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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Облік і аудит» є складовою блоку навчальних 

дисциплін у підготовці спеціалістів за навчальною програмою спеціальності 

«Менеджмент». Мета вивчення навчальної дисципліни — опанування 

теоретичних засад бухгалтерського обліку і аудиту в діяльності підприємств 

різних форм власності та набуття практичних навичок документального 

оформлення господарських операцій, ведення облікових регістрів складання 

фінансової звітності, грамотного читання облікової звітності для прийняття 

управлінських рішень, а також практичних навичок здійснення аудиту 

(незалежної перевірки фінансової звітності) та інших видів аудиторських 

послуг. 

Предметом навчальної дисципліни «Облік і аудит» є методологія та 

методика ведення бухгалтерського обліку і аудиту на підприємстві. 

Навчальна  дисципліна  тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами, 

як: «Фінанси», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Міжнародні 

економічні відносини», «Економічна теорія». 

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит»: 

 оволодіння фаховою термінологією бухгалтерського обліку та аудиту; 

 засвоєння основних положень нормативно-правових актів, що регулюють 

національну систему бухгалтерського обліку і аудиту;  

 оволодіння теоретичними знаннями та методикою (процедурами) 

оформлення первинних документів облікових реєстрів, систематизації 

облікової інформації, складання і читання фінансової звітності; 

 засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як незалежної 

фінансової експертизи; 

 набуття практичних навичок щодо оформлення бухгалтерських,  

аудиторських документів і звітів, організації та планування 

бухгалтерського обліку і аудиту, виконання комплексу аудиторських 

послуг та процедур. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

розуміти: тенденції розвитку бухгалтерського обліку як науки; 

взаємозв’язки між синтетичними та аналітичними рахунками; значення 

господарських процесів у кругообігу капіталу; призначення аудиту; 

знати: методи, що використовує бухгалтерський облік під час вивчення 

господарської діяльності; порядок ведення бухгалтерського обліку необоротних 

і оборотних активів; порядок ведення бухгалтерського обліку власного капіталу 

та зобов’язань; джерела інформації та порядок заповнення фінансової звітності; 

етапи здійснення аудиту; 

уміти: відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського 

обліку; використовувати вивчені елементи методу бухгалтерського обліку за 

всіма об’єктами; правильно визначати фінансовий результат від різних видів 

діяльності; складати форми фінансової звітності; складати робочі документи 

аудитора.  
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

 

Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують 

контрольну роботу у письмовому вигляді. Контрольна робота складається з 

теоретичної та практичної частин. 

Варіанти контрольної роботи вибирають за останньою цифрою залікової 

книжки студента.  

Під час написання контрольної роботи не можна обмежуватись лише 

матеріалом підручника. Потрібно ознайомитись із законодавчими і 

нормативними актами з вибраної теми, підібрати наукову літературу та 

ознайомитися з публікаціями в періодичних виданнях. 

Контрольна робота має бути належно оформлена. На титульній сторінці 

необхідно вказати навчальну дисципліну, з якої виконана контрольна робота; 

факультет, курс, групу, прізвище та ініціали студента. У кінці роботи слід 

зазначити дату виконання та особистий підпис студента. 

План теоретичної частини має містити не більше 3–4 питань. Складання 

плану – це індивідуальна творча робота, тема може бути подана в різних 

варіантах плану, але в будь-якому разі він має відображати основний її зміст. 

Теоретична частина контрольної роботи складається зі змісту, вступу, розділів, 

висновків і літературних джерел, які використав студент під час її виконання. 

У практичній частині необхідно виконати практичне завдання, яке 

відповідає вибраному студентом варіанту. 

Список використаних літературних джерел має бути оформлений згідно з 

вимогами до бібліографічного списку джерел, опублікованого в № 3 Бюлетень 

ВАК 2008 року. Кількість джерел у списку літератури має бути не менше ніж 

10 (статті, періодичні видання тощо). 

