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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Облік і аудит» включена в навчальний план спеціальності 

242 «Туризм» в галузі знань 24 «Сфера обслуговування».  

Анотація навчальної дисципліни: 

Облік і аудит (Accounting and Auditing) – це сукупність принципів, методів, форм, 

прийомів, історичних аспектів становлення та розвитку бухгалтерського обліку і аудиту 

фінансової звітності суб’єкта господарювання.  

Міждисциплінарні зв’язки - навчальна дисципліна інтегрує велику кількість 

базових понять та прийомів загальтеоретичних і спеціальних дисциплін таких як:  «Вступ 

до спеціальності», «Статистика»,  «Економічна теорія», «Правознавство», «Маркетинг» та 

циклу навчальних дисциплін загальної та професійної підготовки. 

Мета вивчення дисципліни - формування у майбутніх фахівців системних 

теоретичних знань та формування практичних навичок в галузі побудови системи 

бухгалтерського обліку як інформаційної бази прийняття менеджером ефективних 

управлінських рішень і аудиту фінансової звітності суб’єкта господарювання та 

використання його результатів. Оволодіння змістом даної науки надає можливість 

майбутньому фахівцю мати теоретичну підготовку і практичні навички з організації та 

методики ведення бухгалтерського обліку і проведення та оформлення результатів аудиту 

фінансової звітності підприємства. 

Завдання дисципліни - навчити майбутніх фахівців організовувати на 

підприємстві бухгалтерський облік, проведення аудиторської перевірки та формувати 

облікову політику; набути навички зі складання і аудиту фінансової звітності підприємства; 

порядку документального оформлення господарських операцій і документів, пов’язаних з 

проведенням аудиту та наданням інших аудиторських послуг; використовувати облікову 

інформацію з фінансового в обліку з метою управління, аналізу, контролю тощо. 

Предметом дисципліни є виявлення, реєстрація, обробка, узагальнення інформації 

про господарські операції, складання та надання користувачам фінансової звітності; 

методологія, методика і організація бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу, 

доходів і витрат, фінансових результатів та аудиту фінансової звітності в сфері 

обслуговування тощо. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання:  
фундаментальних концепцій бухгалтерського обліку і аудиту; особливостей та тенденцій 

сучасного цивілізаційного розвитку; основ обліку і аудиту та сформованої в Україні 

нормативно-правової бази щодо обліку, фінансової звітності і аудиту підприємств, 

організацій в сфері обслуговування; порядку складання і подання органам державної 

служби статистики фінансової звітності; порядок виправлення помилок, які допущені при 

відображені господарських операцій, складанні фінансової звітності підприємств. 

2. Уміння:  
організувати і вдосконалювати систему бухгалтерського обліку, фінансової звітності 

підприємства (організації) і процес їх аудиторського контролю; практично контролювати 

обліковий процес із застосуванням сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних 

програм; використовувати облікову інформацію з бухгалтерського фінансового обліку та 

складати, передбачені законодавством форми фінансових звітів; формувати первинні 

облікові документи, облікові регістри і відображати операції в системі рахунків 

бухгалтерського обліку; класифікувати господарські засоби підприємства;обґрунтовувати 

методи оцінки активів, капіталу, зобов’язань, доходів та витрат;  відображати в обліку 

господарські операції, що здійснюються на підприємстві та визначати їх фінансовий 

результат;відображати на дату балансу наявні господарські засоби підприємства, 

організовувати і проводити інвентаризації;керувати процесом на різних етапах складання 

фінансової звітності. 
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3. Комунікація: 

здатність презентувати результати наукових досліджень, вести дискусії з прикладних 

питань управління економічною системою; ефективно формувати комунікаційну стратегію 

при заповненні первинних документів та регістрів обліку і звітності; презентувати 

результати оцінки та калькулювання  об’єктів бухгалтерського обліку; користуватися 

нормативно-правовим актами і науковою літературою з податкової проблематики; 

зрозуміле донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців. 

4. Автономність та відповідальність:   

здатність самостійного використання сучасних математичних та економетричних методів у 

вирішенні практичних задач діяльності; відповідальність за порушення нормативно-

законодавчих актів щодо ведення обліку, за достовірність інформації, зафіксованої у 

формах звітності; застосовувати отримані знання у професійний діяльності; самостійно 

набувати знань щодо аналізу змін податкової системи, прийняття рішень щодо 

прогнозування податкових платежів; відповідальність за розвиток професійного знання і 

практики оподаткування. 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Тема 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку 

Бухгалтерський облік у системі управління підприємством (організацією), його 

сутність і характерні особливості. Мета та функції, види бухгалтерського обліку діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Регулювання бухгалтерського обліку в умовах трансформації економіко-правового 

середовища та ринкових перетворень в Україні. Закон України "Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні". Національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), Міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ). 

