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 Метою вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит» є 

формування теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації та 

ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, а також використання 

їх результатів, як інформаційної бази прийняття ефективних управлінських 

рішень.  

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит» 

є засвоєння наступних дисциплін: «Фінанси, гроші та кредит», «Податкове 

право», «Фінансове право», «Бюджетна система», «Основи інформаційної 

безпеки суб’єктів господарювання». 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит» передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він 

повинен: 

 

знати: 
1) загальні принципи бухгалтерського обліку за національними 

стандартами; 

2) основні положення (стандарти), що регламентують порядок 

ведення бухгалтерського обліку і звітності;  

3) функції, права і обов’язки бухгалтерської служби;  

4) типові і спеціалізовані форми первинних облікових документів та 

регістрів бухгалтерського обліку, порядок їх складання та ведення; 

5) типову кореспонденцію рахунків із найважливіших господарських 

операцій, організацію синтетичного та аналітичного обліку;  

6) порядок проведення і оформлення результатів інвентаризації; 

склад, зміст, порядок оформлення і представлення фінансової звітності;  

7) методику аналізу і контролю облікової інформації та прийняття 

відповідних операційних рішень. 

 

вміти: 

1) складати плани і розробляти заходи щодо організації і ведення 

бухгалтерського обліку в системі сільського господарства; 

2) оформляти в первинних документах дані з обліку активів, 

капіталу, зобов’язань; 

3) вести регістри бухгалтерського обліку; вести комп’ютерну 

обробку даних для узагальнення і систематизації за таблично-

автоматизованою формою обліку;  

4) обчислювати собівартість продукції, товарів, робіт і послуг;  

5) проводити інвентаризацію;  

6) закривати рахунки бухгалтерського обліку;  

7) складати форми періодичної і річної бухгалтерської звітності; 

8) здійснювати контроль і аналіз та приймати відповідні операційні 

рішення з метою економного і раціонального використання ресурсів. 

  

 



Професійні компетентності за результатами вивчення «Облік і 

аудит»: 

 

ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та 

процесами 

ЗК2 – Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області і професії економіста 

ЗК4 – Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології для пошуку, оброблення, аналізу та використання інформації з 

різних джерел, у тому числі іноземною мовою. 

ЗК6 – Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ПК2 – Здатність аналізувати і структурувати економічні події та явища 

з точки зору знання сучасних теоретичних, організаційно-методичних основ 

економіки; 

ПК4 – Здатність до застосування цілісної системи математичних знань, 

методів математичного моделювання в професійній діяльності; 

ПК5 – Здатність правильно оцінювати особливості економічної та 

фінансової сфер, особливості діяльності окремого суб’єкта економічної 

діяльності, галузеву і регіональну специфіку; 

ПК6 – Здатність виконувати комплексні економічні розрахунки та 

аналізувати результати діяльності суб’єктів господарювання, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати 

перспективи їх розвитку; 

ПК7 – Здатність здійснювати економічну, фінансову, організаційну 

діагностику функціонування суб’єктів господарювання за всіма сферами 

діяльності; 

ПК9 – Здатність до опрацювання та використання облікової інформації 

в управлінні та оціночній діяльності. 

 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

  

 ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

 Бухгалтерський облік – як інформаційна система підприємства, що 

забезпечує систему управління необхідною інформацією для прийняття 

рішень. Завдання та облікові вимірники, що використовуються в 

бухгалтерському обліку. Облікові вимірники: натуральні вимірники, трудові 

і грошовий вимірник.  

 Користувачі інформації: внутрішні і зовнішні.  

 Державне регулювання бухгалтерського обліку. 

 
 ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 Суть господарських засобів та їх класифікація. Господарські засоби 

(ресурси, майно, активи, що забезпечують господарську діяльність 

підприємства. Оборотні і необоротні активи. Джерела утворення 

господарських засобів. 

 Метод бухгалтерського обліку. Прийоми хронологічного і 

систематичного спостереження. Прийоми вимірювання господарських 

засобів і процесів. Методичні прийоми реєстрації та класифікації даних з 

метою їх систематизації. Методичні прийоми узагальнення інформації. 

