1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна
заочна
обов’язкова
українська
4 кредитів / 120 годин
3
5
4
4
120
56
8
56
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
«Облік і аудит» – дисципліна що є теоретичною основою сукупності знань
та вмінь, що формують економічний профіль фахівця в області бухгалтерського
обліку та аудиту. Вивченню дисципліни «Облік і аудит» передує освоєння
наступних дисциплін: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Міжнародні фінанси»,
«Банківські послуги». Дана дисципліна сприяє освоєнню наступних дисциплін:
«Інвестування», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок».
Мета дисципліни: освоєння теоретичних та науково-методичних знань з
ведення бухгалтерського обліку та аудиту, набуття умінь і навичок, які базуються
на попередніх знаннях і вміннях з фінансово-економічних дисциплін та розвиток
економічного мислення студентів і подальше формування у них системи
практичних навичок з обліку і аудиту у сучасних умовах міжнародної інтеграції.
Завдання дисципліни: розкрити суть і місце бухгалтерського обліку в
економічній системі; дати характеристику еволюції теорії та методики його
ведення, формування основи практичних знань з обліку і аудиту; вивчити
методичні основи ведення аналітичних і синтетичних рахунків, прийоми
узагальнення їх результатів в оборотних відомостях, опрацювати систему
документування та навичок обліку активів підприємства, капіталу та зобов’язань,
порядку визначення і відображення фінансових результатів та аудиту в сучасних
умовах і тенденції їх розвитку.
3. Результати навчання за дисципліною
В результаті вивчення курсу студент повинен знати:
- дію законів України, указів Президента України, постанови,
розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку
України, Державної податкової адміністрації України з питань правових
засад регулювання господарської діяльності підприємства, положення
(стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти

Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих
особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку
та сучасних тенденцій у сфері обліку і аудиту;
- принципи та методи формування систем обліку і аудиту господарських
організацій (підприємств) різних форм власності та організаційно-правових
форм;
- систему відносин у сфері обліку і аудиту суб’єкта господарювання,
принципи, методи та інструментарій обліку і аудиту;
- порядок оформлення операцій документами і організацію документообігу за
розділами обліку, технологію оброблення облікової інформації;
- розуміти роль і місце обліку і аудиту, визначати необхідні йому в роботі
якості і описувати зміст своєї роботи;
- основні функції, види та стратегії обліку і аудиту; сутність систем обліку і
аудиту, їх функції та структура;
- порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку активів, капіталу,
зобов’язань; форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування
на баланс, зберігання і витрачання коштів, товарно-матеріальних та інших
цінностей;
- вплив політики бухгалтерського обліку і концепції аудиту на організаційну
структуру господарських організацій (підприємств);
- загальні закономірності діяльності бухгалтерії та служб внутрішнього та
зовнішнього аудиту.
Опанувавши теоретичний курс студент повинен вміти:
- застосовувати закони України, інші нормативно-правові акти України,
національні стандарти бухгалтерського обліку в практиці роботи
підприємств;
- організувати науково обґрунтований збір інформації для потреб обліку і
аудиту; творчо застосовувати знання теорії і практики обліку і аудиту;
- оформляти первинні, зведені документи, самостійно здійснювати їх
бухгалтерську обробку, записи в облікові регістри синтетичного і
аналітичного обліку;
- проводити аудит активів, зобов’язань, оформляти матеріали, пов’язані з
нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки, псування активів
підприємств;
- здійснювати фінансові, кредитні, розрахункові операції, розрахунки
податків загальнодержавного і місцевого призначення;
- розраховувати заробітну плату за формами і системами оплати праці,
визначати суми відрахувань підприємств на обов'язкове державне пенсійне
та соціальне страхування за діючими ставками, сум утримань із заробітної
плати до бюджету податку на доходи з фізичних осіб, внесків до
обов'язкових державних фондів пенсійного та соціального страхування за
діючими ставками утримань, розраховувати суми за відпустками;

- здійснювати розрахункові операції з дебіторської заборгованості,
зобов’язань підприємства; забезпечувати своєчасну, повну сплату податків,
стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованості,
дотримання термінів позовної давності;
- визначати доходи, витрати, фінансовий результат (прибуток, збиток) за
видами діяльності підприємства; застосовувати дані бухгалтерського обліку
для складання фінансової звітності та аудиту;
- здійснювати контроль за дотриманням нормативних актів з методології
бухгалтерського обліку та збереженням і ефективним використанням
ресурсів підприємства;
- використовувати дані облікової інформації для проведення фінансового
аналізу підприємств та аудиту їх діяльності;
- вміти розв’язувати низки управлінських завдань професійної підготовки
фахівців вищої кваліфікації з обліку і аудиту.
Результатами освоєння дисципліни повинні бути наступні етапи формування
у студентів загальних компетенцій (ЗК) та додаткових фахових компетенцій (ФК),
передбачених освітньо-професійною програмою бакалаврів (ОПП), а саме:
ЗК1 розуміння поставленої задачі; здатність проникати в суть явища,
проблеми, завдання, виявляти характерні ознаки, суттєві риси та взаємозв’язки,
проводити аналогії, узагальнювати; володіння системним, цілісним підходом до
аналізу й оцінки ситуації та вирішення проблеми
ЗК2 здатність породжувати нових ідей, придумувати та знаходити
нетрадиційні рішення, набуття гнучкості мислення, відкритого для застосування
набутих економічних знань для вирішення стратегічних та поточних завдань
економічного розвитку підприємства, а також для застосування набутих
економічних знань у повсякденному житті.
ЗК3 спроможність організовувати власну діяльність та ефективно управляти
часом; здатність здійснювати лідерські функції в колективі задля досягнення
спільної мети; здатність розробляти та управляти проектами, ставити цілі,
приймати і втілювати рішення.
ЗК6 потреба виконувати роботу якісно; здатність планувати етапи та хід
виконуваної роботи, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт,
представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані рішення на
сучасному науково-технічному й професійному рівні.
ЗК7 здатність спілкуватися із неспеціалістами, включаючи формування
навичок до викладання. Спроможність орієнтуватися у різних поглядах на
проблему та шляхи її розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий
розв’язок, переконливо його представляти.
ЗК8 розуміння закономірностей суспільно-політичного, культурного та
економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлення своєї
професійної, соціальної, громадянської ролі у цих процесах; усвідомлення
особистої відповідальності за колектив, до якого належиш, долю своєї країни.
ФК1 здатність продемонструвати знання особливостей поведінки
підприємства як виробничо-ринкової системи на ринку, характер зміни
параметрів виробничої функції у короткостроковому та довгостроковому