Поняття про предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку: 

господарські засоби (активи, ресурси), джерела утворення ресурсів, господарські процеси. 

Класифікація видів діяльності для цілей бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Господарські засоби (активи) підприємства як об’єкти бухгалтерського обліку, їх 

сутність та класифікація. Види та загальна характеристика необоротних та оборотних 

активів. 

Джерела господарських засобів підприємства (власний капітал і зобов’язання) як 

об’єкти бухгалтерського обліку, їх сутність, характеристика і класифікація. Сутність та 

загальна характеристика поточних, довгострокових, непередбачених зобов'язань, 

забезпечень наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів. 

Господарські процеси як об'єкти бухгалтерського обліку. Процеси постачання 

(придбання), виробництва та реалізації. Формування показників доходів, витрат та 

фінансових результатів. 

Принципи бухгалтерського обліку, їх характеристика. 

 

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 та валюту балансу. 
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Поняття та будова рахунку 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 та порядок складання. Інформаційне та 

контрольне значення оборотно-сальдової відомості за синтетичними рахунками. 

Оборотні відомості за аналітичними рахунками, їх види та значення. 

Взаємозв'язок даних синтетичного та аналітичного обліку. 

Принципи та значення класифікації рахунків. Класифікація рахунків за економічним 

змістом. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. 

План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови. Характеристика 

Плану рахунків. Поняття робочого Плану рахунків підприємства. 

Сутність документації як елементу методу бухгалтерського обліку. Значення 

документації. Вимоги щодо складання первинних документів. Класифікація документів за 

призначенням, за порядком та за 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. 

Оцінка як система вартісного виміру. Сутність калькуляції в бухгалтерському 

обліку. 

 

Тема 3. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання 

Сутність облікового циклу. Первинний, поточний та узагальнюючий облік.  Облікові 

регістри та їх класифікація. 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 та їх відповідальність. 

Методичний, технічний та організаційний аспекти облікової політики. Наказ про 

облікову політику: основний зміст та призначення. 

 

Тема 4. Бухгалтерський облік основних господарських процесів діяльності суб’єктів 

господарювання 

Загальна характеристика процесу придбання матеріальних цінностей. 

Документальне оформлення операцій з придбання основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів. Оцінка основних засобів при придбанні за плату. 

Характеристика рахунків з обліку придбання основних засобів. Відображення придбання 

основних засобів в системі рахунків бухгалтерського обліку. 

Облік придбання нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів при 

придбанні за плату. Характеристика рахунків з обліку придбання нематеріальних активів. 

Відображення придбання нематеріальних активів в системі рахунків бухгалтерського 

обліку. 

Облік процесу придбання запасів. Документальне оформлення операцій з придбання 

виробничих запасів. Оцінка запасів при придбанні за плату. Характеристика рахунків з 

обліку придбання виробничих запасів. Відображення придбання виробничих запасів в 

системі рахунків бухгалтерського обліку. Облік придбання і використання малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

Облік процесу реалізації. Характеристика рахунків з обліку реалізації. Собівартість 
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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. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ АУДИТУ 

 

Тема 5.  Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності 

Визначення за законодавством та сутність аудиту. Закон України «Про аудиторську 

діяльність», нормативні акти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

Національного банку України, Фонду державного майна України. Мета, призначення та 

завдання аудиту. Місце аудиту в системі управління і фінансового контролю. Ознаки і 

класифікація аудиту та її практичне застосування.. 

Предмет аудиту, його зміст і структура. Об'єкти, метод і методичні прийоми аудиту. 

Інтерпретація господарського факту та оцінка його на відповідність. Характеристика 

контрольної системи облікового відображення господарського факту. 

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Кодекс етики 

професійних бухгалтерів. Принципи аудиту. 

Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системи внутрішнього 

контролю. Середовище контролю та фактори, що його зумовлюють. 

Процедури внутрішнього контролю - спеціальні перевірки, що виконуються 

персоналом підприємства. 

