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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

«Облік і аудит» 

 

 
 

 

 

 

Курс: 

підготовка  

бакалаврів 

 

 

 

Галузь знань, 

напрям  /  

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

 

 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

 

 

 

 

денна форма 

навчання 

 

 

 

заочна 

форма 

навчання 

 

 

 

 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS: 

3 

 

 

 

 

Модулів: 2 

 

 

 

 

Змістових модулів: 

2 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість 

годин: 108  год. 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань: 1401 – Сфера 

обслуговування 

 

 

 

 

 

 

Напрям: 

6.140103  – «Туризм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язкова 

 

 

Рік підготовки 

 

 

3 

 

 

 

 

Семестр 

 

 

5 

 

 

 

 

Лекції  

 

 

22 

 

 

 

 

Практичні 

 

 

14 
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Тижневих годин: 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавр 

 

 

Самостійна робота 

 

 

72 

 

 

 

Вид контролю 

 

 

Екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль № 1.  

1. 

Основні поняття, зміст, цілі, 

завдання та функції 

бухгалтерського обліку 

2  6    

2. Види обліку 2  6    

3. Спрощена система опдаткування 4 2 10    

4.  

Групи суб’єктів 

господарювання, що обрали 

спрощену систему 

оподаткування 

4 2 10    

5. 
Модульна контрольна робота  

№ 1 
 2     

 Змістовий модуль № 2.  

6. Загальна система оподаткування 4 2 10    

7. 
Облік заробітної плати,  та 

нарахування на неї 
2 2 10    

8. Туристичний збір 2 2 10    

9. 
Податок на прибуток 

юридичних осіб 
2  10    

10. 
Модульна контрольна робота  

№ 2 
 2     
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ВСЬОГО 22 14 72    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою курсу «Облік і аудит» – сформувати у майбутніх фахівців 

бухгалтерське бачення господарської діяльності підприємств туристичної 

галузі, надати їм необхідну допомогу в розумінні сутності й змісту складних 

бухгалтерських понять  і процесів, що відбуваються у сучасних умовах 

господарювання. Крім того, надати допомогу у прийнятті й реалізації 

ефективних управлінських рішень, які були б спрямовані на ефективне 

функціонування й подальший розвиток суб’єктів господарювання 

туристичної галузі. 

Вивчення цієї дисципліни дасть змогу майбутнім фахівцям оволодіти 

також фундаментальними основами важливих знань, уміннями та навичками 

ведення бухгалтерського та податкового обліку на  конкретних 

підприємствах туристичної індустрії. 

І нарешті, вивчення навчальної дисципліни “Облік і аудит” ставить за 

мету сприяти формуванню у майбутніх спеціалістів уміння застосовувати 

методи та принципи бухгалтерського обліку як важливого засобу та дієвого 

інструменту аналізу проблем в процесі здійснення господарської діяльності 

суб’єктами господарювання усіх форм та видів. 

 

Основні завдання:  
       1. розкрити специфіку бухгалтерського обліку, як науки про ведення 

обліку усіх товаро-господарських операцій на підприємствах, її відмінність 

від інших наук; 

       2. розкрити та пояснити особливості ведення таких видів обліку, як 

бухгалтерський, податковий, фінансовий та управлінський; 

       3. обгрунтувати необхідність методологічної інтерпретації 

теоретичного та практичного обліку; 

       4. домогтися розуміння студентами значимості та ефективності 

теоретичних знань та практичних навичок з бухгалтерського обліку; 
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       5. надати студентам розуміння важливості використовувати на практиці 

отримані знання. 

       6. привити студентам бажання до саморозвитку та самовдосконалення. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль № 1  

 

 ТЕМА 1. Основні поняття, зміст, цілі, завдання та функції 

бухгалтерського обліку 

Передумови виникнення обліку. Основні етапи становлення і розвитку 

бухгалтерського обліку. Сутність та зміст бухгалтерського обліку.  Предмет і 

об’єкт бухгалтерського обліку. Завдання та функції бухгалтерського обліку.  

 

 

ТЕМА 2. Види обліку 

Фінансовий облік. Господарський облік. Управлінський облік. 

Податковий облік. 