 

 ТЕМА 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС. РАХУНКИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС 

 Балансовий метод відображення інформації. Побудова бухгалтерського 

балансу. Бухгалтерський баланс. Баланс як форма звітності. Форма, 

структура і зміст балансу. Типи господарських операцій і їх вплив на 

бухгалтерський баланс. 

 Поняття про рахунки і їх будову. Рахунки бухгалтерського обліку є 

способом групування господарських операцій за економічно однорідними 

ознаками для систематичного контролю за наявністю і змінами засобів та їх 

джерел у процесі господарської діяльності. Активні, пасивні, активно-

пасивні рахунки. Обороти і сальдо.  

 Подвійне відображення на операцій рахунках. Взаємозв'язок між 

рахунками, що виникає шляхом подвійного запису. Кореспонденції рахунків. 

Рахунки синтетичного та аналітичного обліку. Субрахунки. Узагальнення 

даних поточного обліку. Оборотні відомості. Класифікація і план рахунків. 

 

 

 



 ТЕМА 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА 

ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ 

 Документація, її значення. Документація як важливий елемент методу 

бухгалтерського обліку. Класифікація документів. Вимоги до їх змісту й 

оформлення. Порядок перевірки й опрацювання документів.  

 Документооборот та організація зберігання документів. Інвентаризація, 

її значення і види. Порядок проведення й оформлення інвентаризації. 

Відображення інвентаризаційних різниць. 

 Регістри бухгалтерського обліку: поняття і види. Облікові реєстри. 

Техніка облікової реєстрації. Записи господарських операцій у реєстрах. 

Порядок відображення господарських операцій в облікових реєстрах у 

залежності від форми бухгалтерського обліку, що застосовується на 

підприємстві. Форми бухгалтерського обліку. Помилки в бухгалтерських 

записах, способи їх виявлення і виправлення. 

 

 ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 Вимоги до складання фінансової звітності. Фінансова звітність 

підприємства.  

 Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні.  

 Склад і характеристика форм фінансової звітності. 

 Аудит. Форми та види аудиту. Аудиторська діяльність: ключові 

аспекти.   

 
Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

 Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр). 

 З навчальної дисципліни «Облік і аудит» передбачено:  

 - для денної форми навчання – (5 семестр) екзамен;  

   

 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерієм успішного проходження Здобувачем підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок 

за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою 

якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали.  

 



За результатами аудиторної роботи здобувач має отримати 

максимальну кількість 30 балів (кожне заняття оцінюється за п’ятибальною 

шкалою); за результатами самостійної роботи – 15 балів та за результатами 

індивідуальної роботи – 15 балів. Таким чином бали за поточний контроль 

(40-60 балів). Бали за результатами успішного складання екзамену/заліку  

(20-40 балів). 

 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 

передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 

теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 

думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні 

чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 

заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними 

неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді 

на питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 

стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 

напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 

недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 

завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 

програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 

відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 

змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 

необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 



Критерії оцінювання самостійної роботи Здобувачів 

 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

11-15 

Питання, винесені на самостійну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
завдання, передбачені самостійною роботою, виконані в повному обсязі. 
Під час самостійної роботи продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, економічної теорії 
та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
самостійної роботи продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
самостійної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять 
істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання самостійного завдання, не знає більшої 
частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання,  допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи Здобувачів 
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Питання, винесені на індивідуальну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні аналітичні навички та практичні 
вміння; всі розрахункові завдання, передбачені індивідуальною роботою, 
виконані в повному обсязі. Під час індивідуальної роботи 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання та розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, економічної теорії та практики. 
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Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
індивідуальної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
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істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 
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Здобувач не готовий до виконання індивідуального завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання,  
допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 
навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

 

 Для навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» 

засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають:  екзамени; 

заліки; стандартизовані тести; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові 

та розрахунково-графічні роботи; презентації результатів виконаних завдань 

та досліджень; студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

розрахункові роботи тощо.  