Контрольну роботу виконують на аркушах формату А4, приблизний 

обсяг 18–20 сторінок у друкованому варіанті. Контрольну роботу слід писати 

українською мовою. 
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Захист контрольної роботи проводиться в термін, затверджений 

деканатом, але не менше ніж за два тижні до іспиту. Без захисту контрольної  

роботи студент не допускається до іспиту. Зразок оформлення титульної 

сторінки контрольної роботи з навчальної дисципліни «Облік і аудит» наведено 

в додатку  А. 

Підготовлена робота надсилається або здається на кафедру обліку і 

фінансів (КрНУ, кімната 510, корпус № 5, бул. Пушкіна 3, м. Кременчук, 39600) 

не пізніше як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. 

 

 

 2 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК І АУДИТ» 

 

Тема 1 Теоретичні засади бухгалтерського обліку 

1.1 Сутність бухгалтерського обліку, його характерні особливості. 

1.2 Види бухгалтерського обліку. 

1.3 Регулювання  бухгалтерського обліку. 

1.4 Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти. 

1.5 Система об’єктів бухгалтерського обліку та їх класифікація. 

1.6  Господарські процеси. 

Література: [14; 15; 19;  27]. 

 

Тема 2 Поняття методу бухгалтерського обліку та його складових 

 

2.1 Сутність бухгалтерського балансу. 

2.2 Структура й основи побудови бухгалтерського балансу. 

2.3 Типи балансових змін. 

2.4 Рахунки бухгалтерського обліку. 

2.5  Подвійний запис та його сутність. 

2.6 Рахунки синтетичного і аналітичного обліку. 

2.7 Класифікація бухгалтерських рахунків. 
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2.8 План рахунків  бухгалтерського  обліку. 

2.9 Поняття бухгалтерських документів. Вимоги до складання бухгалтерських 

документів, їх значення. 

2.10 Класифікація бухгалтерських документів. 

2.11 Інвентаризація,  її сутність і значення. 

2.12 Оцінювання як елемент методу бухгалтерського обліку. Калькулювання у 

системі бухгалтерського обліку. 

Література: [ 14; 19; 22; 24; 27]. 

 

Тема 3 Організація  бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів 

господарювання 

 

3.1 Призначення і порядок обробки первинних документів.  

3.2 Помилки у бухгалтерських записах і способи їх виправлення. 

3.3 Форми бухгалтерського обліку: сутність і види. 

3.4 Облікова політика підприємства.  

Література: [14; 17; 21; 22; 25; 27]. 

   

Тема 4 Бухгалтерський облік основних  господарських процесів діяльності 

суб’єктів господарювання 

 

4.1 Облік процесу постачання. 

4.2 Облік процесу виробництва. 

4.3 Облік процесу реалізації, формування і розподілу результатів 

господарювання. 

Література: [16; 17; 19; 22; 23; 24; 27]. 
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Тема 5 Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності 

5.1 Аудит у системі господарського контролю. 

5.2 Предмет і об’єкти аудиту. 

5.3 Класифікація аудиту. 

5.4 Метод і методика аудиту. 

5.5 Нормативно-правова база аудиту. 

5.6 Внутрішній контроль та його характеристика. 

5.7 Особливості внутрішнього аудиту. 

5.8 Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості  та етики. 

Література: [12; 13; 18]. 

 

Тема 6 Організація аудиту фінансової звітності 

 

6.1 Аудитор, його статус і сертифікація. 

6.2 Види аудиторських послуг. 

6.3 Планування, стадії та процедури аудиту. 

6.4 Аудиторський ризик. 

6.5 Аудиторські робочі документи. 

6. 6 Аудиторський висновок та інші підсумкові  документи.   

Література: [12; 13; 18]. 

 

Тема 7 Методика аудиту фінансової звітності 

 

7.1 Аудит касових операцій. Перевірка операцій на рахунках у банках. 

7.2  Аудит дебіторської заборгованості. 

7.3  Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів. 

7.4  Аудит формування статутного капіталу. 

7.5 Аудит руху та використання капіталу за видами. 

7.6 Методика аудиту поточних зобов’язань, кредитних операцій.  
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Література: [11; 12; 13; 18; 21]. 

 

Тема 8 Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні 

торговельним підприємством 

8.1 Сутність і склад фінансової звітності. 

8.2 Вимоги до фінансової звітності. 

8.3 Поняття аудиторських доказів. 