 

 

ТЕМА 3. Спрощена система опдаткування 

Загальні засади спрощеної системи оподаткування. Юридичні особи що 

перебувають на спрощеній системі оподаткування. Фізичні особи підприємці 

що обрали спрощену систему оподаткування. Єдиний соціальний внесок. 

Єдиний податок. Звітування суб’єктів господарювання що перебувають на 

спрощеній системі оподаткування. Податки та терміни їх сплати для 

спрощенців. 

 

 

ТЕМА 4. Групи суб’єктів господарювання, що обрали 

 спрощену систему оподаткування 

        Групи спрощенців для фізичних осіб підприємців. Перша група 

спрощенців та її особливості. Друга група спрощенців. ПДВ на спрощеній 
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системі оподаткування. Третя група спрощенців. П’ята група спрощенців. 

Групи спрощенців для юридичних осіб. Суб’єкти господарювання четвертої 

групи спрощеної системи оподаткування. П’ята група спрощенців.  

 

 

Змістовий модуль № 2  

ТЕМА 5. Загальна система оподаткування 

Принципи оподаткування суб’єктів господарювання. Податок на додану 

вартість. Акцизний збір. Екологічний податок. Туристичний збір. Податок на 

прибуток. Податок з власників ТЗ, податок на землю. Добровільне та 

обов’язкове загально державне соціальне страхування. 

 

 

ТЕМА 6. Облік заробітної плати,  та нарахування на неї 

         Облік робочого часу. Форми оплати праці. Нарахування заробітної 

плати. Відрахування (утримання) із заробітної плати. Єдиний соціальний 

внесок із заробітної плати найманх працівників. Податок з доходу фізних 

осіб на загальних принципах оподаткування. Нарахування на заробітну 

плату.  

 

  ТЕМА 7.  Туристичний збір 

Суть і зміст туристичного збору. Суб’єкти та об’єкти зтягнення 

туристичного збору. База оподаткування. Терміни подачі звітності по 

туристичному податку. Граничні терміни сплати туристичного збору. 

 

 

ТЕМА 8. Податок на прибуток юридичних осіб 

База оподаткування для податку на прибуток. Особливості 

оподаткування суб’єктів господарювання в залежності від річних результат 

господарської активності. Ставки оподаткування. Декларування доходів, 

терміни подачі декларацій. Граничні терміни сплати податку на прибук.  

 

 

5. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема1. Основні поняття, зміст, цілі, завдання та функції бухгалтерського 

обліку   

1. Суть, зміст бухгалтерського обліку. 

2.Функції бухобліку. 

3. Завдання бухобліку. 

 

Тема 2. Види обліку  

1. Управлінський облік. 

2. Фінансовий облік. 
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3. Бухгалтерський облік. 

4. Податковий облік. 

 

Тема 3.Спрощена система оподаткування  

1.Загальні засади та принципи спрощеної системи поподаткування. 

2. Необхідні умови для обрання спрощеної системи оподаткування. 

3. Дозволені види господарської діяльності для спрощенців. 

 

Тема 4. Групи суб’єктів господарювання, що обрали спрощену систему 

оподаткування  

1.Перша група спрощенців. 

2.Друга група спрощенців. 

3.Треття група спрощенців. 

4.Четверта група спрощенців. 

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1  

 

Тема 5. Загальна система оподаткування  

1. Основні принципи оподаткування суб’єктів господарювання. 

2. Податок на додану вартість. 

3. Податковий кредит та податкові зобов’язання. 

4. Інші податки загальної системи оподаткування. 

 

Тема 6. Облік заробітної плати,  та нарахування на неї  

1.Види оплати праці. 

2. Нарахування заробітної плати. 

3.Утримання із заробітної плати. 

4. Нарахування на заробітну плату. 

 

Тема 7. Туристичний збір  

1.Суть та зміст туристичного збору. 

2.Декларація по туристичному збору. 

3. База оподаткування та терміни сплати туристичного збору. 

 

Тема 8. Податок на прибуток юридичних осіб  

1. Формування податкової декларації з податку на прибуток. 

2. Ставка податку на прибуток. 

2. База оподаткування. 

3. Звітність по податку на прибуток та її особливості. 

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2  

 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
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        Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без 

участі викладача. Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік і 

аудит» визначається типовою навчальною програмою дисципліни та 

методичними рекомендаціями викладача. 

