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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів  – 4 

Галузь знань: 

 

07 Управління та 

адміністрування  
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

 

073 Менеджмент  
(шифр і назва) 

     

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  120  

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

40 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 4 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

52 110 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 87 % (56/64)  

для заочної форми навчання – 9% (10/110) 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теорії та 

практики ведення бухгалтерського обліку і аудиту на підприємствах України. 

Завданнями дисципліни є вивчення сутності та основних форм 

бухгалтерського обліку, предмету і методу бухгалтерського обліку, особливостей 

організації бухгалтерського обліку та облікової політики підприємств, вивчення 

сутності та класифікації видів аудиту, предмету та об’єкту аудиту, особливостей 

функціонування ринку послуг аудиторських фірм, особливостей управління 

аудиторською діяльністю в Україні, основ правового регулювання аудиторської 

діяльності, організаційних основ здійснення аудиторської діяльності, набуття 

навичок здійснення аудиту різних форм фінансової звітності суб’єктів 

господарської діяльності та користування робочими документами аудитора, 

оформлення результатів надання послуг аудиторської фірми. 

Предмет: організаційні та методичні засади відображення в обліку 

господарських операцій та проведення аудиту. 

Унаслідок вивчення і засвоєння програми курсу «Облік і аудит» студенти 

мають знати: 

• сутність обліку та аудиту, його основні принципи,  

• характеристику об’єктів, прийоми і способи обліку і аудиту,  

• порядок формування власного капіталу як джерела фінансування 

необоротних і оборотних активів,  

• облік і аудит грошових коштів,  

• облік і аудит зобов’язань,  

• склад витрат та калькулювання собівартості продукції, послуг та їх аудит,  

• порядок формування і аудит фінансових результатів діяльності підприємств 

і відображення їх у звітності  

На основі отриманих знань студенти повинні вміти: 

 використовувати облікову інформацію для контролю за рухом запасів, 

ефективним використання грошових коштів,  

 сприяти своєчасності розрахунків,  

 калькулювати собівартість продукції та послуг;  

 визначати дохід від реалізації.  
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Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку.  

 

Тема 1.1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і 

метод. 

Нормативні документи, які визначають основи, порядок організації та 

ведення бухгалтерського обліку на підприємствах України. Види господарського 

обліку. Принципи, функції та завдання бухгалтерського обліку. 

Вимірники, які використовуються у бухгалтерському обліку: натуральні, 

грошові та трудові. Користувачі бухгалтерської інформації. Поняття предмету та 

об’єктів бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку та його елементи. 

Класифікація господарських засобів і джерел їх утворення.  

 

Тема 1.2. Бухгалтерський баланс. 

Поняття бухгалтерського балансу, як основного документу фінансової 

звітності, його значення і використання в управлінні.  

Побудова балансу. Види бухгалтерських балансів. Зміни в балансі, зумовлені 

господарськими операціями.  

 

Тема 1.3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.  
Поняття про бухгалтерські рахунки, їх будова. Класифікація рахунків за 

різними ознаками. 

Подвійний запис, його суть і контрольне значення. Порядок виведення сальдо 

на активних, пасивних і активно-пасивних рахунках. Рахунки синтетичного й 

аналітичного обліку. Порядок застосування Плану рахунків у бухгалтерському 

обліку підприємств. Побудова Плану рахунків.  

 

Тема 1.4. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського 

обліку. 

Документація як складова частина методу бухгалтерського обліку. 

Класифікація документів, їх структура, вимоги до складання, обов’язкові 

реквізити. Помилки в обліку та способи їх виправлення. Організація 

документообігу і зберігання документів. 

Суть і значення інвентаризації. Види інвентаризацій. Порядок проведення 

інвентаризації, виведення та відображення її результатів у бухгалтерському 

обліку. Поняття про форми бухгалтерського обліку, їх види.  

Особливості застосування різних форм обліку на підприємствах України. 

 

Тема 1.5. Облік господарських операцій. 

Загальна характеристика процесу придбання матеріальних цінностей. Облік 

процесу придбання необоротних активів. Облік процесу придбання виробничих 

запасів. Облік придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік 

процесу виробництва та визначення собівартості готової продукції. Облік процесу 

реалізації. 
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Тема 1.6. Основи бухгалтерської звітності. 