Вивчення і оцінка системи внутрішнього контролю. Документування результатів 

вивчення системи внутрішнього контролю. Тестування системи внутрішнього контролю. 

Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи 

внутрішнього аудиту. 

Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю. 

 

Тема 6. Організація аудиту фінансової звітності 

Суб'єкти аудиторської діяльності. Сертифікація аудиторів. Порядок отримання та 

скасування сертифіката. 

Підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстрація суб'єктів аудиторської діяльності. 

Обмеження видів діяльності аудиторів та аудиторських фірм. 

Види аудиторських послуг. Об'єкти обов'язкового аудиту. Контроль якості 

аудиторських послуг. Підстави притягнення суб'єктів аудиторської діяльності до 

юридичної відповідальності. Підстави звільнення суб'єктів аудиторської діяльності від 

відповідальності. 

Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг. Основні 

етапи процесу аудиту. Процедура вибору замовника і укладання договору. 

Планування аудиту, його мета та стадії. Попереднє планування аудиту, коригування 

планів. Збір загальних відомостей про клієнта (знання бізнесу клієнта). Прийняття рішень 

про продовження аудиту для клієнта та згоду на аудит для нового клієнта. Визначення межі 

суттєвості відхилень. Оцінка аудиторського ризику. 

Оцінка системи внутрішнього контролю та організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві. 

Визначення рівня властивого ризику і ризику контролю. Тести контролю. 

Визначення аудиторського ризику. Модель аудиторського ризику. Залежність між 

компонентами моделі аудиторського ризику. Ризик не виявлення. Поняття і значення 

суттєвості відхилень в аудиті. Визначення межі суттєвості відхилень. 

Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту та її складові. Аудиторські 

процедури, їх призначення та види. 

Аудиторська вибірка: значення, етапи, оцінка результатів вибіркової перевірки. 

Статистичні та нестатистичні методи вибірки. Складання плану и програм аудиту. 
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Визначення бюджету аудиторської перевірки. Договір на здійснення аудиту. 

Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Робочі документи, 

підготовлені під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а 

також документальна інформація, одержана в ході аудиту від третіх осіб. 

Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє. 

Організаційні, адміністративні документи аудиторських процедур з окремих статей річного 

звіту й інші аудиторські дані, висновок, рекомендації (пропозиції). 

 

Тема 7. Методика аудиту фінансової звітності 

Зміст перевірки даних бухгалтерського обліку. Основні процедури та методика 

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

облікових регістрів та бухгалтерських документів. 

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

інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій. 

Аудит забезпечення збереженості касової готівки та додержання касової дисципліни, 

вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій. Перевірка операцій на 

рахунках в банках. 

Аудит дебіторської заборгованості. 

Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів. 

Аудит формування статутного капіталу підприємств та його особливості. Аудит 

руху та використання капіталу за видами. 

Організація та методика аудиту поточних зобов'язань, кредитних операцій. 

Перевірка використання та своєчасності повернення короткострокових позик і 

довгострокових кредитів та їх забезпечення. 

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. 

 

Тема 8. Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні підприємством 

Суть та призначення бухгалтерської (фінансової) звітності. Загальна характеристика 

звітних форм: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту 

про власний капітал. 

Характеристика систем обробки облікової інформації на ПЕОМ. Планування аудиту 

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

ризику неефективності систем обліку та аудиту і їх надійності. Характеристика та підходи 

до аудиту у простих та складних комп'ютерних системах. 

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

Твердження фінансової звітності як напрями збирання аудиторських доказів. Достатність і 

належність аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. Оцінка аудиторських 

доказів. 

Аудиторський звіт та аудиторський висновок. Види аудиторських висновків. 

Загальні вимоги до аудиторського висновку. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНИЙ НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 
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2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисциплінии «Облік і аудит» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» 

галузь знань  24 «Сфера обслуговування» 

Денна форма навчання 

№ 

занят 

тя 

Тема заняття Види семінарських 

(практичних) занять 

Максимальна 

кількість балів 

1 2 3 4 

За систематичність і активність роботи на практичних (семінарських) заняттях 

Змістовий модуль №1 

1 Тема 1. Теоретичні основи 

бухгалтерського обліку 

Семінар-дискусія, тест-

контроль 

2 

2 Тема 2. Метод бухгалтерського 

обліку 

Семінар-розгорнута 

бесіда, вирішення 

ситуаційних вправ, 

тест-контроль 

2 

 