періодах; вміння прогнозувати на основі стандартних теоретичних і
економетричних моделей поведінку економічних агентів, розвиток економічних
процесів і явищ на мікро- і макрорівні.
ФК2 здатність зрозуміти проблему або завдання; уміння розглянути та
застосувати традиційні та нетрадиційні підходи до їх вирішення, обрати та
обґрунтувати оптимальне рішення.
ФК4 здатність здійснювати роботу з інформацією фінансово-правового
характеру для прийняття необхідних рішень; уміння використовувати
інформаційні технології у фінансах для виконання практичних завдань у галузі
професійної діяльності.
ФК5 володіння сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і
соціальних даних; сучасними методиками розрахунку та аналізу соціальноекономічних показників, що характеризують економічні процеси та явища на
мікро- і макрорівнях.
ФК6 Володіння сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і
соціальних даних; сучасними методиками розрахунку та аналізу соціальноекономічних показників, що характеризують економічні процеси та явища на
мікро- і макрорівнях.
ФК7 здатність до самонавчання та самовдосконалення; викладання
фінансових дисциплін у навчальних закладах; спроможність обґрунтовувати
тематику і плани (проекти) наукових досліджень; здатність до проведення
наукових досліджень.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання
Розподіл годин між видами
робіт
Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назва змістових модулів, тем

Усього

Аудиторна:

Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Тема 1. Облік грошових коштів і
12
2
2
6
дебіторської заборгованості.
Тема 2. Облік праці, її оплати та
12
2
2
6
соціального страхування персоналу.
Тема 3 Облік необоротних активів,
12
2
2
8
облік запасів
Тема 4. Облік власного капіталу
12
2
2
8
Тема 5. Облік витрат діяльності
12
2
2
8
підприємства
Тема 6. Облік доходів і фінансових
12
2
2
8
результатів
Модульний контроль
2
2
Разом 74
12
12
40
Змістовий модуль 2. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ
Тема 7. Документація та інвентаризація
6
2
2
2
Тема
8.
Техніка
та
форми
6
2
2
2
бухгалтерського обліку
Тема 9. Фінансова звітність
6
2
2
2
Модульний контроль
2
2
Разом 20
6
6
6
Змістовий модуль 3. ОСНОВНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ТА ЙОГО ПЛАНУВАННЯ
Тема 10. Суть, значення та предмет
6
2
2
2
аудиту
Тема 11. Організація та
принципи
6
2
2
2
аудиторської діяльності
Модульний контроль
2
2
Разом 20
4
4
4
Змістовий модуль 4. ОСНОВИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ АУДИТУ
Тема 12. Аудиторські докази
6
2
2
2
Тема 13. Аудиторський висновок
6
2
2
2
Тема 14. Аудит активів, пасивів та
6
2
2
2
фінансової звітності
Модульний контроль
2
2

Разом
Усього годин

120

6
28

6
16

12

6
56

5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Тема 1. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості
Грошові кошти: їх економічна сутність та визначення. Організація ведення
касових операцій. Документальне оформлення руху грошових коштів в касі
підприємства. Облік руху грошових коштів в касі.
Порядок відкриття рахунків в установах банку. Види рахунків. Облік коштів
на поточних рахунках в національній та іноземній валютах.
Визнання, види та оцінка дебіторської заборгованості.
Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Методи
визначення резерву сумнівних боргів. Облік резерву сумнівних боргів.
Облік іншої дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з підзвітними
особами за виданими авансами, за претензіями.
Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.
Тема 2. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
Заробітна плата: поняття, види, форми і системи оплати праці. Законодавче
регулювання оплати праці. Фонд оплати праці та його складові.
Документація з обліку праці та її оплати.
Аналітичний облік. Порядок виплати. Синтетичний облік розрахунків за
виплатами працівникам: з нарахування заробітної плати, утримання, депонування,
виплати.
Облік розрахунків по внесках на обов’язкове державне пенсійне та соціальне
страхування персоналу. Облік створення і використання резерву на оплату
відпусток.
.
Тема 3. Облік необоротних активів, облік запасів
Визнання необоротних активів.
Поняття про основні засоби, класифікація та оцінка. Організація
синтетичного і аналітичного обліку основних засобів.
Документальне оформлення операцій з руху основних засобів. Облік
надходження основних засобів. Облік амортизації (зносу) основних засобів. Облік
вибуття основних засобів (ліквідації, реалізації, безоплатній передачі). Облік
оренди основних засобів.
Визнання нематеріальних активів, їх оцінка і переоцінка. Облік операцій з
надходження та вибуття нематеріальних активів. Облік амортизації
нематеріальних активів.

Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів і порядок
відображення в обліку її результатів. Розкриття інформації про основні засоби,
нематеріальні активи у фінансовій звітності.
Тема 4. Облік власного капіталу
Власний капітал та характеристика його складових. Облік формування та
руху статутного капіталу на підприємствах різних форм власності і організаційноправових форм. Облік пайового, додаткового, резервного капіталу. Облік
нерозподілених прибутків (непокритих) збитків.
Розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності.
Тема 5. Облік витрат діяльності підприємства
Основні вимоги до визнання та оцінки витрат. Класифікація витрат за
елементами та за видами діяльності. Витрати прямі, непрямі, змінні і постійні.
Побудова обліку витрат діяльності на рахунках бухгалтерського обліку.
Облік прямих витрат з операційної діяльності. Непрямі (загальновиробничі)
витрати, їх склад, облік та способи розподілу. Формування та облік виробничої
собівартості готової продукції (робіт, послуг). Поняття калькуляції і її види,
об’єкт калькуляції, структура звітної калькуляції. Методи обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).
Адміністративні витрати, їх склад, облік та порядок списання. Облік витрат
на збут. Облік інших операційних витрат та інших витрат звичайної діяльності.
Облік витрат від надзвичайних подій.
Відображення витрат за видами діяльності та економічними елементами у
фінансовій звітності.
Тема 6. Облік доходів і фінансових результатів
Основні вимоги до визнання та оцінки доходів. Класифікація доходів.
Побудова обліку доходів на рахунках бухгалтерського обліку.
Облік доходів від звичайної діяльності: від реалізації продукції, іншої
операційної діяльності, доходів від фінансової діяльності. Облік надзвичайних
доходів.
Поняття фінансових результатів, порядок їх формування та облік.
Облік використання прибутку. Облік податку на прибуток. Відображення
доходів і фінансових результатів у фінансовій звітності.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ
Тема 7. Документація та інвентаризація

Поняття про бухгалтерські документи. Значення документів, реквізити
документів. Класифікація документів. Вимоги щодо первинної документації.
Бухгалтерська
обробка документів.
Уніфікація і стандартизація
бухгалтерських документів.
Документообіг та його організація. Зберігання документів.
Інвентаризація
в
системі
бухгалтерського
обліку.
Нормативне
регламентування інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок проведення
інвентаризації та відображення в обліку її результатів.
Тема 8. Техніка та форми бухгалтерського обліку
Облікові реєстри, їх суть і значення. Види і форми облікових реєстрів.
Класифікація облікових реєстрів. Правила ведення облікових реєстрів і способи
виправлення помилок у записах.
Форми бухгалтерського обліку: історичний розвиток, їх суть і
характеристика. Шляхи удосконалення форм бухгалтерського обліку.
Організація обліку в Україні. Керівництво бухгалтерським обліком. Роль
Міністерства фінансів України в методологічному керівництві обліком і звітністю
в Україні.
Форми організації бухгалтерського обліку на підприємствах. Права і
обов’язки головного бухгалтера підприємства.
Тема 9. Фінансова звітність
Загальне поняття, призначення фінансової звітності. Бухгалтерський баланс
як засіб узагальненого відображення активів, капіталу, зобов'язань підприємства.
Побудова і зміст балансу: актив і пасив, розділи балансу, статті балансу. Звіт про
фінансові результати.
Якісні характеристики фінансової звітності. Основні принципи, на яких
ґрунтується фінансова звітність. Види фінансової звітності. Склад фінансової
звітності та порядок її подання.
Зміст квартальної та річної фінансової звітності.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
ОСНОВНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ТА ЙОГО ПЛАНУВАННЯ
Тема 10. Суть, значення та предмет аудиту
Суть та значення аудиту, його виникнення та розвиток. Аудит в системі
господарського контролю та його необхідність у ринковій економічній системі.
Основні користувачі аудиторської інформації. Історія розвитку аудиту як

професійної сфери діяльності. Мета і завдання аудиту. Предмет та об'єкти аудиту.
Типи послуг, які надаються аудиторами. Розуміння поняття рівня впевненості.
Види і класифікація аудиту та супутніх послуг. Відмінність аудиту від інших
систем контролю. Господарський контроль, користувачі аудиторської інформації,
предмет аудиту, об’єкти аудиту, аудиторські послуги, впевненість аудитора,
супутні аудиторські послуги, види аудиту.

Тема 11. Організація та принципи аудиторської діяльності
Аудиторська діяльність як особливий вид підприємництва. Аудитор і
аудиторська фірма, їх статус та вимоги до умови діяльності. Порядок реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності: фізичних і юридичних осіб. Порядок
внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги. Законодавче забезпечення аудиторської діяльності.
Категорії суб’єктів господарювання, які підлягають обов’язковому аудиту.
Порядок формування та функції Аудиторської Палати України (АПУ) та
Професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» (ВПГО «САУ»).
Концептуальні основи використання загальноприйнятих стандартів аудиту в
якості національних. Сертифікація аудиторів (визначення професійної
придатності): порядок видачі сертифікатів та їх види, порядок продовження дії
сертифікатів. Права й обов’язки аудиторів. Відповідальність аудиторів та
аудиторських фірм. Основні фундаментальні принципи, які регулюють аудит;
вимоги до них. Професійна етика аудитора. Концептуальний підхід до
незалежності. Концепція професіоналізму, конфіденційності.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.
ОСНОВИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ АУДИТУ
Тема 12. Аудиторські докази
Поняття аудиторських доказів, їх класифікація та вимоги до них.
Твердження управлінського персоналу. Джерела повної, достовірної й
релевантної інформації, які використовуються аудитором. Прямі та непрямі
свідчення (докази). Методичні прийоми отримання аудиторських доказів.
Перевірка, спостереження, запити та підтвердження, обчислення, аналітичні
процедури. Критерії достатності та доречності аудиторських доказів. Вибірка в
аудиті: статистична та нестатистична. Помилки та ризик аудиторської вибірки:
тести контролю та процедури перевірки по суті. Визначення генеральної
сукупності. Метод стратифікації при вибірковій перевірки. Визначення розміру
вибірки. Атрибутивна вибірка (за якісними ознаками). Вибірка за кількісними
ознаками. Репрезентативність вибірки, оцінка результатів вибірки та їх
екстраполяція на всю сукупність.