Сутність і призначення бухгалтерської звітності. Звітність підприємства, її 

види, склад і порядок надання. Користувачі звітності. Класифікація видів 

бухгалтерської звітності за різними ознаками. 

Загальна характеристика бухгалтерської звітності. Фінансова, податкова і 

статистична звітність. Форми бухгалтерської звітності і порядок її складання. 

Баланс підприємства. Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових 

коштів. Звіт про власний капітал. Примітки до фінансової звітності.  

Податкова звітність, її види, порядок складання і надання. Статистична 

звітність, порядок її складання і надання. Методика складання річного 

фінансового звіту підприємства. 

 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи організації аудиту. 

 

Тема 2.1. Аудит, його сутність і місце в системі господарського контролю, 

предмет, метод і об’єкти аудиту. 

Історія виникнення та становлення аудиту в світі та Україні. 

Сутність та призначення аудиту, його необхідність. Предмет, метод, суб’єкти 

та об’єкти аудиту. Принципи аудиторського контролю. Аудит як форма 

незалежного господарського контролю. Відмінність аудиту від ревізій 

господарської діяльності. Обов’язкове проведення аудиту. 

Види і класифікація аудиту. Внутрішній і зовнішній аудит. Класифікація 

послуг, що надаються аудиторами. Супутні послуги аудиту. 

 

Тема 2.2. Нормативно-правове регулювання аудиту в Україні. Міжнародні 

стандарти аудиту (МСА), етичні норми. 

Основні положення щодо аудиту Господарського кодексу України та Закону 

України “Про аудиторську діяльність в Україні”. Структура та класифікація МСА. 

Професійна етика аудитора. 

 

Тема 2.3. Організація інституту аудиту в Україні. 

Організація аудиторської діяльності в Україні. Управління аудиторською 

діяльністю в Україні. Аудиторська палата України та Спілка аудиторів України. 

Їх формування та самоврядні принципи організації діяльності. Контроль якості 

аудиторських послуг. 

Система сертифікації, ліцензування та постійного удосконалення знань 

аудиторів. 

 

Тема 2.4. Методика аудиту. Планування, стадії і процедури аудиту. 

Погодження клієнта, порядок укладання договору на проведення аудиту. 

Необхідність та види методичних прийомів аудиту. Документальна та фактична 

перевірка. Планування аудиторської перевірки. 

Етапи планування. Програма аудиту. Аналітичні процедури в аудиті. 

Вибіркова та суцільна перевірка. Суттєвість в аудиті. Аудит у комп’ютерному 

середовищі. 
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Тема 2.5. Аудиторські ризики і помилки, їх суттєвість. Аудиторські докази. 

Поняття аудиторського ризику. Кількісна оцінка аудиторського ризику та 

правила, яких необхідно дотримуватись при її застосуванні.  

Шахрайство й помилки в бухгалтерському обліку і звітності, що виявляються 

під час аудиторської перевірки, їх види і фактори, що впливають на ступінь 

ризику перекручувань бухгалтерської звітності. Дії аудитора при виявленні 

перекручування бухгалтерської звітності. 

Поняття помилок, їх види і причини виникнення. Поняття шахрайства. 

Класифікація помилок і шахрайства. Аудиторська істина, її пізнання в аудиті. 

Поняття аудиторських доказів та їх види. Система способів отримання 

аудиторських доказів. Джерела отримання аудиторських доказів. Процедури й 

прийоми отримання аудиторських доказів та вимоги, що до них висуваються. 

Критерії достатності та належності аудиторських доказів. Види аудиторських 

доказів та вимоги, що ставляться до них. 

 

Тема 2.6. Робочі документи аудитора. 

Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Робоче досьє аудитора: 

постійний і тимчасовий файли. Методика складання робочих документів аудитора 

і ведення аудиторського досьє. Організаційні, адміністративні документи 

аудиторських процедур з окремих статей річного звіту та інші аудиторські дані, 

висновок, рекомендації (пропозиції). 

 

Тема 2.7. Методика аудиту фінансової звітності. 