3 Тема 2. Метод бухгалтерського 

обліку 

Семінар- розгорнута 

бесіда, тест-контроль 

2 

4 Тема 3. Організація 

бухгалтерського обліку 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

Семінар-бесіда з 

елементами аналізу, 

розв’язання 

запропонованих 

ситуаційних завдань за 

методичними вказівка-

ми; усне опитування, 

тест-контроль 

2 

5 Тема 3. Організація 

бухгалтерського обліку 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

Практичне виконання 

вправ та завдань за 

темою заняття, тест-

контроль 

2 

6 Тема 4. Бухгалтерський облік 

основних господарських 

процесів діяльності суб’єктів 

господарювання 

Семінар-дискусія з 

елементами аналізу, 

вирішення ситуаційних 

вправ;тест-контроль 

2 

7 Тема 4. Бухгалтерський облік 

основних господарських 

процесів діяльності суб’єктів 

господарювання 

Робота в малих творчих 

групах, тест-контроль 

2 

8 Тема 4. Бухгалтерський облік 

основних господарських 

процесів діяльності суб’єктів 

господарювання 

Семінар-розв”язання 

проблемних завдань, 

тест-контроль 
4 

9 Контрольна (модульна) робота 

 № 1 

Проведення контрольної 

(модульної) роботи № 1 

- 

Змістовий модуль №2 

10 Тема 5. Аудит як форма 

контролю фінансово-

господарської діяльності  

Семінар-дискусія, тест-

контроль 

2 

 

11 Тема 6. Організація аудиту 

фінансової звітності 

Семінар-«мозковий 

штурм», тест-контроль 

2 
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12 Тема 6. Організація аудиту 

фінансової звітності 

Семінар-«мозковий 

штурм», тест-контроль 

2 

13 Тема 7. Методика аудиту 

фінансової звітності 

Семінар-«мозковий 

штурм», тест-контроль 

2 

14 Тема 7. Методика аудиту 

фінансової звітності 

Семінар-конференція, 

тест-контроль 

4 

15 Тема 8. Інформаційні ресурси 

обліку і аудиту в управлінні   

підприємством 

Семінар-конференція, 

тест-контроль 

2 

16 Контрольна (модульна) робота № 

2 

Виконання контрольної 

(модульної) роботи №2 

- 

Усього балів за роботу на практичних заняттях 30 

За виконання модульних (контрольних) завдань 

9 Контрольна (модульна) робота №1 5 

16 Контрольна (модульна) робота №2 5 

Усього балів за модульний контроль 10 

За виконання індивідуальних позааудиторних завдань (2 завдання на вибір) 

Види індивідуальних завдань 

1. Підготовка презентацій (реферату) за заданою тематикою  5 

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною 

темою 

5 

3. Участь в науковій студентській конференції, гуртках, олімпіадах, 

підготовка наукових публікацій 

5 

4. Пошук, підбір та аналітичний огляд джерел за заданою тематикою 5 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри 

(факультету)* (за узгодженою з лектором темою) 

5 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань 10 

Разом балів 50 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Об’єкти поточного контролю знань студентів з двох змістовних модулів поділяються 

на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які студенти обов’язково 

повинні виконати під час опанування даної дисципліни з тим щоб отримати 40 балів ПМК. 

До вибіркових належить альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати 2 

завдання на власний розсуд з тим, щоб ще отримати 10 балів ПК. 

Обов’язковими об’єктами поточного модульного контролю є систематичність і 

активність роботи на практичних (семінарських) заняттях з можливістю отримання 30 балів 

та виконання двох модульних завдань, які оцінюються в 5 балів кожне – 10 балів за дві 

модульні (контрольні) роботи. 

Таким чином за обов’язкові завдання поточного контролю студент може отримати від 

0 до 40 балів.  

Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання 

не вище 10 балів.  

Результат поточного контролю знань студентів в цілому  оцінюються в діапазоні від 0 

до 50 балів (включно) і вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності і 

враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування дисципліни.  

 

3.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТІДЕНТІВ 

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 
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Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи  є засвоєння 

студентами теоретичних і практичних основ бухгалтерського обліку та аудиту. 

Враховуючи зміст, цілі та завдання, що вирішуються в процесі опанування 

навчального матеріалу з дисципліни, можна виділити такі види самостійної роботи 

студентів: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих питань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; підготовку до практичних занять; виконання 

домашніх завдань; виконання індивідуальних розрахункових робіт; написання рефератів 

(тематику рефератів наведено нижче); аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій; 

участь у наукових студентських конференціях тощо. 