Аналітичні процедури та їх застосування в аудиторських перевірках.
Методи і прийоми економічного аналізу в аудиті. Експрес-діагностика при
укладанні договору. Методи оцінки фінансового стану. Використання
статистичних методів аналізу в аудиті. Місце факторного аналізу в оцінці
вірогідності звітності та прогнозуванні фінансового стану організації. Значення
економічного аналізу в аудиті на відповідність та операційному аудиті.
Тема 13. Аудиторський висновок
Призначення робочої документації. Види робочих документів. Постійні та
поточні робочі документи. Форма і зміст робочих документів, основні вимоги до
них. Обмеження на використання робочих документів, забезпечення та термін
зберігання робочих документів, право власності на них. Підсумкова документація
аудитора. Загальні вимоги до аудиторського висновку. Структура аудиторського
висновку. Види та форми аудиторських висновків. Безумовно-позитивний
аудиторський висновок та модифіковані форми аудиторських висновків.
Основні поняття: робоча документація аудитора, види робочих документів,
форма робочих документів, зміст робочих документів, підсумкова документація
аудитора, аудиторський висновок, структура аудиторського висновку, види
аудиторських висновків, позитивний аудиторський висновок, умовно-позитивний
аудиторський висновок, умовно-негативний аудиторський висновок, негативний
аудиторський висновок.
Тема 14. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності
Загальні етапи проведення аудиту, послідовність та методика. Загальний
огляд фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності та
принципи підготовки фінансової звітності. Перевірка правильності складання
фінансової звітності. Загальні процедури проведення аудиту окремих активів,
пасивів: тести контролю та процедури по суті стосовно суттєвих залишків на
рахунках та класів операції. Аудиторські процедури при перевірці активів,
зобов’язань, складових власного капіталу та фінансових результатів. Вибіркове
дослідження операцій з активами та зобов’язаннями, аналітичні процедури щодо
фінансової звітності. Нормативно-правове забезпечення аудиту активів, пасивів та
фінансової звітності. Присутність при інвентаризації запасів.
Основні етапи проведення аудиту, загальний огляд фінансової звітності,
аудит активів, аудит пасивів, аудиторські процедури при проведенні аудиту
активів, аудиторські процедури при проведенні аудиту пасивів, аналітичні
процедури щодо фінансової звітності.

6. Контроль навчальних досягнень
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6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Тема 1. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Облік коштів на поточних рахунках в національній та іноземній валютах.
2. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
Розв’язок задач
1. Для купівлі 1000$ США уповноваженому банку перераховано 6000 гри. Курс купівлі 1 дол. США — 5,5 грн. Курс НБУ за 1
дол. США на дату зарахування валюти на рахунок — 5,3 грн.
Витрати, пов’язані з купівлею валюти:
— комісійна винагорода банку — 55 грн.;
— збір до Пенсійного фонду (1000 ∙ 5,5 ∙ 1,0 %) — 55,00 грн.
Зробити бухгалтерські проведення.
2. Підприємство купило 2000$ США за курсом 5,45 грн/долар. Курс НБУ на дату купівлі — 5,3 грн/долар. Сума сплачених
банку комісійних склала 60 грн. Скласти бухгалтерські проводки. Визначити балансову вартість валюти для відображення у
податкових розрахунках.
3. Підприємство отримало з банку у касу 1200 грн. на відрядження, з яких видано 400 грн. працівникам як аванс на відрядження

(кошти використані повністю) та 800 грн. експедитору на закупівлю матеріалів. Експедитор закупив матеріали на цю суму з
ПДВ та здав авансовий звіт.
Зробити проводки до перевірки підприємства та після перевірки контролюючим органом.

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2
теоретичних питань (по 1 балу за питання) та 3 балів за задачі (по 1 балу за
задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно.
Якщо задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
Тема 2. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу (2 год.)
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
Облік розрахунків за виплатами працівникам: з нарахування заробітної плати,
утримання, депонування, виплати.
2. Розв’язок задач
1. Сума нарахованої зарплати працівникам фірми за звітній період становить 50000 тис. грн. Фірма здійснила нарахування на
соціальне страхування 15%, до фонду зайнятості 4%, на додаткове пенсійне забезпечення 5400 тис. грн. Перераховано
заборгованість по нарахуванню на зарплату у тому ж місяці. Відобразити господарські операції на рахунках
бухгалтерського обліку.

2.

Працівнику за місяць нарахована з/п 2000 грн. Розрахувати суму податку на доходи фізичних осіб, а також суму з/п до
видачі. Яка сума витрат, пов’язаних з нарахуванням заробітної плати та соціальним страхуванням буде віднесена до
визначення об'єкта оподаткування подстком на прибуток підприємств? Ставка єдиного соціального внеску складає 37,08%.
Працівник має право на 1 податкову соціальну пільгу.

3.

Сума нарахованої зарплати працівникам фірми за звітній період становить 45000 дол. Фірма здійснила нарахування на
соціальне страхування 15%, до фонду зайнятості 4%, на додаткове пенсійне забезпечення 3500 дол. Перераховано
заборгованість по нарахуванню на зарплату у тому ж місяці. Відобразити господарські операції на рахунках
бухгалтерського обліку.

4.

Фірма «К.Текс» відрядила свого співробітника Шевченка А.А. з 25.11.2017 по 30.11.2017 у м. Чернівці. З каси йому було
видано аванс у розмірі 2500 грн. Після повернення з відрядження Шевченко А.А. надав документи, що засвідчують його
грошові витрати. У дорозі працівник перебував 2 дні. Згідно документів витрати на проживання складали 450 грн. на добу
без харчування, витрати на проїзд – по 125 грн. туди і назад. Скласти авансовий звіт, розрахувати загальну суму витрат на
відрядження, відобразити операції на рахунках, вказати первинні документи.

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 1 бал за конспект
теоретичного питання та 4 балів за задачі (по 1 балу за задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно.
Якщо задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
Тема 3. Облік необоротних активів, облік запасів (4 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Організація синтетичного і аналітичного обліку основних засобів.
2. Облік операцій з надходження та вибуття нематеріальних активів.
3. Інвентаризація та розкриття інформації про основні засоби, нематеріальні
активи у фінансовій звітності.
2. Розв’язок задач
1. Підприємство за 9 млн. дол. придбало родовище калійної солі, запаси якого становлять 10 млн. т. У перший звітний період
було видобуто і реалізовано 600 000 тон солі. Визначити суму амортизації родовища за звітний період та відобразити в обліку
операцію придбання родовища калійної солі.
2. Підприємство Б згідно договору дарування передало підприємству А патент на промисловий зразок. Вартість патенту,
вказана у договорі, складає 3000,00 грн. Зробіть відповідні проведення.