8.4 Поняття аудиторських документів. 

8.5 Види та класифікація аудиторських документів. 

8.6 Аудиторський звіт і його види. 

8.7 Сучасне програмне забезпечення обліку і аудиту. 

Література: [12; 13; 18; 21]. 
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3 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБОТ 

 

3.1 Варіанти теоретичної частини контрольної роботи 

 

1. Сутність бухгалтерського обліку, його характерні особливості. 

2. Регулювання бухгалтерського обліку та види бухгалтерського           

обліку. 

3. Система об’єктів бухгалтерського обліку та їх класифікація. 

4. Структура й основи побудови бухгалтерського балансу. 

5. Типи балансових змін. 

6. Рахунки бухгалтерського обліку. 

7. Подвійний запис та його сутність. 

8. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку. 

9. Класифікація бухгалтерських рахунків. 

10.  План рахунків  бухгалтерського  обліку. 

11. Поняття бухгалтерських документів. Вимоги до складання 

бухгалтерських документів, їх значення.  

12.  Класифікація бухгалтерських документів. 

13.  Інвентаризація,  її сутність і значення. 

14.  Помилки у бухгалтерських записах і способи їх виправлення. 

15.  Форми бухгалтерського обліку: сутність і види. 

16.  Поняття, необхідність та етапи організації облікової політики на 

підприємствах.  

17.  Бухгалтерський облік основних  господарських процесів діяльності 

суб’єктів господарювання. 

18.  Метод і методика аудиту. Нормативно - правова база аудиту. 

19.  Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості  та етики. 

20. Види аудиторських послуг. Планування, стадії та процедури 

аудиту. 

21. Аудиторський ризик. Аудиторські робочі документи. 
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22.  Аудиторський звіт та інші підсумкові  документи.   

23.  Аудит операцій з готівкою. Перевірка операцій на рахунках у 

банках. 

24.  Аудит дебіторської заборгованості. 

25.  Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів. 

26.  Аудит формування зареєстрованого капіталу. 

27.  Аудит руху та використання капіталу за видами. 

28.  Методика аудиту поточних зобов’язань, кредитних операцій.  

29.  Сутність і склад фінансової звітності. Вимоги до фінансової 

звітності. 

30.  Аудиторський звіт і його види. 

 

3.2 Варіанти практичної частини контрольної роботи 

Варіант 1 

Задача  

Необхідно на підставі наведених даних провести групування засобів 

підприємства за видами та джерелами утворення. 

Дані для виконання подані у таблиці.  

Таблиця – Господарські засоби та джерела їх формування 

№ 

пор. 

Господарські засоби та джерела їх утворення Сума, 

грн 

1 2 3 

1 Споруди цеху і фабрики 150000 

2 Вантажні автовізки в цехах 15000 

3 Нитки бавовняні 3030 

4 Готівка в касі 1200 

5 Кам’яне вугілля на складі 8000 

6 Затяжні залізні машини 145000 

7 Трубопроводи міжцехові 51270 

8 Шафа конторська 2600 

9 Заборгованість із заробітної плати працівникам 73000 

10 Поточна кредиторська заборгованість 1190 

11 Заборгованість постачальникам за отримані від них 

матеріали 

42000 

12 Наждачно-заточувальний верстат 700 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

13 Вантажні автомашини 75000 

14 Заборгованість перед банком з короткострокової позики 25000 

15 Статутний капітал 300000 

16 Преси пневманічні 30000 

17 Прибуток 22100 

18 Резервний капітал 26000 

19 Товари на складі 700 

20 Гроші на поточному рахунку 17010 

21 Пайовий капітал 10710 

22 Запасні частини 490 
 

 

Варіант 2 

Задача  

Необхідно відкрити рахунки бухгалтерського обліку, пояснити з огляду 

економіки, чому початковий залишок записується у дебет чи кредит рахунку. 

Дані для виконання (грн): 

1) основні засоби – 256350; 

2) матеріали – 18690; 

3) прибуток – 13490; 

4) резервний капітал – 1860; 

5) готівка – 300; 

6) розрахунки з підзвітними особами – 1370; 

7) розрахунки з учасниками – 1670; 

8) розрахунки з покупцями – 2140; 

9) розрахунки з постачальниками – 5380. 