        Самостійна робота студента з предмету «Облік і аудит» передбачає:  

        ● опрацювання та конспектування додаткової літератури, 

рекомендованої викладачем під час викладу лекцій; 

        ● підготовку термінологічного словника з базовими категоріями та 

поняттями; 

        ● самостійний пошук інформації в бібліотеках та в мережі Інтернет для 

підготовки до практичних занять 

       Індивідуальна робота студента  з курсу «Облік і аудит» оцінюється за 

40-ти бальною системою. 

 

 

 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ  

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

 

        Методика поточного контролю знань студентів з навчальної 

дисципліни «Облік і аудит» включає проведення усних відповідей, бліц-

опитувань, контрольних робіт та підсумкового контролю у формі заліку. 

       Модульна контрольна робота з навчальної дисципліни «Облік і аудит»  

передбачає 30 варіантів завдань з переліку теоретичних питань завдань. 

Кожен варіант складається викладачем вибірково з нижче наведеного 

переліку теоретичних завдань. 

        Варіант складається з трьох теоретичних питань (кожне оцінюється в 

20 балів). Максимальна сума отриманих студентом балів таким чином може 

становити 60 балів.  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

1. Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти 

2.  Класифікація господарських засобів і джерел їх фінансування 

3.  Метод бухгалтерського обліку 

4. Бухгалтерський баланс: структура і зміст 

5. Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями 

6. Рахунки бухгалтерського обліку. Їх призначення і будова 

7. Подвійний запис, його сутність і значення 

8. Синтетичні та аналітичні рахунки.Їхній взаємозв’язок 

9. Узагальнення даних поточного обліку 

10. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 



12 

 

11. План рахунків бухгалтерського обліку 

12. Документація як спосіб первинного відображення об’єктів 

бухгалтерського обліку (Первинне спостереження та облікові документи) 

13. Інвентаризація, її види та значення 

14.  Поняття облікових регістрів та їх класифікація 

15. Форми бухгалтерського обліку 

16. Облік, оцінка і класифікація основних засобів 

17. Нарахування та облік амортизації основих засобів 

18. Нематеріальні активи, критерії їх визнання,класифікація і оцінка 

19. Облік надходження і вибуття нематеріальних активів 

20. Фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку 

21. Запаси, критерії їх визнання, оцінка в балансі, класифікація 

22. Облік надходження і витрат виробничих запасів 

23.  Облік грошових коштів на рахунках у банку 

24.  Облік безготівкових розрахунків при різних їх формах 

25.  Облік касових операцій 

26.  Дебіторська заборгованість,критерії її визнання та види 

27.  Облік розрахунків з покупцями і замовниками 

28.  Облік розрахунків з підзвітними особами 

29.  Власний капітал, критерії визнання та види 

30.  Облік формування статутного, додаткового та резервного капіталу 

31.  Облік не розподіленого прибутку (непокритих збитків). 

32.  Зобов’язання, критерії визнання та класифікація 

33. Облік довгострокових зобов’язань 

34.  Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками 

35.  Облік праці і розрахунків з оплати праці 

36.  Облік розрахунків зі страхування 

37.  Облік розрахунків з бюджетом 

38.  Витрати підприємства,критерії визнання, класифікація 

39.  Облік витрат за елементами 

40.  Облік витрат за видами діяльності 

41.  Доходи від діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація 

42.  Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності 

43.  Облік доходів від іншої звичайної діяльності 

44.  Облік доходу від надзвичайних подій 

45.  Порядок визначення фінансових результатів підприємства за видами 

діяльності 

46.  Суть та призначення звітності,основні вимоги та принципи її побудови 

47.  Склад та елементи фінансової звітності,порядок її складання і подання 

48.  Мета, структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс» 

49.  Мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати 

50.  Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових 

коштів 

51. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про власний капітал 
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52. Загальна система оподаткування 

53. Спрощена система оподаткування 

54. Податковий кредит і податкові зобов’язання  

55. Податок на додану вартість (ПДВ) 

56. Туристичний збір 

 

 

ЗРАЗОК ВАРІАНТА МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Варіант № 

1. Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти. 

2. План рахунків бухгалтерського обліку. 

