту в Україні. 

 

Самостійна робота студента з дисципліни містить: опрацювання теоретичного 

матеріалу; виконання завдань згідно з переліком компетенцій, що формуються у межах кожної 

теми навчальної програми; підготовку до контрольних робіт та семестрового екзамену.  

1. Історія розвитку бухгалтерського обліку.  

2. Сутність і загальна характеристика поточних довгострокових непередбачених зобов’язань, 

забезпечення наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів.  

3. Оцінка як система вартісного виміру. 

4. Сутність документації та інвентаризації як елементів методу бухгалтерського обліку. 

5. Раціональна організація бухгалтерського обліку. 

6. Облік придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

7. Статистична та спеціальна звітність. 

8. Історія розвитку програмного забезпечення для автоматизованого бухгалтерського обліку.   

9. Переваги та недоліки програм автоматизації бухгалтерського обліку. 
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10. Програми для автоматизації для ведення бухобліку в бюджетного установах. 

11. SMARTFIN.UA українська он-лайн бухгалтерія для малого і середнього бізнесу. 

12. Організація системи внутрішнього і зовнішнього аудиту. 

13. Професійна етика аудиторів.  

14. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. 

15. Оцінка аудиторського ризику. 

16. Планування аудиту у комп'ютерному середовищі. 

17. Інформаційне забезпечення аудиту. 

18. Комп'ютерне шахрайство, визначення та ознаки. 

19. Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності його 

використання. 

20. Аудиторська оцінка перспектив безперервної діяльності підприємств. 

 

5. Місце проведення занять (локація).  

ідент. конф. zoom 6936718071, код 7z4SEW  

6. Інформація про консультації. Консультація передекзаменаційна. 

 

7. Система оцінювання.  

Вид контролю – екзамен.  

Методи та форми контролю.  
Методи контролю знань студента включають: поточний та підсумковий контроль.  

Поточний контроль включає: усне та письмове опитування; захист індивідуального 

завдання; модульні контрольні роботи. Поточний контроль здійснюється під час проведення 

аудиторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи чи рівня засвоєння пройденого матеріалу. Форми проведення поточного 

контролю – усне та письмове опитування під час навчальних занять, підготовка питань для 

самостійного опрацювання та виконання індивідуального завдання у позааудиторний час. 

Письмове опитування проводиться на аудиторних заняттях у формі тестування, модульних 

контрольних робіт. Підсумковий контроль проводиться у формі письмового екзамену. 

Загальноуніверситетські критерії оцінювання та розподіл балів з дисципліни.  
Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного 

та письмового опитування, оцінки практичних умінь студентів розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки. 

Розподіл балів між видами контролю здійснюється наступним чином: 

Поточна успішність  

 

Екзамен 
Усні та письмові відповіді 

на практичних заняттях 

Модульна 

контрольна 

робота 

Індивід. 

завдання 

 

Сума 

35 50 (2*25) 15 100 100 

Коефіцієнт погодження 0,6 0,4 

Максимально можлива сума балів 60 40 

Разом 100 

 

Оцінювання усних та письмових відповідей на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Тобто студент повинен здобути 35 балів, відповідаючи 

усно та письмово на 7-ми практичних заняттях і отримати оцінку від 0 до 5 балів. Якщо студент 

з поважних причин не зміг отримати відповідну кількість балів на практичних заняттях, то 

опрацьований матеріал він здіє викладачеві в індивідуальному порядку.  

Контрольна роботи (2*20 балів) передбачає виконання тестових, розрахункових та 

описових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, виділених на оцінку 
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модульної контрольної роботи виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що 

включає: правильні відповіді на тестові завдання, правильно методично виконані розрахункові 

завдання з обґрунтуванням отриманого результату, повноту розкриття теоретичного питання.  

Самостійна робота – опрацьоване питання із запропонованого переліку – оцінюється у 5 

балів: розкриття питання повною мірою – 3 бали, вміння робити узагальнення та висновки – 2 

бали. Щоб отримати 10 балів (максимально), потрібно опрацювати на вибір 2 питання. 

Захист індивідуального завдання повинен відбутися не пізніше останнього тижня 

теоретичного навчання у позааудиторний час. Індивідуальне завдання оцінюється максимально 

у 15 балів, якщо питання розкриті повною мірою, самостійно зроблені висновки, опрацьовано 

достатню кількість літературних джерел (не менше 7), робота написана грамотно та оформлено 

згідно з вимогами, на захисті студент доповідь доповнює презентацією та дає ґрунтовні 

відповіді на всі поставлені запитання. Критерії оцінювання: повнота розкриття теми – 6 балів, 

рівень самостійності – 2 бали, якість оформлення – 2 бали, захист – 5 балів.   

Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є екзамен.  