 

Варіант 3 

Задача  

Необхідно згрупувати в наведеній таблиці джерела утворення засобів 

підприємства за такими класифікаційними групами: зареєстрований  капітал, 

прибуток, кредити банку, розрахунки з постачальниками, розрахунки з оплати 
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праці, цільові фонди. Підрахувати підсумок з кожної класифікаційної групи та 

загалом. 

Таблиця  - Групування джерел засобів підприємства 

Зареєстрований 

капітал 

Прибуток Кредити 

банку 

Розрахунки з 

постачальниками 

Розрахунки з 

оплати праці 

Цільові 

фонди 

      

 

Дані для виконання подані у таблиці  

Таблиця – Джерела засобів підприємства 

Дані про окремі види джерел утворення засобів (грн) швейної фабрики 

«Володарка» на 1 січня 2019р. 

 

Зареєстрований капітал 380500 

Заборгованість підприємству «Фортуна» за матеріали 11000 

Заборгованість робітникам цехів із заробітної плати 15000 

Заборгованість банку «Аваль» за кредит на тимчасові потреби 7500 

Заборгованість суконній фабриці «Світанок» за матеріали 7000 

Заборгованість із заробітної плати управлінському апарату 4000 

Заборгованість Енергозбуту за електроенергію 6000 

Заборгованість підприємству «Веста» за матеріали 8400 

Заборгованість службовцям із заробітної плати 2000 

Цільове фінансування на будівництво складу 51400 

Прибуток від реалізації пальто 2160 

Усього 494960 
 

Варіант 4 

Задача  

Необхідно: 

− сформулювати зміст господарських операцій, що наведені в журналі 

реєстрації господарських операцій; 

− відкрити бухгалтерські рахунки, рознести в них залишки на 31 серпня 

поточного року; 

− записати на рахунки наведені нижче господарські операції; 

− підрахувати обороти по рахунках і визначити по кожному рахунку 

сальдо на 30 вересня цього року; 
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− скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку; 

− скласти баланс на 30 вересня поточного року. 

Дані для виконання подані у таблиці  

Таблиця  - Баланс ПП «Антоніна» на 31 серпня поточного року 

Статті активу Сума,  

грн 

Статті пасиву Сума, 

грн 

Основні засоби (10) 200000  Зареєстрований капітал (40) 350000 

Сировина й матеріали (201) 150000 Прибуток нерозподілений 

(441) 

17000 

Паливо (203) 10500 Короткострокові позики (60) 3500 

Готівка(30) 200 Розрахунки з 

постачальниками (63) 

2500 

Рахунки в банках (31) 16000 Розрахунки за податками й 

платежами (64) 

300 

Розрахунки з підзвітними 

особами (372) 

800 Розрахунки за виплатами 

працівникам  (66) 

8200 

Розрахунки з іншими 

дебіторами (377) 

4000 

Баланс 381500 Баланс 381500 

 

Таблиця  - Журнал реєстрації господарських операцій ПП «Антоніна» за 

вересень поточного року 

 

№ 

пор. 

Первинний 

документ 

Назва рахунку Сума 

що 

дебетується 

що 

кредитується 

часткова загальна 

1 2 3 4 5 6 

1 Прибутковий 

касовий ордер    

№ 75, чек 182736 

Готівка Рахунки в 

банках 

- 8200 

2 Виписка банку, 

платіжне 

доручення № 97 

Розрахунки за 

податками й 

платежами 

Рахунки в 

банках 

- 300 

3 Видатковий 

касовий ордер    

№ 19, платіжна 

відомість 

Розрахунки за 

виплатами 

працівникам  

Готівка - 8200 
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Продовження таблиці   

 

 

 

  

 

1 2 3 4 5 6 

4 Виписка банку, 

платіжне 

доручення № 89 

Короткострокові 

позики; 

розрахунки з 

постачальниками 

та підрядниками 

Рахунки в 

банках 

3500 

 