Індивідуальна розрахункова робота видається кожному студентові викладачем із 

визначенням дати захисту виконаної роботи. 

Контроль самостійної роботи студентів здійснюється на практичних, контактних, 

дистанційних, семінарських та індивідуальних заняттях у формі поточного контролю, 

перевірки якості виконання домашніх практичних завдань та індивідуальних розрахункових 

робіт.  

Студентами можуть бути виконані наступні види вибіркових індивідуальних завдань 

СРС (за вибором - 1 завдання): 

1. Підготовка презентацій (реферату) за заданою тематикою . 

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною темою. 

3. Участь в науковій студентській конференції, гуртках, олімпіадах, підготовка 

наукових публікацій. 

4. Пошук, підбір та аналітичний огляд джерел за заданою тематикою. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (участь 

студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних 

груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та 

Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною 

програмою з дисципліни), можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) 0-10 балів, 

але в межах 50 балів поточного контролю. 

 

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для 

самостійної роботи 

Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи із загальним результатом 

оцінювання не вище 10 балів.  

Вибіркові об’єкти поточного контролю та їх оцінювання (за вибором 2-х 

завдань): 

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною темою - 5 балів; 

- підготовка презентації за заданою тематикою -  5 балів; 

- пошук, підбір та аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

тематикою – 5 балів. 

- участь в науковій студентській конференції, гуртках, олімпіадах, підготовка 

наукових публікацій – 5 балів. 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного 

контролю (0-10 балів). 

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю – екзамен) 

4.1. Структура екзаменаційного білету 

 
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА 

ГЕТЬМАНА» 
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КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯІ 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Навчальна дисципліна «Облік і аудит» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___ 

1. Принципи бухгалтерського обліку, їх сутність. 

2. Утримання із заробітної плати працівників, їх види та облік. 

3. Види та форми аудиторського звіту (висновку). 

4. Станом на 01.05.20__ р. АТ «Лорін» має такі залишкові дані по рахунках ( грн.): 

10 «Основні засоби» – 330 400, 

30 «Готівка» - 5 320,  

31 «Рахунки в банках» – 190 200,  

401 «Статутний капітал» – 520 000,  

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» – 180 970,  

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» – 29 430 (прибуток),  

26 «Готова продукція» – 415 000,  

60 «Короткострокові позики» – 210 520. 

За травень було здійснено такі господарські операції: 

1) Відвантажено покупцю готову продукцію на суму 378 000 грн. в т.ч. ПДВ. 

2) Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ в ціні реалізації готової 

продукції – 63 000 грн. 

3) Списано зі складу відвантажену покупцю готову продукцію за собівартістю – 220 

000 грн. 

4) Оплачено з поточного рахунку витрати, пов`язані з реалізацією продукції, – 35 000 

грн. 

5) Списується собівартість реалізованої продукції на рахунок фінансового результату - 

суму визначити самостійно. 

6) Списуються витрати на збут на рахунок фінансового результату - суму визначити 

самостійно. 

7) На поточний рахунок надійшла виручка від реалізації продукції – 378 000 грн. 

8) Списано дохід від реалізації на рахунок фінансового результату – суму визначити 

самостійно. 

9) Визначено та списано фінансовий результат від реалізації – суму обчислити 

самостійно. 

Необхідно: 

а) скласти баланс АТ на 01.05.20__р. 

б) скласти бухгалтерські проведення по господарських операціях за травень і  

    відобразити господарські операції на рахунках 

в) скласти баланс АТ на 31.05.20___р. 

5. Скласти план проведення аудиту розрахунків з бюджетом за податками (ПДВ, податок на 

прибуток, податок з доходів фізичних осіб) в частині “Аудиторські процедури”. 

 
Затверджено на засіданні кафедри обліку і оподаткування                                        

Протокол  №  від _____ 20_ р. 