Компоненти фінансових звітів, їх призначення та подання. Основні вимоги до 

річних звітів. Перевірка звіту про фінансові результати: емпіричне дослідження, 

бухгалтерський та фінансовий облік. Тест визначення суттєвості окремих груп 

доходів. Програма аудиту фінансових результатів. 

Формальна та аналітична перевірка фінансової звітності. Методичні прийоми 

проведення аудиторської перевірки. Аналіз показників фінансового стану 

підприємства. 

 

Тема 2.8. Аудит активів і пасивів. 

Завдання та послідовність аудиту активів, капіталу та зобов’язань. Аудит 

забезпечення збереженості касової готівки та додержання касової дисципліни, 

вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій. Аудит 

дебіторської заборгованості. Аудит наявності та руху основних засобів і 

нематеріальних активів. Аудит формування статутного капіталу суб’єктів 

господарювання та його особливості. Організація та методика аудиту поточних 

зобов’язань, кредитних операцій. 

 

Тема 2.9. Аудит доходів, витрат та фінансових результатів. 

Мета і завдання аудиту доходів і результатів діяльності. Визначення доходів 

та їх відображення у фінансовій звітності, класифікація доходів за видами 

діяльності. Особливості нормативної бази аудиту доходів і фінансових 

результатів: визначення виручки від реалізації, управління і контроль за 
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реалізацією, визначення доходу від надання послуг, від використання активів 

підприємства іншими сторонами.  

Предметна область аудиторського дослідження доходів і фінансових 

результатів: об'єкти аудиту операцій з обліку доходів і результаті діяльності, 

елементи облікової політики. Аудит та методика доходів і фінансових результатів. 

Основні вимоги до річних звітів. Перевірка звіту про фінансові результати: 

емпіричне дослідження, бухгалтерський та фінансовий облік. Тест визначення 

суттєвості окремих груп доходів. Програма аудиту доходів і фінансових 

результатів. 

 

Тема 2.10. Методика складання аудиторського звіту та аудиторського 

висновку. 

Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку. Змістовне 

наповнення аудиторського звіту. Користувачі аудиторського звіту. Складові 

частини аудиторського звіту та їх характеристика. 

Основні елементи аудиторського висновку: заголовок, вступ, масштаб 

перевірки, висновок про перевірену фінансову звітність, дата висновку. Змістовне 

наповнення та характеристика кожного елемента аудиторського висновку. Види 

аудиторських висновків та їх зміст. Позитивний, умовно-позитивний та 

негативний висновок. Види позитивного висновку: безумовно-позитивний 

висновок, умовно-позитивний висновок та їх характеристика. Відмова від надання 

висновку та її причини. 
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2. Структура залікового кредиту курсу 

Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. 

Тема 1.1. Загальна характеристика 

бухгалтерського обліку, його предмет і 

метод 

6 2 2 
 

2 6 
   

6 

Тема 1.2. Бухгалтерський баланс  6 2 2 
 

2 8 2 
  

6 

Тема 1.3. Рахунки бухгалтерського 

обліку і подвійний запис.  
6 2 2 

 
2 8 2 

  
6 

Тема 1.4. Документація та 

інвентаризація, техніка і форми 

бухгалтерського обліку. 

8 2 
  

6 6 
   

6 

Тема 1.5. Облік господарських 

операцій. 
12 4 2 

 
6 8 

 
2 

 
6 

Тема 1.6. Основи бухгалтерської 

звітності. 
6 2 

  
4 8 

   
8 

Модульний контроль 6 2 
  

4 6 
   

6 

Разом за ЗМ 1 50 16 8 
 

26 50 4 2 
 

44 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи організації аудиту. 

Тема 2.1. Аудит, його сутність і місце в 

системі господарського контролю, 

предмет, метод і об’єкти аудиту.  

6 2 
  

4 6 
   

6 

Тема 2.2. Нормативно-правове 

регулювання аудиту в Україні. 

Міжнародні стандарти аудиту (МСА), 

етичні норми. 

6 2 
  

4 6 
   

6 

Тема 2.3. Організація інституту аудиту 

в Україні. 
6 2 2 

 
2 10 2 2 

 
6 

Тема 2.4. Методика аудиту. 