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 3 бали за конспект
теоретичних питань (1 бал за теоретичне питання 1 та 2 бали за теоретичне
питання 2) та 2 балів за задачі (по 1 балу за задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 0,5
балів), якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Максимальна оцінка виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно.
Якщо задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
Тема 4. Облік власного капіталу (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Облік формування та руху статутного капіталу на підприємствах різних форм
власності і організаційно-правових форм.
2. Облік пайового, додаткового, резервного капіталу. Облік нерозподілених
прибутків (непокритих) збитків.

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 5 балів за конспект 2
теоретичних питань (по 2 бали за 1 питання та 3 балів за 2 питання).
Максимальна оцінка виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 5. Облік витрат діяльності підприємства (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Формування та облік виробничої собівартості готової продукції (робіт,
послуг)
2. Відображення витрат за видами діяльності та економічними елементами у
фінансовій звітності.
2. Розв’язок задач
1. Підприємство здійснює наступні операції:
а.) відпущено у виробництво матеріали – 1500,00 грн.;
б.) для адміністративної мети використані МШП вартістю – 120,00 грн.;
в.) нарахована заробітна плата – 3800, 00 грн.;
г.) нараховані внески до соціальних фондів – 120,00 грн.;
д.) нарахована амортизація на необоротні активи – 180,00 грн.;
ж.) на витрати віднесено суму штрафу, сплаченого контрагенту за порушення умов договору, - 140,00 грн.;
к.) нараховані відсотки за користування кредитом – 1100,00 грн.;
л.) ліквідовано об’єкт основних засобів (первісна вартість – 10000,00 грн., знос – 9000,00 грн.
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Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2
теоретичних питань (по 2 бали за питання) та 1 балу за задачу.
Оцінка 2 бали виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. Якщо
задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів
Тема 6. Облік доходів і фінансових результатів (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Облік доходів від звичайної діяльності: від реалізації продукції, іншої
операційної діяльності, доходів від фінансової діяльності.

2. Облік використання прибутку. Облік податку на прибуток. Відображення
доходів і фінансових результатів у фінансовій звітності.
2. Розв’язок задач
1. Розрахувати прибуток на основі показника витрат на 1 грн. продукції за наступними показниками:
- обсяг реалізації продукції в оптових цінах у базовому періоді – 320 тис.грн.;
- повна собівартість продукції – 260 тис.грн.;
- планується зниження витрат на 1 грн. продукції, що буде реалізована, на 0,04 грн.;
- обсяг реалізації продукції в оптових цінах у плановому періоді – 365 тис.грн..

2. Розрахувати суму чистого прибутку, якщо сума доходу за рік склала 35 тис. грн, витрати на виробництво та реалізацію продукції – 3 тис.грн.,
сума податкових та інших платежів – 5 тис. грн.. Податок на прибуток – 25%. Яка сума прибутку залишиться у розпорядженні підприємства, якщо
потрібно виплатити по зобов’язаннях суму 3 тис.грн.
3. Підприємство Х отримало товари від постачальника на суму 6060 грн. Вартість послуг транспортної організації найманої для перевезення
товару на склад дорівнює 800 грн. Ввізне мито на отримані товари дорівнює 540 грн. Після оприбуткування товарів на склад, їх передали в
магазин для продажу. Ціну реалізації отриманих товарів було встановлено в розмірі 9000 грн. Розрахувати торгівельну націнку та скласти
проводки

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2
теоретичних питань (по 1 балу за питання) та 3 балів за задачі (по 1 балу за
задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. Якщо
задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
Тема 7. Документація та інвентаризація (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1 Бухгалтерська
обробка документів.
Уніфікація і стандартизація
бухгалтерських документів.
2 Документообіг та його організація. Зберігання документів.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект по 1му питанню та 3 балів по 2-му питанню.
Максимальна оцінка виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.

Тема 8. Техніка та форми бухгалтерського обліку (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Види і форми облікових реєстрів. Класифікація облікових реєстрів. Правила
ведення облікових реєстрів і способи виправлення помилок у записах.
2. Форми бухгалтерського обліку: історичний розвиток, їх суть і
характеристика. Шляхи удосконалення форм бухгалтерського обліку.
3. Організація обліку в Україні. Керівництво бухгалтерським обліком. Права і
обов’язки головного бухгалтера підприємства.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки по 2 бали за конспект по
1-му та 3-му питанню та 1 бал по 2-му питанню.
Оцінка з максимальної кількості балів виставляється якщо конспект повний,
зрозумілий, структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 9. Фінансова звітність (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Побудова і зміст балансу: актив і пасив, розділи балансу, статті балансу.
2. Звіт про фінансові результати.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 3 бали за конспект по 1му питанню та 2 бали по 2-му питанню.
Максимальна оцінка виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 10. Суть, значення та предмет аудиту (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Види і класифікація аудиту та супутніх послуг.

2. Відмінність аудиту від інших систем контролю.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 3 бали за конспект по 1му питанню та 2 бали по 2-му питанню.
Максимальна оцінка виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 11. Організація та принципи аудиторської діяльності (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Аудиторська діяльність як особливий вид підприємництва. Аудитор і
аудиторська фірма, їх статус та вимоги до умови діяльності.
2. Порядок формування та функції Аудиторської Палати України (АПУ)
3. Професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» (ВПГО
«САУ»).
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки по 2 бали за конспект по
2-му та 3-му питанню та 1 бал по 1-му питанню.
Оцінка з максимальної кількості балів виставляється якщо конспект повний,
зрозумілий, структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 12. Аудиторські докази (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Поняття аудиторських доказів, їх класифікація та вимоги до них.
2. Методичні прийоми отримання аудиторських доказів.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:

Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 3 бали за конспект по 1му питанню та 2 бали по 2-му питанню.
Максимальна оцінка виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 13. Аудиторський висновок (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Структура аудиторського висновку.
2. Види та форми аудиторських висновків.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 3 бали за конспект по 1му питанню та 2 бали по 2-му питанню.
Максимальна оцінка виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 14. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Загальні етапи проведення аудиту, послідовність та методика. Перевірка
правильності складання фінансової звітності.
2. Аудиторські процедури при перевірці активів, зобов’язань, складових
власного капіталу та фінансових результатів.
3. Нормативно-правове забезпечення аудиту активів, пасивів та фінансової
звітності.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки по 2 бали за конспект по
2-му та 3-му питанню та 1 бал по 1-му питанню.
Оцінка з максимальної кількості балів виставляється якщо конспект повний,
зрозумілий, структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.