1500 

5000 

5 Акт приймання-

передачі 

основних засобів 

№ 4 

Основні засоби Зареєст-

рований 

капітал 

- 10000 

6 Виписка банку Розрахунки в 

банках 

Розраху-

нки з 

різними 

дебіто-

рами 

- 400 

 

7 Прибутковий 

касовий ордер    

№ 78, чек № 123 

Готівка Рахунки в 

банках 

- 60 

8 Видатковий 

касовий ордер    

№ 160 

Розрахунки з 

підзвітними 

особами 

Готівка - 30 

  

 

Варіант 5 

Задача 

Необхідно: 

 відобразити облік витрат на виробництво на рахунках бухгалтерського 

обліку (як синтетичних, так і аналітичних) з кожної господарської операції; 

 скласти бухгалтерські проводки щодо кожної господарської операції. 

Дані для виконання: 

1)  витрачені виробничі запаси на суму 1000 грн, зокрема: на 

виробництво продукції А на суму 400 грн;  

на виробництво продукції В – 600 грн.; 

2) нараховано заробітну плату працівникам підприємства – 1200 грн, 

зокрема: зайнятим на виробництві продукції А – 300 грн; на виробництво 
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продукції В –700 грн; працівникам загальновиробничого призначення –  

200 грн; 

3) проведено нарахування на заробітну плату до фондів соціального 

спрямування у розмірі 480 грн  і виділено зокрема: на виробництво продукції   

А – 120 грн; на виробництво продукції В – 280 грн; на загальновиробничі 

витрати – 80 грн; 

4) списано малоцінні та швидкозношувані предмети на 

загальновиробничі витрати на суму 20 грн; 

5) проведено розподіл і включення загальновиробничих витрат до 

вартості виробництва, пропорційно обсягам нарахованої заробітної плати на 

виробництві продукції А і В на суму 300 грн, зокрема: на виробництво 

продукції А – 90 грн та на виробництво продукції В – 210 грн; 

6) нараховано амортизацію по основних засобів на суму 260 грн і 

віднесено : на виробництво продукції А – 100 грн; на виробництво продукції     

В – 160 грн; 

7) виконано підрядною організацією роботи на виробництві продукції А 

на суму 140 грн; 

8) оприбутковано з виробництва готову продукцію за собівартістю на 

склад на суму 3100 грн, зокрема: продукцію А у сумі 1150 грн; продукцію           

В – 1950 грн. 

 

Варіант 6 

Задача  

Необхідно на підставі наведених даних заповнити первинні документи 

(дані, яких не вистачає, вибираються самостійно): 

– прибутковий касовий ордер; 

– акт списання МШП. 

Дані для виконання: 

З підзвітних сум майстром цеху Шаталовим Т. О. були придбані в 

магазині «Господарство» такі матеріальні цінності: 
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1) відра оцинковані (10 шт. вартістю 120 грн); 

2) щітка господарська (3 шт. вартістю 60 грн). 

Після закінченням терміну експлуатації списуються: 

1) електродриль (3 шт. вартістю 570 грн); 

2) лампа паяльна (7 шт. вартістю 300 грн). 

 

Варіант 7 

Задача 

Необхідно за даними господарських операцій за листопад 2018 року 

скласти реєстраційний журнал та визначити кореспонденцію рахунків.  

Таблиця  - Господарські операції ТОВ Готель «Стелла» за листопад 2018 р. 

Зміст господарських операцій Сума, грн 

1. Уведено в експлуатацію основні засоби  1400 

2. Надійшли на рахунок у банку кошти від покупців  800 

3. Перераховано з поточного рахунку в банку ПАТ 

«Велика кишеня» за товари  

2940

0 

4. Перераховано з поточного рахунку в банку до 

бюджету податок на прибуток  

1740 

5. Здано в касу підприємства виторг за реалізовану 

власну продукцію 

2400

0 

6. Поточне зобов’язання з ПДВ ? 

7. Списано собівартість реалізованої готової продукції  1200

0 

8. Здано в банк на поточний рахунок виторг з каси  2400

0 

9. Надійшло від ТОВ «Астера» сировина і матеріали 1200

0 

Окрім того, ПДВ - 20 %  ? 