Планування, стадії і процедури аудиту. 
6 2 

  
4 6 

   
6 

Тема 2.5. Аудиторські ризики і 

помилки, їх суттєвість. Аудиторські 

докази. 

8 2 2 
 

4 6 
   

6 

Тема 2.6. Робочі документи аудитора. 6 2 
  

4 6 
   

6 

Тема 2.7. Методика аудиту фінансової 

звітності. 
6 2 

  
4 6 

   
6 

Тема 2.8. Аудит активів і пасивів. 8 2 4 
 

2 6 
   

6 

Тема 2.9. Аудит доходів, витрат та 

фінансових результатів. 
6 2 2 

 
2 6 

   
6 

Тема 2.10. Методика складання 

аудиторського звіту та аудиторського 

висновку. 

6 2 
  

4 6 
   

6 

Модульний контроль 6 2 
  

4 6 
   

6 

Разом за ЗМ 2 70 22 10 
 

38 70 2 2 
 

66 

Всього годин 120 40 28 
 

52 120 6 4 
 

110 
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5. Теми семінарських занять 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 не передбачено навчальним планом  

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 
Тема 1.1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, 

його предмет і метод 
2 - 

2 Тема 1.2. Бухгалтерський баланс  2 - 

3 
Тема 1.3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний 

запис.  
2 - 

4 Тема 1.5. Облік господарських операцій. 2 2 

5 Тема 2.3. Організація інституту аудиту в Україні. 2 2 

6 
Тема 2.5. Аудиторські ризики і помилки, їх суттєвість. 

Аудиторські докази. 
2 - 

7 Тема 2.8. Аудит активів і пасивів. 4 - 

8 Тема 2.9. Аудит доходів, витрат та фінансових результатів. 2 - 

 Разом 18 4 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 не передбачено навчальним планом  

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 2 3 4 

1 
Тема 1.1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, 

його предмет і метод 
2 6 

2 Тема 1.2. Бухгалтерський баланс  2 6 

3 Тема 1.3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.  2 6 

4 
Тема 1.4. Документація та інвентаризація, техніка і форми 

бухгалтерського обліку. 
6 6 

5 Тема 1.5. Облік господарських операцій. 6 6 

6 Тема 1.6. Основи бухгалтерської звітності. 4 8 

7 
Тема 2.1. Аудит, його сутність і місце в системі 

господарського контролю, предмет, метод і об’єкти аудиту.  
4 6 

8 
Тема 2.2. Нормативно-правове регулювання аудиту в Україні. 

Міжнародні стандарти аудиту (МСА), етичні норми. 
4 6 
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9 Тема 2.3. Організація інституту аудиту в Україні. 2 6 

10 
Тема 2.4. Методика аудиту. Планування, стадії і процедури 

аудиту. 
4 6 

11 
Тема 2.5. Аудиторські ризики і помилки, їх суттєвість. 

Аудиторські докази. 
4 6 

12 Тема 2.6. Робочі документи аудитора. 4 6 

13 Тема 2.7. Методика аудиту фінансової звітності. 4 6 

14 Тема 2.8. Аудит активів і пасивів. 2 6 

15 Тема 2.9. Аудит доходів, витрат та фінансових результатів. 2 6 

16 
Тема 2.10. Методика складання аудиторського звіту та 

аудиторського висновку. 
4 6 

17 Підготовка до написання модульних контрольних робіт 8 12 

 Разом  64 110 

 

10. Методи навчання. 

В процесі проведення лекційних та практичних занять використовуються такі 

методи активного навчання: 

- лекція; 

- розгляд ситуаційних завдань; 

- тестування; 

- реферати. 

При виконанні розрахункових завдань, при оформленні самостійної роботи та 

для проведення модульного контролю використовуються ПЕОМ. 

При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 

- мультимедійний проектор; 

- друковані роздаткові матеріали. 

11. Методи оцінювання знань. 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: поточне тестування після 

вивчення кожного змістового модуля; оцінка за індивідуальну роботу; іспит. 