6.3.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульні контрольні роботи №1, №2, №3, №4, проводяться у комбінованій
формі.
Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу - 25.
Модульна контрольна робота 1 при комбінованій формі навчання
складається з 18 тестів та 1 задачі.
Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним
чином:
Тема 1 - 3 тести;
Тема 2 - 3 тести;
Тема 3 - 3 тести;
Тема 4 - 3 тести;
Тема 5 - 3 тести;
Тема 6 - 3 тести.
Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 3-8.
Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі
винесені на самостійне завдання відповідної теми.
Модульна контрольна робота 3 при комбінованій формі навчання
складається з 18 тестів та 1 задачі.
Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним
чином:
Тема 7 - 6 тестів.
Тема 8 - 6 тестів;
Тема 9 - 6 тестів;
Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 7, 8 або 9.
Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі
винесені на самостійне завдання відповідної теми.
Модульна контрольна робота 4 при комбінованій формі навчання
складається з 18 тестів та 1 задачі.
Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним
чином:
Тема 10 - 9 тестів;
Тема 11 - 9 тестів;
Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 10 або 11.
Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі
винесені на самостійне завдання відповідної теми.
Модульна контрольна робота 5 при комбінованій формі навчання
складається з 18 тестів та 1 задачі.
Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним
чином:
Тема 12 - 6 тестів;
Тема 13 - 6 тестів;
Тема 14 - 6 тестів.

Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 12, 13 або
14. Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі
винесені на самостійне завдання відповідної теми.
Критерії оцінювання модульних контрольних робіт є однаковими і
підпорядковані наступним вимогам.
Кожен тест оцінюється у 1 бал максимально, тому за 18 тестових завдань
студент може одержати максимально 18 балів.
При тестуванні он-лайн оцінка обраховується:
- для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один з
багатьох» та «так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у
протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів;
- за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат
«декілька з багатьох», «відповідність») оцінка розраховується на пропорційній
основі. Якщо, наприклад, в тесті передбачено дві правильні відповіді, то 1 бал
виставляється, якщо студент навів обидві правильні відповіді, якщо одну
правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 балів, якщо ж обидві
відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 балів). Аналогічно для 3
відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і помилки враховуються відповідно.
Максимальна кількість балів за задачу - 7.
7 балів виставляється, якщо:
- задача розв'язана правильно,
- показані всі необхідні проміжні розрахунки,
- вказані одиниці виміру,
- наведений обґрунтований коментар (якщо це необхідно за умовою задачі).
Бали знижуються відповідно:
- не наведено проміжних розрахунків - мінус 2-3 бали,
- не вказано (неправильно вказано) одиниці виміру - мінус 1 бал,
- не наведено коментар - мінус 2-3 бали,
- хід рішення правильний, але допущена помилка у розрахунках - мінус 3-4
бали,
- неправильний хід рішення задачі (повністю або частково), задача не
розв'язана - мінус 5-7 балів.
6.4.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Семестровий контроль - залік. Бали виставляються на основі семестрового рейтингу
студента, скоригованого на величину коефіцієнта переведення рейтингу у 100-бальну шкалу.

6.5.

Шкала відповідності оцінок
Оцінка
Зараховано А
Зараховано В
Зараховано С
Зараховано D

Кількість балів
100-90
82-89
75-81
69-74

Зараховано Е
Незараховано FX
Незараховано F

60-68
36-59
0-35

Теми
лекцій

Теми семінарських
та практичних
занять

Самостійна
робота
Види поточного
контролю

Сума за семестр

Підсумковий
контроль
5 балів
5 балів

Модульна контрольна робота 1
(25 балів)
5 балів
5 балів

Документація та
інвентаризація
Техніка та форми
бухгалтерського обліку

. Фінансова звітність
Суть, значення та
предмет аудиту

Документація та
інвентаризація
Техніка та форми
бухгалтерського обліку

. Фінансова звітність
Суть, значення та
предмет аудиту

5 балів
5 балів
5 балів
5 балів

Модульна контрольна робота 2
Модульна контрольна робота 3
(25 балів)
(25 балів)
637:60=10,61, коефіцієнт переведення у 60-бальну шкалу 10,61
Іспит (40 балів)

Модульна контрольна робота
4 (25 балів)

5 балів
5 балів

Аудит активів, пасивів та Аудит активів, пасивів
фінансової звітності
та фінансової звітності

Аудиторські докази

127 балів (20%)

Аудиторський висновок Аудиторський висновок

Аудиторські докази

5 балів

Аудиторський ризик

127 балів (20%)

Аудиторський ризик

191 бали (30%)

Організація та
Організація та принципи
принципи аудиторської
аудиторської діяльності
діяльності

Облік доходів і
фінансових результатів

5 балів

Облік доходів і
фінансових результатів

Облік витрат діяльності Облік витрат діяльності
підприємства
підприємства

Облік власного капіталу Облік власного капіталу

Облік необоротних
активів, облік запасів

65 балів (10%)

Облік необоротних
активів, облік запасів

Облік праці, її оплати та Облік праці, її оплати та
соціального страхування соціального страхування
персоналу.
персоналу.

Облік грошових коштів і Облік грошових коштів і
дебіторської
дебіторської
заборгованості.
заборгованості.

Система рахунків і
Система рахунків і
подвійний запис.
подвійний запис.
Бухгалтерський баланс. Бухгалтерський баланс.

Кількість балів за
модуль

Бухгалтерський облік,
його сутність і основи
організації.