Екзаменаційна оцінка складається з: відповіді на питання екзаменаційного білету (max = 

100 балів) та коефіцієнту погодження – 0,4, тобто максимально можлива сума балів отриманих 

на екзамені становить 40 балів (100 × 0,4 = 40). 

Отже, сумарна кількість балів з дисципліни загалом становить 100 балів, із яких 

максимум 60 балів – поточна успішність та 40 – екзаменаційна. Оцінка виставляється за 

шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

8. Питання до екзамену (перелік питань).  

1. Сутність бухгалтерського обліку, його характерні особливості. 

2. Принципи та об’єкти бухгалтерського обліку. 

3. Активи підприємства: їх сутність та класифікація. 

4. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку. 

5. Поняття методу бухгалтерського обліку та його складових елементів. 

6. Поняття та будова рахунків бухгалтерського обліку. 

7. Синтетичні рахунки, їх призначення. 

8. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

9. Значення й принципи класифікації рахунків. 

10. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови. 

11. Оцінка як система вартісного виміру. 

12. Сутність документації як елементу методу бухгалтерського обліку. 

13. Суть інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку. 

14. Сутність облікового циклу. 

15. Облікові регістри та їх класифікація. 

16. Форми бухгалтерського обліку: сутність та види. 

17. Сутність облікової політики. 

18. Раціональна організація бухгалтерського обліку. 

19. Загальна характеристика процесу придбання матеріальних цінностей. 

20. Облік основних засобів.  

21. Облік придбання нематеріальних активів. 

22. Облік процесу придбання виробничих запасів та малоцінних та швидкозношуваних 

предметів. 

23. Облік процесу реалізації. 

24. Формування фінансової звітності. 

25. Концепцій побудови ПЗ АСБО. 

26. Класифікація програмних системи автоматизованого бухгалтерського обліку. 

27. Переваги та недоліки програм автоматизації бухгалтерського обліку. 

28. Програмне забезпечення для малого бізнесу. 

29. Програми для автоматизації для ведення бухобліку в бюджетного установах. 
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30. Аудит в системі фінансового контролю та системі управління. 

31. Види аудиту. 

32. Ринок послуг аудиторських фірм. 

33. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. 

34. Суб'єкти аудиту, їх права та обов’язки, відповідальність. 

35. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг. 

36. Організація аудиту в середовищі електронної обробки даних. 

37. Методичні прийоми організації аудиту. 

38. Аудиторський ризик та його складові. 

39. Комп'ютерне шахрайство: ознаки та заходи щодо його запобігання. 

40. Аудиторські докази. 

41. Робочі документи аудитора. 

42. Процедури та методика перевірки бухгалтерського обліку. 

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

44. Організація і методика аудиту поточних зобов'язань, кредитних операцій. 

45. Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської 

звітності. 

 

9. Політика дисципліни (система вимог до здобувача освіти). Політика дисципліни 

ґрунтується на дотриманні принципів академічної доброчесності, зокрема недопущенні 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та 

підсумкового контролю. Студент повинен дотримуватися вимог «Кодексу академічної 

доброчесності Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» 

(http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/kodeks-ak.dob-ost.pdf) та «Антикорупційної 

програми Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» 

(http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/antykorupc.-programa-ddpu.pdf). 

Студент має виконати усі види навчальної роботи, передбачені робочою навчальною 

програмою. Пропущене практичне заняття студент має відпрацювати у вигляді виконання 

завдань з теми. 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси (основна та додаткова 

література, інтернет-ресурси). 

Основна література 

1. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

3. Аудит: методика і організація: навч. посібник / Н. І. Гордієнко, О. В. Харламова, Ю. І. Мізік, О. О. 

Конопліна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 2-ге вид., перероб. і доп.  Xарків: 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 319 с. 

4. Аудит: підручник (в двох частинах) / за ред. Грушко В. І./ Брадул О. М., Шепелюк В. А, Ільіна С. 

Б., Юнацький М.О., Хорошенюк А. П., Брадул Т. В., 4-те вид. доп. і перероб. К. : Видавництво Ліра-

К, 2019. 324 с. URL: https://lira-k.com.ua/preview/12559.pdf. 

5. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підруч. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 480 с. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/2016.pdf. 

6.  Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: навч. посібник / [Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. 

Гончарук та інші]. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 772 с. 

7. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для ВНЗ / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. 

Романів; М-во освіти і науки України. 2-ге вид., перероб. і доп. К. : Центр учб. літ., 2016.  424 с. 

8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: підруч. 7-е 

вид. доповн. і переробл. К.: Алерта, 2016. 928 с. 

Додаткова література 

9. Баранова А. О., Наумова Т. А.., Кашперська А. І. Аудит: навчальний посібник. Х.: ХДУХТ, 2017. 