 



Додаток 1.1 

до Робочої програми з навчальної  

дисципліни   

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Проректор Дніпропетровського  

державного університету внутрішніх 

справ  

_______________ Лариса НАЛИВАЙКО 

  

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Облік і аудит  

 (назва навчальної дисципліни) 

Освітній ступінь      бакалавр   Спеціальність  073 Менеджмент 
     (назва ступеня вищої освіти)                (шифр і назва) 

на 2019 / 2020 навчальний рік 
 

Форма навчання      ДЕННА   Обсяг 4 кредиту ЄКТС (120 годин) 

Факультет  соціально-психологічної освіти та управління 

Курс 3   Групи   Б-М-741 
 

№
 т

ем
и

 з
гі

д
н

о
 

з 
Р

П
Н

Д
 

Назва теми 

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

го
д

и
н

 Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

за
н

я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Теоретичні та організаційні основи 

бухгалтерського обліку та аудиту  
16 6 2 1 3 10 

2.  

Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

Методичні прийоми бухгалтерського 

обліку та їх використання на 

підприємствах.  

27 7 2 1 4 20 

3.  

Бухгалтерський баланс. Рахунки 

бухгалтерського обліку та подвійний 

запис.  

29 9 2 2 5 20 

4.  
Документація фінансових операцій та 

облікові регістри.  
19 9 2 2 5 10 

5.  
Організаційні аспекти аудиторської 

діяльності в Україні.  
29 9 2 2 5 20 

 Разом за семестр 120 40 10 8 22 80 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

  

 Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та 

менеджменту. 

Протокол від «___» _________ 2019, № ____ . 

 

Керівник кафедри      Олена ПАРШИНА



 

Додаток 2  

до Робочої програми з 

навчальної дисципліни   

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

  

Облік і аудит  
 (назва навчальної дисципліни) 

 

Освітній ступінь      бакалавр   Спеціальність  073 Менеджмент 
     (назва ступеня вищої освіти)                (шифр і назва) 

 

на 2019 / 2020 навчальний рік 

 

Підручники: 

1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і 

звітність: підручник / Н.М. Ткаченко // 7-е вид. доповн. і переробл. – К.: Алерта, 

2016. – 928 с. 

2. Бондар. Фінансовий облік: підручник / М.І. Бондар, В.І.Єфіменко,                 

Л.Г. Ловінська та ін./за заг. ред.. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 

2012. – Ч.1. – 553 с.  

3. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит : Термінологічний 

українсько-російсько-англійський словник / Ю.А. Верига. – К. : ЦУЛ, 2012.               

– 292 с. 

4. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В.Г. Швець. – 

4-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2015. – 572 с.  

 

Навчальні посібники: 

1. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. /                          

М.І. Бєлєнкова. – К. : Ліра-К, 2014. – 402 с.  

2. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та 

практика : навчальний посібник / Н.І. Верхоглядова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 354 с. 

3. Лень В.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник /В.С. Лень/. – Київ: 

Академія, 2011. – 608 с.  

4. Орлова В.К. Фінансовий облік : навч. посіб. / В.К. Орлова. – К. : ЦУЛ, 

2010. – 508 с.  

5. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І.Б. Садовська. – 

К. : ЦУЛ, 2013. – 688 с.  

6. Серпенінова Ю.С. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. 

/ Ю.С. Серпенінова, С.М. Гольцова, І.О. Макаренко; за заг. ред.                                                

Ю.С. Серпенінової. – Суми : Університетська книга, 2015. – 336 с.  

7. Смоляр Л.Г. Облік і аудит : навч. посіб. / Л.Г. Смоляр, Р.Ю. Овчарик, 

О.В. Кам’янська. – К. : Ліра-К, 2013. – 616 с.  



8. Сук Л.К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – 2-ге 

вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 647 с.  

9. Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік : навч. 

поcіб. / Є.Ю. Шара. – К. : ЦУЛ, 2011. – 422 с.  

 

Додаткова література:  

1. Урядовий портал. Офіційний сайт. – Режим доступу : http://kmu.gov.ua  

2. Державна фіскальна служба України. Офіційний портал. – Режим 

доступу : http://sts.gov.ua/  

3. Бухгалтерський форум «Бухгалтерський облік». Офіційний сайт. – 

Режим доступу : http://www.buhoblik.org.ua/uchet.html  

4. Журнал «Аудитор» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://nauditor.com.ua/uk/component/na_archive/316?view=material. 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та 

менеджменту 

Протокол №1     від «27» серпня 2019. 

 

 

 

Керівник кафедри      Олена ПАРШИНА 