Тиждень
Модулі
Назва
модуля

Бухгалтерський облік,
його сутність і основи
організації.

7. Навчально-методична карта дисципліни
Разом: 180 год., лекції – 36 год., семінари – 22 год., практичні – 12 год., самостійна робота – 70 год., модульний контроль – 10
год.
Змістовий модуль І
Змістовий модуль ІІ
Змістовий модуль ІІІ
Змістовий модуль ІV
Змістовий модуль V

ОСНОВИ
МЕТОДОЛОГІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ФОРМУВАННЯ
ЗВІТНОСТІ
ОСНОВНІ ЗАСАДИ
АУДИТУ ТА ЙОГО
ПЛАНУВАННЯ
ОСНОВНІ ЗАСАДИ
АУДИТУ ТА ЙОГО
ПЛАНУВАННЯ
127 балів (20%)

5 балів
5 балів

Модульна контрольна робота 5
(25 балів)

7. Рекомендовані джерела
Основна (базова)
1. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник / Р. Ф.
Бруханський, О. П. Скирпан – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ»,
2014. – 444 с.
2. Бруханський Р. Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного мене- джменту
аграрного підприємництва : моногр. / Р. Ф. Бруханський – Тернопіль : ТНЕУ,
2014. – 384 с.
3. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. / Ю. С. Сер- пенінова,
С. М. Гольцова, І. О. Макаренко; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми :
Університетська книга, 2015. – 336 с.
4. Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та по- рядок їх
заповнення / Ю. Г. Кім. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 600 с.
5. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: пі- дручник /
Н. М. Ткаченко – 6-те видання, доповнене і переробле- не – К.: Алерта, 2013.
– 982 с.
6. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Н. В. Гудзь, П. Н. Ден- чук, Р. В.
Романів – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр уч- бової літератури, 2016.
– 424 с.
7. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: тео- рія і
практика: монографія / Т. М. Сльозко. – К. : Центр учбової літератури, 2013.
– 304 с.
8. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / І. Б. Садовська, Т. В.
Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 688 с.
9. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії / В. П. Шило, Н. І.
Верхоглядова, С. Б. Ільіна: навчально-практичний посібник. – К.: Кондор,
2011. – 172 с.
10. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперати- вах :
підручник / За заг. ред. Плаксієнка В. Я. – К. : Центр учбо- вої літератури,
2014. – 448 с. 476
11. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України:
підручник / За загальною редакцією А. М. Коваленко – Дніпропетровськ :
ВКК «Баланс-Клуб», 2009. – 736 с.
12. Бухгалтерський облік: посібник з виконання практичних завдань / За
редакцією І. І. Сахарцевої: навчальний посібник. – К. : Кондор, 2009. – 556 с.
13. Бухгалтерський облік у сільському господарстві // За редакцією Ю. Я.
Литвина. – Тернопіль : Чарівниця, 1995. – 824 с.
14. Бухгалтерський облік. Практикум / Мельник Т. Г. – К. : КондорВидавництво, 2015. – 425 с.
15. Верига Ю. А. Облікова політика підприємства : навч. посіб. / Ю. А.
Верига. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 315 с.
16. Верига Ю. А. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва : навч.
посіб. / Ю. А. Верига. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 264 с.
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17. Жук В. М. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в нау- ковому
забезпеченні соціально-економічного розвитку: наукова доповідь / В.М. Жук
– К. : Національний науковий центр «Інсти- тут аграрної економіки», 2013. –
50 с.
18. Жук Н. Л. Річна звітність сільськогосподарських підприємств :
практичний посібник / Н. Л. Жук, Б. В. Мельничук, Л. С. Сте- цюк. – К. :
ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013. – 72 с.
19. Жук В. Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета :
монография / В.Н. Жук – К. : Аграрная наука, 2013. – 408 с.
20. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики :
підручник / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – вид. 2-ге,
перероблене і доповнене. – К. : Знання, 2009. – 422 с.
21. Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» (з врахуванням останніх змін і доповнень). 477
22. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г. М. Давидов, Н. С.
Шалімова. – 2-ге видання. – К. : Знання, 2011. – 623 с.
23. Звітність підприємства: підручник / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М.
Орищенко та ін. – К. : ЦУЛ, 2015. – 570 с.
24. Лень В. С. Фінансовий облік: навчальний посібник / В. С. Лень. – К. :
Академія, 2011. – 608 с.
25. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в
селянських (фермерських) господарствах // Затверджено наказом
Міністерства аграрної політики України від 2 липня 2001 р. за № 189.
26. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських під- приємств //
Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001
р. за № 132 (з врахуванням змін і допов- нень).
27. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерсь- кого
обліку // Затверджено наказом Міністерства фінансів Украї- ни від 29 грудня
2000 р. за № 356.
28. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм
первинних документів з обліку довгострокових та поточ- них біологічних
активів в сільськогосподарських підприємст- вах // Затверджено наказом
Міністерства аграрної політики Укра- їни від 21 лютого 2008 р. за № 73.
29. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнальноордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств //
Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 4 червня
2009 р. за № 390.
30. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку:
навчальний посібник / П. М. Гарасим, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. –
Тернопіль : Астон, 2003. – 368 с.
31. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навчальний
посібник / С. І. Дроб`язко, Т. М. Козир, С. Б. Холод; ред. П. Й. Атамас. – К. :
Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. 478
3