10. Перераховано з поточного рахунку в погашення 

короткострокової позики банку 

 

5000 

11. Сплачено фірмі «Астера» з поточного рахунку в 

банку  

 

1440

0 

 

Варіант 8 

Задача 
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Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю 20000 грн. 

Ліквідаційна вартість обладнання становить - 2000 грн. Очікуваний строк 

корисного використання обладнання становить - 5 років. Очікуваний обсяг 

продукції, яку буде вироблено з використанням придбаного обладнання, 

становить - 12000 грн. Визначити суму нарахованої амортизації в перший рік 

експлуатації обладнання, якщо на цьому верстаті буде виготовлено продукції 

на 1800 грн: 

а) 3600; б) 10000; в) 2700; г) 3000; д) 2200. 

 

Варіант 9. 

Задача. 

 Необхідно зробити бухгалтерські записи щодо внутрішньогосподарських 

операцій підприємства. 

1. Перераховано аванс підприємству зв’язку за телеграфні послуги на 

суму 250000 грн, (у тому числі ПДВ). 

2. Видано аванс на службове відрядження працівнику на суму 635 грн. 

3. Видано аванс працівнику на придбання канцелярських товарів на суму 

430 грн. 

4. Проведено нарахування коштів щодо інкасації торговельного виторгу 

магазину за квартал на суму 1450 грн. 

5. Нараховано заробітну плату персоналу підприємства за відпрацьований 

місяць на суму 23400 грн. 

6. Видано короткотермінову позику працівнику підприємства в рахунок 

погашення заробітної плати на суму 69000 грн. 

7. Видано готівку з каси підприємства керівнику підприємства на суму 

24300 грн. 

8. Витрати з капітального ремонту будівлі приміщення  складу склали на 

суму 2300000 грн. 

9. Проведено відрахування від фонду оплати праці персоналу єдиного 

соціального внеску на суму 2345000 грн. 
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10. Підприємство придбало патент на суму 18000 грн терміном 

використання 10 років. 

 

Варіант 10 

Задача. 

Необхідно: 

 за допомогою рахунків відобразити облік процесу реалізації та 

визначити фінансовий результат діяльності підприємства; 

 відкрити рахунки, відобразити на них господарські операції та скласти 

бухгалтерські проводки. 

Дані для виконання: 

1) відвантажено готову продукцію покупцю за собівартістю 2000 грн.; 

2) нараховано покупцю заборгованість за відвантажену йому продукцію 

за цінами реалізації на суму 6000 грн; 

3) вираховано суму податку на додану вартість із суми доходу від 

реалізації готової продукції 1000 грн; 

4) списано на фінансові результати чистий дохід без урахування податку 

на додану вартість – 5000 грн; 

5) надійшла на розрахунковий рахунок підприємства оплата від покупця  

за поставлену йому продукцію на суму 3500 грн; 

6) отримано від покупця короткостроковий вексель як гарантійне 

зобов’язання щодо оплати за придбаний товар у майбутньому на суму           

2500 грн; 

7) списано на фінансові результати витрати підприємства, пов’язані із 

збутом продукції, на суму 900 грн; 

8) нараховано до бюджету податок на прибуток 30 % від 

оподатковуваного прибутку – 630 грн; 

9) визначено нерозподілений прибуток підприємства 1470 грн. 
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4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Сутність бухгалтерського обліку, його характерні особливості. 

2. Види бухгалтерського обліку. 

3. Регулювання  бухгалтерського обліку. 

4. Предмет бухгалтерського обліку його об’єкти. 

5. Система об’єктів бухгалтерського обліку та їх класифікація. 

6.  Господарські процеси. 

7. Сутність бухгалтерського балансу. 

8. Структура й основи побудови бухгалтерського балансу. 

9. Типи балансових змін. 

10. Рахунки бухгалтерського обліку. 

11.  Подвійний запис та його сутність. 

12. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку. 

13. Класифікація бухгалтерських рахунків. 

14.  План рахунків  бухгалтерського  обліку. 

15. Поняття бухгалтерських документів. Вимоги до складання 

бухгалтерських документів, їх значення. 

16.  Класифікація бухгалтерських документів. 

17. Інвентаризація,  її сутність і значення. 

18. Оцінювання як елемент методу бухгалтерського обліку. 