Завідувач кафедри ____________М.М. Шигун 

 

4.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента 
Об’єктом контролю знань у формі іспиту є результати виконання письмових 

екзаменаційних завдань. На іспит виносяться вузлові питання програми та типові задачі, що 

потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при 

вирішенні практичних задач. Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких 

оцінюється за шкалою. 
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Шкала оцінювання екзаменаційних завдань 

Оцінка за 100-більною шкалою РІВЕНЬ ЗНАНЬ 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

0 незадовільний 

 Зокрема, при оцінці теоретичних питань оцінка 10 балів виставляється при 

всебічному та повному висвітлені теоретичного матеріалу за наявності критичної оцінки 

стану вирішення певних проблем або власного бачення шляхів вирішення цих проблем; 

оцінка 8 балів виставляється при повному висвітлені теоретичного матеріалу без критичної 

оцінки або власного бачення шляхів вирішення проблемних питань; оцінка 6 балів 

виставляється при неповному розкритті теоретичного питання без критичної оцінки; оцінка 

0 балів виставляється у разі, якщо відповідь на поставлені питання неповне або неточна(або 

взагалі відсутня).     

 Відповідно, при оцінці виконання практичних завдань оцінка 10 балів виставляється 

при правильному та безпомилковому проведені необхідних розрахунків (за умови наявності 

пояснень до цих розрахунків, застосованих формул (методик) і правильних коментарів до 

отриманих результатів. Оцінка 8 балів виставляється при  правильному і безпомилковому 

вирішенні задачі, але без пояснень до розрахунків, без  посилань на певні формули чи 

методики і відсутності або помилкових коментарів до отриманих результатів. Оцінка 6 

балів виставляється при частково правильному рішенні задачі і без пояснень. Оцінка 0 балів 

виставляється у випадку, якщо задача не виконана взагалі, або при виконання допущені 

помилки, які свідчать про недостатні знання формул або методик вирішення відповідних 

задач. 

Таким чином, результати іспиту оцінюються: в діапазоні від 0 до 50 балів. В разі, коли 

відповідь студентів оцінена менше ніж в 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами іспиту. Загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного 

контролю. 

Загальна підсумкова оцінка з науки складається з суми балів за результати поточного 

контролю знань  та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент 

набрав 30 балів і вище). До  відомості  обліку поточної і підсумкової успішності заносяться 

сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка). 

Переведення даних 100- бальної шкали оцінювання в 4-х бальну  та шкалу за системою 

ЕСТS здійснюється в такому порядку:  
Оцінка ECTS Оцінка за шкалою КНЕУ Оцінка за 4-бальною шкалою 

А 90-100 5 (відмінно) 

В 89-80 
4 (добре) 

С 70-79 

D 69-66 
3 (задовільно) 

Е 65-60 

FX 59-21 
2 (незадовільно) з можливістю 

повторного складання 

F 20-0 
2 (незадовільно) з обов’язковим    повторним 

вивчення дисципліни 

 

 

4.3.  Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен 

1. Проаналізувати господарські операції, скласти бухгалтерські записи, дати 

характеристику кореспондуючих рахунків. Визначити тип господарських операцій. 

2. Описати зміст господарських операцій за наведеною кореспонденцією рахунків та 

навести характеристику цих рахунків. 
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3. За наведеним змістом господарських операцій вибрати правильну кореспонденцію 

рахунків. 

4. За наведеним переліком рахунків визначити активні та пасивні рахунки. 

5. За наведеним переліком засобів, джерел та господарських процесів, скласти баланс. 

6. За наведеними переліками господарських засобів і джерел їх утворення, изначити які 

з них помилково віднесено до засобів та джерел. 

7. На підставі наведених даних результатів інвентаризації (виявленні лишки та нестачі) 

відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку. 

8. За наведеними операціями відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття 

(реалізованих, ліквідованих, безоплатно переданих) необоротних активів. 

9. На підставі наведених операцій визначити первісну вартість необоротних активів і 

відобразити на рахунках бухгалтерського обліку. 

10. На підставі наведених даних нарахувати амортизацію основних засобів. 

11. На підставі наведених даних визначити розмір сумнівних боргів. 

12. Визначити та розподілити транспортно-заготівельні витрати на витрачену частину 

матеріалів та відобразити їх на рахунках обліку. 

13. Розрахувати фактичну собівартість виготовленої продукції за наведеними даними та 

відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку. 

14. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку 

купівлю (продаж) іноземної валюти підприємством. 

15. На підставі наведених даних відобразити в обліку видані та використані підзвітними 

особами грошові кошти. 

16. За наведеними даними розподілити між видами випущеної продукції 

загальновиробничі витрати. 

17. За наведеними даними відобразити на рахунках бухгалтерського обліку 

зареєстрований статутний капітал та внески засновників.  

18. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку суму нарахованої, виплаченої та 

депонованої заробітної плати; визначити суми обов’язкових утримань. 

19. На підставі даних розрахувати суму заробітку за час відпустки. Провести утримання 

(податок з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску) та нарахування 

єдиного соціального внеску на нараховану зарплату. Відобразити на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

20. На підставі даних розрахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності. Провести 

всі утримання (податок з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску) та 

нарахування єдиного соціального внеску за рахунок роботодавця. Відобразити на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

21. За даними з нарахованої оплати праці, премій та матеріальної допомоги провести всі 

утримання (ПДФО, єдиного соціального внеску) та нарахування ЄСВ за рахунок 

роботодавця. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

22. За даними відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нараховану оплату праці 

працівників різних підрозділів підприємства. 

23. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку 

операції з обліку доходів і витрат діяльності підприємства. 

24. На підставі наведених даних визначити і відобразити на рахунках податок на 

прибуток та фінансовий результат (чистий прибуток) підприємства. 

25. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку 

використання прибутку підприємства на виплату дивідендів. 

26. Складить план проведення аудиту основних засобів в частині “Аудиторські 

процедури”. 

27. Пояснити порядок визначення та практичного застосування оцінки  ризику 

аудитором.  Визначити величину ризику не виявлення, якщо загальний ризик 
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встановлено аудитором  на рівні 0,02, властивий ризик визначено на рівні 0,3, а 

ризик контролю -0,2.   

28. Надайте письмову консультацію замовнику аудиторських послуг стосовно 

особливості представлення інформації про запаси у фінансовій звітності. 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

5.1. Основна література 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 № 996-ХІУ, із змінами. Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. Закон України “Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. № 140-V, із змінами. 

Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 

3. Аудит: практикум / [О. А. Петрик, В. О. Зотов., Б. В. Кудрицький, І. Ю. Чумакова та ін. ]. 

– К. : КНЕУ, 2011. – 364 с.  

4. Аудит оподаткування підприємств. Навчальний посібник. За заг.ред. О.А.Петрик. – 

К.:ДННУ «Акад.фін.управління», 2012. - 352с. 

5. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: Навч. посіб. /За заг. ред.. Ю.А- 

Кузьмінського.-К.:КНЕУ, 2007.- 648с. 

6. Звітність підприємства: підручник/ [М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін.] – 

К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 570 с. 

7. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К. :  КНЕУ, 

2001. - 334 с. 

8. Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерській Д.Є. Організація та методика аудиту 

підприємницької діяльності: Навч. Посіб. / За заг. Ред.. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2008. – 

472 с. 

9. Фінансовий облік: підручник у 2-х частинах/ [М. І. Бондар, В. І. Єфіменко, Л. Г. 

Ловінська та ін.]; за заг. ред.: М. І. Бондаря, Л. Г. Ловінської; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. 

- 590 с. 

5.2. Додаткова література 

1.  Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: навч. 

посібник / Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Л. О. Галат ; М-во освіти і науки України, 

ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Вид. 3-тє, доповн. і переробл. - К.: 

КНЕУ, 2010. - 390 с. 

2.  Ватуля І. Д., Канцедал Н. А., Пономаренко О. Г. Аудит. Практикум : Навчальний 

посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 304 с. 

3.  Головко Т.В. Фінансовий облік-1. Підручник. – К.:КНЕУ, 2008. 

4.  Державний фінансовий аудит: методологія і організація : Монографія / За ред. Є. В. 

Мниха. — К.: Київ. нац. торг.-екон ун-т, 2009. — 319 с. 

5.  Івахненков С.В. Комп’ютерний аудит : контрольні методики і технології. – К. : Знання, 

2005. – 286 с. 

6.  Кулаковська Л.П.,  Піча Ю.В. Основи аудиту: навч. посібник для студентів вищих 

закладів освіти. –  К.: «Каравелла », 2008. – 312 с. 
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1. Офіційний сайт Верховної Ради. - Режим доступу: www.rada.gov.ua   

2.  Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. - Режим доступу: www.kmu.gov.ua – 

3.  Офіційний сайт Міністерство фінансів України. - Режим доступу: www.minfm.qov.ua  

4.  Офіційний сайт редакції журналу "Дебет-Кредит". -  Режим доступу: www.dtkt.com.ua  

5.  Офіційний сайт редакції журналів "Бухгалтерія", "Бізнес". - Режим доступу:    
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