Для діагностики знань використовується європейська кредитно-трансфертна 

система зі 100-бальною шкалою оцінювання. 

 

12. Методи контролю. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові 

питання (10 тестів, одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих), два 

теоретичних питання та одна практична ситуація. 

Контроль з самостійної роботи проводиться : 

з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань; 

за індивідуальним завданням – з допомогою перевірки виконаних завдань. 

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті у письмовій формі у 

вигляді комплексних контрольних робіт (ККР), які включають три теоретичних 
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питання. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

 

13. Критерії та шкала оцінювання.  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента 

при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної 

дисципліни, є: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

завдань; 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній 

шкалі. Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до 

цілого числа: 

0%-10% - завдання не виконано; 

до 40% - завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

до 60% - завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки в 

розрахунках або методиці; 

до 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

до 100% -  завдання виконано повністю, правильно, вчасно і без зауважень. 

Кожний вид роботи оцінюється за наведеною шкалою. Семестрова 

підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів робіт. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100  А відмінно   
зараховано 

82 – 89 В добре  

75 – 81 С добре  

зараховано 68 – 74 D 
задовільно  

60 – 67 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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15. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій з дисципліни «Облік і аудит». 

2. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, 

поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни 

«Облік і аудит» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузь 

знань 07 Управління та адміністрування, за спеціальністю 073 Менеджмент, 

спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом». 

 

16. Рекомендована література 

Законодавчі та нормативні документи 

1. Господарський Кодекс України: Закон України від 16 січня 2003р. №436-IV // 

База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 08.09.2018). 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України 

редакція від 07.02.2019 № 8073-X // База даних «Законодавство України» / ВР 

України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 08.09.2018). 

3. Методичні рекомендації по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку, 

затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. №356. - Режим 

доступа: http://www.ligazakon.ua 

4. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій та  

інструкція щодо його застосування: Наказ МФУ від 30.11.99 р. №291. - 

Режим доступа : http://www.ligazakon.ua 

5. Податковий кодекс України, за реєстр. за № 2755-VІ від 2 грудня 2010 року. – 

Режим доступа : http://www.ligazakon.ua. 

6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. - Режим доступа: 

http://www.ligazakon.ua. 

7. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. 

затверджене Постановою Правління НБУ від 29.12.2017 року № 148 - Режим 

доступа: http://www.ligazakon.ua. 

8. Положення про Державну фінансову інспекцію України: Постанова КМУ від 

6 серпня 2014 р. № 31016. // База даних «Законодавство України» / ВР 

України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 08.09.2018). 

9. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05 1995 року №88. - Режим 

доступа: http://www.ligazakon.ua 

10. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ МФУ від 

02.09.2014 № 879 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 08.12.2018). 

11. Порядок визначення розміру збитку від розкрадань, нестач, псування 

матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 

22.01.1996р. № 116 (зі змінами та доповненнями) // База даних 

«Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата 

звернення: 08.09.2018). 

http://www.ligazakon.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.ligazakon.ua/
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12. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Інструкції про порядок 

відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних 

валютах” від 12 листопада 2003 р. № 492. - Режим доступа : 

http://www.ligazakon.ua. 

13. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VІ // База 

даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua 

(дата звернення: 08.09.2018). 

14. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 

21.12.2017 № 2258-VIII// База даних «Законодавство України» / ВР України. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 08.09.2018). 

15. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 

16.07.1999 р. № 996-XIV // База даних «Законодавство України» / ВР 

України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 08.09.2018). 

16. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 

16.07.99 р. № 996-ХІV, зі змінами та доповненнями. – Режим доступа: 

http://www.ligazakon.ua. 

17. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ із 

змінами і доповненнями // База даних «Законодавство України» / ВР України. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 08.09.2018). 

18. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті: Постанова Правління НБУ від 21.01.2004 року № 22 - 

Режим доступа: http://www.ligazakon.ua 

19. Про затвердження Національного положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства 

фінансів України від 07.02.2013 року № 73 [зі змін. та доп.]. // База даних 

«Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата 

звернення: 08.12.2018). 

20. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування: Закон України від 8.07.2010 р № 2464-VI /// База даних 

«Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата 

звернення: 08.09.2018). 

21. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 p. № 108/95-ВР із змінами і 

доповненнями // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 08.09.2018). 

22. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України 

від 06.02.2018 № 2275-VIII// База даних «Законодавство України» / ВР 

України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 08.09.2018). 

23. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. №435-IV із 

змінами і доповненнями // База даних «Законодавство України» / ВР України. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 08.09.2018). 

 

Основна література 

1. Аудит: підручник / наук. ред. Івана Ісаковича Пилипенка; Нац. акад. 

статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. – 

643 с. 

http://www.ligazakon.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.ligazakon.ua/
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2. Аудит: методика і організація : навч. посібник / Н. І. Гордієнко, О. В. 

Харламова, Ю. І. Мізік, О. О. Конопліна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 

О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2017. – 319 с.  

3. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік: підруч. / Р. Ф. Бруханський. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с. 

4. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-практичний 

посібник / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін. — К.: Центр 

учбової літератури, 2010. —536 с. 

5. Ганін В.І., Синиця Т.В. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: 

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 336 с. 

6. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і 

доп. – Київ: Вид-во “Центр учбової літератури”, 2009. – 670 с. 

7. Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» – Одеса: ОНЕУ, 

2012.– 670 с. 

8. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік. Навч. пос. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 400 с. 

9. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік [Текст]: Навч. посібник / І.Б. Садовська,  

Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська – К.: „ Центр учбової літератури”, 2013. – 

688 с. 

10. Янчева Л.М. Т-50 Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Л. М. Янчева, 

Н. С. Акімова., О. В. Топоркова, Т. А. Наумова, Л. О. Кирильєва, Герасимова 

Н.С., М.О. Ільченко. – Х.: ХДУХТ, 2015. – 447с. 

 

Додаткова література 

1. Аудит оподаткування підприємств : навч. посіб. / О. А. Петрик, Г. М. 

Давидов, О. Ю. Редько та ін. ; за заг. ред. О. А. Пет рик ; передм. Т. І. 

Єфименко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управ ління”, 2012. − 352 с.  

2. Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів 

спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та 

ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. -

Житомир: ПП "Рута", 2009. - 912 с. 

3. Гордієнко Н. І. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для 

студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства») / Н. І. Гордієнко, В. Ю. Світлична; 

Харк. нац. акад. міськ. госп.-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 126 с. 

4. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посібник / За ред. 

М.В.Кужельного – К.: А.С.К., 2002 – 266 с. 

5. Ільіна С.Б. Основи аудиту: Навчально практичний посібник. — К.: Кондор, 

2009 р. – 378 с. 

6. Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: Навч. посіб.-К.: “Знання”, 2015.- 647 с. 

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами 

власності: Навч. посібник. – 5-е вид., перераб. і доп. К.: ВТОВ “А.С.К.”, 2011. 

– 784с. 
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Інтернет-ресурси 

1. http:// www.zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України 

2. http://www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України 

3. http://www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України 

4. http://www.minjust.gov.ua – офіційний сайт Міністерства юстиції України 

5. http:// www.apu.com.ua – офіційний сайт Аудиторської палати України 

6. http://sfs.gov.ua – офіційний сайт Державної фіскальної служби України 

7. http://www.pfu.ua – офіційний сайт Пенсійного фонду України 

8. http://www.dkrs.gov.ua – офіційний сайт Державної фінансової інспекції 

України 

9. http://www.ck.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Держаного комітету статистики 

10. http://www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку України 

11. http://www.ukr.buhgalter.com.ua - спеціалізований інформаційно-аналітичний 

ресурс для бухгалтерів, аудиторів 

12. http://www.mon.gov.ua - офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. 

13. http://www.nau.ua - інформаційно-пошукова правова система «Нормативні 

акти України (НАУ)». 

14. http://www.balance.ua - електронна версія газети «Баланс» 

15. http://www.vobu.com.ua – електронна версія газети «Все про бухгалтерський 

облік» 

16. http://www.uacaa.org – офіційний сайт асоціації бухгалтерів і аудиторів 


	1.  Мета та завдання навчальної дисципліни
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