3. Запаси, критерії їх визнання, оцінка в балансі, класифікація. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ  

 

1. Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти 

2.  Класифікація господарських засобів і джерел їх фінансування 

3.  Метод бухгалтерського обліку 

4. Бухгалтерський баланс: структура і зміст 

5. Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями 

6. Рахунки бухгалтерського обліку. Їх призначення і будова 

7. Подвійний запис, його сутність і значення 

8. Синтетичні та аналітичні рахунки.Їхній взаємозв’язок 

9. Узагальнення даних поточного обліку 

10. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

11. План рахунків бухгалтерського обліку 

12. Документація як спосіб первинного відображення об’єктів 

бухгалтерського обліку (Первинне спостереження та облікові 

документи) 

13. Інвентаризація, її види та значення 

14.  Поняття облікових регістрів та їх класифікація 

15. Форми бухгалтерського обліку 

16. Облік, оцінка і класифікація основних засобів 

17. Нарахування та облік амортизації основих засобів 

18. Нематеріальні активи, критерії їх визнання,класифікація і оцінка 

19. Облік надходження і вибуття нематеріальних активів 

20. Фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку 

21. Запаси, критерії їх визнання, оцінка в балансі, класифікація 

22. Облік надходження і витрат виробничих запасів 

23.  Облік грошових коштів на рахунках у банку 

24.  Облік безготівкових розрахунків при різних їх формах 

25.  Облік касових операцій 
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26.  Дебіторська заборгованість,критерії її визнання та види 

27.  Облік розрахунків з покупцями і замовниками 

28.  Облік розрахунків з підзвітними особами 

29.  Власний капітал, критерії визнання та види 

30.  Облік формування статутного, додаткового та резервного капіталу 

31.  Облік не розподіленого прибутку (непокритих збитків). 

32.  Зобов’язання, критерії визнання та класифікація 

33. Облік довгострокових зобов’язань 

34.  Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками 

35.  Облік праці і розрахунків з оплати праці 

36.  Облік розрахунків зі страхування 

37.  Облік розрахунків з бюджетом 

38.  Витрати підприємства,критерії визнання, класифікація 

39.  Облік витрат за елементами 

40.  Облік витрат за видами діяльності 

41.  Доходи від діяльності підприємства, критерії їх визнання і 

класифікація 

42.  Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності 

43.  Облік доходів від іншої звичайної діяльності 

44.  Облік доходу від надзвичайних подій 

45.  Порядок визначення фінансових результатів підприємства за видами 

діяльності 

46.  Суть та призначення звітності,основні вимоги та принципи її побудови 

47.  Склад та елементи фінансової звітності,порядок її складання і подання 

48.  Мета, структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс» 

49.  Мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати 

50.  Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових 

коштів 

51. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про власний 

капітал 

52. Загальна система оподаткування 

53. Спрощена система оподаткування 

54. Податковий кредит і податкові зобов’язання  

55. Податок на додану вартість (ПДВ) 

56. Туристичний збір 

 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

9.1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти: 

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 

від 16.07.1999 р. №996-ХІУ. 

2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 

1997 р. № 283/97-ВР зі змінами і доповненнями. 
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3. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття" від 11.05.07р. № 1014 (зі змінами). 

4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням" від 9 квітня 2004 року № 1678-ІУ (зі змінами). 

5. Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування" від 9.07.03 р. №1058-ІУ (зі змінами). 

6. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 4 березня 2004 

року № 1594-ІУ (зі змінами). 

7. Закон України "Про відпустки" від 02.06.2005 р. № 2622-ІУ (зі змінами). 

8. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995р. 

№ 108/95-ВР. 

9. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91ро-ку № 1576-

ХІІ. 

10. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.06 р. № 

3480-ІУ. 

11. Закони України "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", 

"Про господарські товариства", "Про власність", "Про оплату праці", "Про 

відпустки", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про податок на 

додану вартість", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні". 

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до 

фінансової звітності". 

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". 

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові 

результати". 

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових 

коштів". 

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний 

капітал". 

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах". 

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". 

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". 

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". 

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська 

заборгованість". 

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання". 

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції". 

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда". 

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". 

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". 

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". 