19. Калькулювання у системі бухгалтерського обліку. 

20. Призначення і порядок обробки первинних документів.  

21.  Помилки у бухгалтерських записах і способи їх виправлення. 

22. Форми бухгалтерського обліку: сутність і види. 

23. Облікова політика підприємства.  

24. Облік процесу постачання. 

25. Облік процесу виробництва. 

26. Облік процесу реалізації, формування і розподілу результатів 

господарювання. 

27. Аудит у системі господарського контролю. 
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28. Предмет і об’єкти аудиту. 

29.  Класифікація аудиту. 

30.  Метод і методика аудиту. 

31.  Нормативно - правова база аудиту. 

32. Внутрішній контроль та його характеристика. 

33. Особливості внутрішнього аудиту. 

34. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості  та етики. 

35. Аудитор, його статус і сертифікація. 

36. Види аудиторських послуг. 

37. Планування, стадії та процедури аудиту. 

38. Аудиторський ризик. 

39. Аудиторські робочі документи. 

40. Аудиторський висновок та інші підсумкові  документи.   

41. Аудит касових операцій. Перевірка операцій на рахунках у банках. 

42. Аудит дебіторської заборгованості. 

43. Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів. 

44. Аудит формування статутного капіталу. 

45. Аудит руху та використання капіталу за видами. 

46. Методика аудиту поточних зобов’язань, кредитних операцій.  

47. Сутність і склад фінансової звітності. 

48. Вимоги до фінансової звітності. 

49. Поняття аудиторських доказів. 

50. Поняття аудиторських документів. 

51. Види та класифікація аудиторських документів. 

52. Аудиторський звіт і його види. 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою таблиця 5.1 , яка у відомості обліку успішності доповнюється оцінками 

за національною системою та за Європейською кредитно-трансферною 

системою – ЕСТS. 

Таблиця 5.1 – Оцінювання знань студентів за 100-бальною рейтинговою 

шкалою 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 
Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

Іспит Залік 

Відмінно 

Зараховано 

90–100 А Відмінно 

Добре 
82–89 В Дуже добре 

74–81 С Добре  

Задовільно 
64–73 D Задовільно  

60–63 Е Достатньо  

Незадовільно 
Не 

зараховано 

35–59 FX 

Незадовільно 

(дозволяється 

перескладання, але 

не більш ніж на Е) 

1–34 F 

Неприйнятно 

(повторне вивчення 

дисципліни) 
 

 

Формою підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни «Облік і 

аудит» під час її вивчення є  іспит. У навчальній карті самостійної роботи 

студентів узагальнено наведено критерії оцінювання знань з навчальної 

дисципліни «Облік і аудит»  за заочною формою навчання у таблиці 5.2. 

Підсумковий контроль знань студентів заочної форми враховує: 

а) домашню контрольну письмову роботу (максимально – 50 балів); 

б) захист  контрольної роботи (30 балів); 

 

 



 

 

24 

 

Таблиця 5.2 – Навчальна карта самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни «Облік і аудит»  за заочною формою навчання 

 

Види самостійної 

роботи 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми контролю та 

звітності 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 2 3 4 

                                         За виконання модульних (контрольних) завдань 

1. Виконання  

письмового завдання 

під час  складання 

іспиту 

 У строки 

екзаменацій

ної 

сесії 

Перевірка правильності 

виконання завдання 

20 

 

За виконання завдань для самостійного опрацювання 

2. Написання 

контрольної роботи за 

заданою 

проблематикою 

(згідно з варіантом) 

 

 

 

 

 

 

Перевірка правильності 

виконання  

контрольних робіт 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

Захист контрольної роботи                                                                          30 

     Усього                                                 100 

 

в) результат виконання письмового завдання в аудиторії під час проведення 

іспиту (20 балів). 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи     

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІК І АУДИТ» 

для студентів заочної форми навчання 

зі спеціальності 073 - «Менеджмент» 

освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові 

(повністю) 

___________________________ 

 

Перевірив 

___________________________ 

(науковий ступінь і вчене звання, прізвище, ім’я та 

по батькові викладача) 

 

 

 

Кременчук 2019
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