32. Онищенко В. О. Облік у зарубіжних країнах / В. О. Онищенко. – К. :
Центр учбової літератури, 2015. – 570 с.
33. Організація обліку у підприємствах сільськогосподарської галу- зі :
навчальний посібник / В. П. Шило, В. В. Сопко, С. Б. Ільіна, В. Н. Васьков. –
К. : Кондор, 2010. – 268 с.
34. Пасько Т.О. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод посібник Київ. –
142 с.
35. Первинний та аналітичний облік на підприємстві : навчальний посібник /
П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль,
2005. – 464 с.
36. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо- бов’язань і
господарських операцій суб’єктів малого підприєм- ництва // Затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 19.04. 2001 р. № 186 (з
врахуванням змін і доповнень).
37. Податкова система: Навчальний посібник / за заг. ред. В. Л. Андрущенка. – К. : Кондор-Видавництво, 2014. – 698 с.
38. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. (з врахуванням змін і
доповнень).
39. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Затверджені
відповідними наказами Міністерства фінансів України.
40. Практикум з фінансового та управлінського обліку за національ- ними
стандартами : навчальний посібник / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 2-ге
вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2013. – 608 с.
41. Соболєва-Терещенко О.А., Жарнікова В. В. Особливості бухгалтерського
обліку розрахунків з покупцями в умовах застосування програм лояльності,
Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету.
Серія «Економіка», Випуск 2(50), 2017 р.– С. 325-330.
42. Соболєва-Терещенко О.А., Музальова, Ю. І., Меры оптимизации
бухгалтерского учета компаний рекламной сферы Collection of scientific
papers «ΛΌГOΣ» NGO «European Scientific Platform» (2). 2017. - С. 33-37.
43. Соболєва-Терещенко О.А., Пархоменко Я.А. «Хмарні технології» та
«Хмарна бухгалтерія» в сучасному механізмі фінансового менеджменту
Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики
глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23 листопада 2017 р.). —
Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. — С. 252-257.
44. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий ас- пект :
колективна монографія у 2 т. / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ :
Герда, 2013. – Т. 1. – 358 с. 479
45. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і
звітність: навчальний посібник / Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2011. – 923 с.
46. Управлінський облік : навчальний посібник / Р. Ф. Брухансь- кий. –
Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 223 с.
47 Фінансовий облік: навчальний посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 2-ге
видання, перероблене і доповн. – К. : Знання, 2012. – 647 с.
4

48 Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами :
підручник / За редакцією проф. М. Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероблене і
доповнене. – К. : Алерта, 2011. – 1042 с.
49. Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я.
Микитюк та ін. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 552 с.
Додаткова:
1. Аудит оподаткування підприємств / О.А.Петрик, Г.М.Давидов, О.Ю.Редько,В.О.Шевчук, В.О.Зотов, Д.Є.Свідерській, В.В.Рядська, Н.С.Шалі- мова
/. – К.:ДННУ «Академія фінансового управління», 2012, – 350 с;
2. Аудит в Україні / НемченкоВ.В, РедькоК.О, Редько О.Ю, КононенкоВ.А,
ІванченковаЛ.В, СклярЛ.Б, ТкачукГ.О, ХомутенкоА.В, ХомутенкоВ.П. / –
К.: Центр учбової літератури, 2012, – 536 с;
3. Дмитренко І.М. Аудит. – К.: «Кондор», 2013, – 398 с;
4. Железняк Д. Оцінка основних засобів за міжнародними стандартами
обліку / Д. Железняк [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://konf.amsfo.com.ua/ocinka-osnovnix-zasobiv-za-mizhnarodnimistandartami-obliku.
5. Ловінська Л.Г., Жилкіна Л.В., Голенко О.М. та ін. Бухгалтерський облік:
Навч.-метод. посібник Київ. – 417 с.
6. Міжнародні стандарти аудиту / Міжнародний інститут аудиту
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.mia.
kiev.ua/ua/isa.html.
7. Редько О.Ю. Аудиторські докази. – К.: НЦОА, 2013, – 32;
8. Соболєва-Терещенко О.А., Жарнікова В. В. Управління відносинами з
покупцями через впровадження loyalty-систем як одна із складових
ефективного ведення бізнесу Науковий журнал «Молодий вчений» №8
(35) серпень 2016 р.– С. 35-37.
9. Соболєва-Терещенко О.А., Жарнікова В. В. Теоретико-методологические
основы формирования эффективных систем лояльности, Журнал
Менеджер, 2017 (2(75)). С. 82-91.
10.Соболєва-Терещенко О. А. Солоніна Д.А. Націоналізація ПАТ КБ
«Приватбанк»: причини,наслідки та перспективи. Science and Education a
New Dimension. Humanities and Social Sciences, p-ISSN 2308-5258 e-ISSN
2308-1996 VI(26), Issue 156, 2018
11.Синельников М.В. Скоринг как метод оценки кредитного риска в
современной России // Проблемы развития современной экономики. 2015. - № 6. - С. 24 - 28.
12.Упровадження міжнародних стандартів фінансової звітності: краща
світова практика, українські реалії та досвід країн СНД [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nabu.com.ua/Analitics/MSFO.pdf.
13.Шара Є. Ю. Фінансовий облік I : навч. посібник / Є. Ю. Шара, І. Є.
Соколовська-Гонтаренко – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 336 с.
14.Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. Оценка кредитоспособности заемщиков в
банковском риск-менеджменте. - М.: КноРус, 2016. - 166 с.
5

15.Ramskyi Andriy, Loiko Valeria, Sobolieva-Tereshenko Olena, Loiko
Daria,Valeriia Zharnikova. Integration of Ukraine into the European banking
system: cleaning, rebooting and Basel III/ Banks and Bank Systems (openaccess)/Business Perspectives/ Volume 12 2017, Issue #4, pp. 163-174
16.Sobolieva-Tereshchenko O. Loyalty systems. Current contents and
classification Інституційні трансформації сучасної економіки: виклики,
проблеми, перспективи : Збірник наукових праць. – Харків: ХІБМ. 2017. –
С 82-84.
17.Sobolieva-Tereshchenko O. A., Zharnikova V. V. Bank cards market in Poland
and Ukraine a macroeconomic perspective Сучасний стан та перспективи
розвитку економіки, менеджменту, обліку та права: збірник тез доповідей
міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 серпня 2018
р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – С. 50-52.
Інформаційні ресурси
1. https://www.bank.gov.ua/control/uk/index - НБУ
2. http://www.rada.gov.ua.-Верховна Рада України
3. http://www.ukrstat.gov.ua. - Державна служба статистики України
4. http://finlitdays.bank.gov.ua/finlit/ – ФГВФО
5. http://www.liga.net.com.ua – ЛігаБізнесІнформ
6. https://nabu.gov.ua/– НАБУ

6