246 с. URL: https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/82.pdf. 

http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/kodeks-ak.dob-ost.pdf
http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/antykorupc.-programa-ddpu.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://lira-k.com.ua/preview/12559.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/2016.pdf
https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/82.pdf
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10. Воронко Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : навчальний посібник / Р. М. 

Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. [2-ге вид.]. Львів : “Магнолія-2006”, 2018. 528 с. 

11. Давидюк Т. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т. В. Давидюк, О. В. Манойленко, Т. 

І. Ломаченко, А. В. Резніченко. Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. 392 с. URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1274_30541436.pdf. 

12. Задорожний З.-М. В. Управлінський облік: приклади, задачі, тести : навч. посіб. / З.-М. В. 

Задорожний, І. Я. Омецінська, Л. Т. Богуцька. 2-ге вид., доп. і перероб. Тернопіль : ВПЦ 

«Університетська думка», 2020. 211 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/2020.pdf. 

13. Зінченко О. В. Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях: навч. посібник / Зінченко О. В., 

Радіонова Н. Й., Хаустова Є. Б. та ін.;під заг. ред. М. І. Скрипник. Київ: «Центр учбової 

літератури», 2017. 340 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1916_16364459.pdf. 

14. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх 

заповнення : навч. посібник для ВНЗ.; М-во освіти і науки України. К. : Центр учб. літ., 2014.  

600 с.  

15.  Колісник Г. М., Слюсаренко В. Є. Аудит. Навчальний посібник. Ужгород; ДВНЗ «УжНУ», 2015. 

296  с.  URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/2016.06.pdf. 

16. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для 

МСП) Практич. посібник / [упоряд. Безверхий К. В.]. К. : Центр учб. літ., 2015. 76 с.  

17. Навчальний посібник із дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 071 

«Облік і оподаткування галузі знань 07 «Управління і адміністрування розробники Н.С. Акімова, О. 

О. Говоруха, Л. О. Кирильєва, Т. О. Євлаш. Х.: ХДУХТ, 2019. 182 с. URL: 

https://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/pdf. 

18. Осмятченко В. О., Токар В. В. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку на засадах 

аутсорсингу. Економiка та держава. 2018. № 5. С. 17 – 21. URL: 

http://www.economy.in.ua/pdf/5_2018/6.pdf. 

19. Павлова О., Павлов К., Гораль Л., Новосад О., Король С., Перевозова І., Обельницька К., 

Даляк Н., Процишин О, Попадинець Н. Integral estimation of the competitiveness level of the 

western Ukrainian gas distribution companies. Accounting. 2021. 7 (5), 1073-1084. Contents lists 

available at GrowingScience. homepage: www.GrowingScience.com/ac/ac.html.  

20. Плекан М. В., Гайдучок Т. С., Головчак Г. В. Переваги та недоліки програм автоматизації 

бухгалтерського обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 10 – 15. URL: 

http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2020/4.pdf 

21. Попівняк О. М. Облік і аудит: конспект лекцій. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ ім. І. Франка. 2016. 125  с.  

22. Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

Видавництво «Політехніка», 2017. 248 с. URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1832_26617718.pdf 10.  

23. Смоляр Л. Г., Овчарик Р. Ю., Кам’янська О. В. Облік і аудит : навч. посіб. К. : Ліра-К, 2013. 

616 с. 

24. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. 4-те вид., переробл. і доповн.  К.: 

Знання, 2015. 572 с. 

25. Янчева Л. М. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Л. М. Янчева, Н. С. Акімова., О. 

В. Топоркова, Т. А. Наумова, Л. О. Кирильєва, Герасимова Н. С., М. О. Ільченко. Х.: ХДУХТ, 

2015. 446 с.  URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1261_88429683.pdf. 

           Інтернет-ресурси 
26. 11 найкращих програм бухгалтерського обліку для малого бізнесу [Огляд 2021 року]. URL: 

https://uk.myservername.com/best-open-source-devops-tools-with-installation. 
27. Електронна газети «Все про бухгалтерський облік». URL: http://vobu.ua/ukr/ 

28. Електронний журнал «Аудитор України». URL: http://www.auditorukr.com.ua/journal/ 

29. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://www.rada.gov.ua/ 
30. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua. 

31. Офіційний сайт Державної посадкової служби України. URL: https://tax.gov.ua/ 

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/ 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1274_30541436.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/2020.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1916_16364459.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/2016.06.pdf
https://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/5_2018/6.pdf
http://www.growingscience.com/ac/ac.html
http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2020/4.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1832_26617718.pdf%2010
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1261_88429683.pdf
https://uk.myservername.com/best-open-source-devops-tools-with-installation
http://vobu.ua/ukr/
http://www.auditorukr.com.ua/journal/
https://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://tax.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/
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