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти". 
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29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання 

підприємств". 

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована 

фінансова звітність". 

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних 

курсів". 

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції". 

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації 

щодо пов'язаних сторін". 

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію". 

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт 

суб'єкта малого підприємництва". 

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам". 

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність". 

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності 

активів". 

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за 

сегментами". 

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи". 

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати". 

42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна 

нерухомість". 

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку 

запасів корисних копалин". 

44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі 

акцій". 

 

9.2. Основна література: 

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К., 2000. 

2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч. посібник 

- Житомир: ПП "Рута", 2005. - 544с. 

3. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Навч. посібник - Житомир: ПП "Рута", 

2004. - 735с. 

4. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний аналіз. 

Практикум: Навч. посібник для студентів вузів. Житомир: ЖІТІ, 2000.- 416с. 

5. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - 

Житомир: РУТА, 2001. - 576 с. 

6 Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів 

вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит".-3-тє видання доповнене і 

перероблене.-Житомир:ЖІТІ,"Рута",2002.-554с. 

7. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л.Хом'яка, 

В.І.Лемішовського. - 5-те вид., доп. і перероб. - Львів: Національний 

університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр 
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"ІНТЕЛЕКТ +" Інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2006. - 

1088 с. 

8. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій для студентів напряму 05.01 

"Економіка підприємництво", 05.02 "Менеджмент, 05.03 "Торгівля" денної та 

заочної форм навчання. / І.Б.Садовська. - Луцьк: ЛДТУ, 2004. -112 с. 

9. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-

методичний посібник / за ред. Голова С. Ф. - Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-

Клуб", 2003. - 768 с. 

10. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності 

"Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - 7-

ме вид., доп. і перероб. -Житомир: ПП "Рута", 2006. - ст. 6 - 22. 

11. Василик О.Д. Теорія фінансів. - К: НІОС, 2006. - 416с. 

12. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-

господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Київ, 2004. 

13. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Курс фінансового обліку. 

Навч. посібник.- К.: Знання,2007. - 566с. 

14. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і 

торговельних підприємствах. Навч. посібник для студентів вузів. - К.: А.С.К., 

2000. - 624с. 

15. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій 

в бухгалтерських проводках. Навч.посібник: 

3-те вид., - К.: А.С.К., 2000. - 504с. 

16. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М.В. 

Кужельного. - К.: АСК, 2001. - 272 с. 

17. Грабова Р. Є. Енциклопедія бухгалтерського обліку. - К.: Галицькі 

контракти, 2004.- 832с. 

18. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними 

стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. 

- 840с. 

19. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. - К.: Лібра, 

2008. 

20. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - 

Суми: ВТД "Університетська книга",2006. - 

255 с. 

21. Громов В. Порядок оформлення первинних документів.- Все про 
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- 360с. 
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ге, перероб. та. доп.- К.: КНЕУ, 2001.528 с., іл. 



18 

 

24. Жадько К.С., Семенюта В. В., Олійник Л. Ш. Бухгалтерський облік у 

схемах і таблицях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дніпропетровська 

держ. фінансова академія. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 112с. 

25. Ждан В.І., Хаустова Є.Б., Колос І.В., Бондаренко О.С. Теорія 

бухгалтерського обліку: Навч.посібник.-К.: Центр навч. літератури, 2006. – 

384 с. 

26. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, 

аналізу та аудиту. - К.: А.С.К., 1998. 

27. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та 

практики: Навч. посіб. - 3-тє вид., доп. і перероб. -К: Товариство "Знання", 

КОО, 2004. - 377 с. 

28. Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К. Бухгалтерський облік основних 

господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7: Навч. посібник для 

студ. вищ. навч. закладів / Національний банк України ; Університет 

банківської справи. - К. : УБС НБУ, 2009. - 237с. 

29. Кобилянська О. І. Фінансовий облік.: Навч. посібник.- К.: Знання, 2004.-

473с. 

30. Косміна Р.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.-К.: Вища 

школа, 2003.-174с. 

31. Косміна Р. М.. Бухгалтерський (фінансовий) облік: навч. по-сіб. для студ. 

екон. спец. ВНЗ / Ю.Д. Чацкіс (ред.). - К. : Вища школа, 2008. - 255 с. 

32. Кужельний М.В., Коцупатрий М.М., Кірданов М.Г., Лежнен-ко Л.І., 

Примаченко О.Л. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для 

самост. вивч. дисципліни. - К.: КНЕУ, 2005. - 217 с. 

33. Кужельний М.В., Линник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. 

- К.: КНЕУ, 2001. - 334 с. 

34. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. 

посібник / Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. - Мелітополь : 

Видавничий будинок ММД, 2008. - 230с. 

35. Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: 

Підручник. - К.: КНЕУ, 1999. - 288 с. 

36. Лень В.С., Тливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Основи та 

практика. Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 576 с. 

37. Лень Василь Степанович. Бухгалтерський облік в галузях економіки: 

Навчальний посібник/ В.С. Лень, В.В. Гливенко. - К.: Знання-Прес, 2005. - 

492 с. - (Вища освіта XXI століття) 

38. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний 

посібник.- Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2003.- 624 с. 

39. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч. 

посібник. - К.: Знання, 2006. - 311с. 

40. Милявська Е. П., Мілявський М. Ю., Чередниченко Н. В.. Бухгалтерський 

облік: Навчальний посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / 

Донбаська держ. машинобудівна академія. - Краматорськ : ДДМА, 2009. - 

228с. 



19 

 

41. Мисака Г.В., Шарманська В.М., Бухгалтерський облік. Навчальний 

посібник.-К.:Центр учбової літератури, 2007.400 с. (54-73 ст.) 

42. Михайлов М.В., Глумаченко А.І., Гончар В.П., Бачмат Г.А. 

Бухгалтерський облік (теорія): Навч.посібник/ За ред. проф. Михайлова М.Г.- 

К.: Центр учбової літератури, 2007-247 с. 

43. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - Київ, 2003.- 412с. 

44. Палий В.Ф. Актуальные вопросы теории бухгалтерського учета // 

Бухгалтерський учет. - 2005. - № 3. - С. 45-48. 

45. Пальчук О. В., Савченко В. М., Тошина Н. М. Маркетинг і 

бухгалтерський облік маркетингової діяльності: Навч. посібник для студ. 

вищих навч. закл. / Кіровоградський ін-т регіонального управління та 

економіки. - Кіровоград : Поліум, 2008. - 228с. 

46. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Навч. посіб. 

- К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 245 с. 

47. Партин Г.О., Загородній А.Г., Корягін М.В., Пилипенко Л.М., Янковська 

Л.А. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - 2-ге вид.стереотип. - 

Львів: "Магнолія 2006", 2007. - 240 с. 

48. Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємництва: Навч.посіб. - К.: 

"Знання", КОО, 2002. - 405 с. 

49. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства - К. КНЕУ, 2001 р. 

50. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: 

Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 454 с. 

51. Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів). - 

Тернопіль: Карт-бланш, 2006. - 334 с. 

52. Рассулова Н. В., Лукашова І. О., Гейєр Е. С., Секіріна Н. В., Михайлова Т. 

П. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Донецький 

національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - 

Донецьк : [ДонНУЕТ], 2008. - 193с. 

53. Озеран В. О., Куцик П. О., Волошин А. М., Бабин І. М., Бондар Л. Р. 

Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: навч. посібник для студ. спец. 

"Облік і аудит" вищ. навч. закладів / Укоопспілка ; Львівська комерційна 

академія / В.О. Озеран (ред.). - Л. : Видавництво Львівської комерційної 

академії, 2008. - 660с. 

54. Орлова В. К., Савич В. І. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. 2-

ге видання. - Центр навчальної літератури, 2004. 

55. Остапюк М.Л., Даньків Й.Я., Лучко М.Р. Теорія бухгалтерського обліку 

(історичні та методологічні аспекти): Монографія. - Ужгород: УжДУ, 1998. - 

148 с. 

56. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний 

посібник. - Київ, 2007. 

57. Сердюк В. Н. Бухгалтерский учет: Учебно - практическое пособие. - 4-

еизд., изм. и доп. - Донецк: Дон НУ,2002. - 448с. 



20 

 

58. Смирнов І. Коли позовна давність минула. Податковий облік дебіторської 

і кредиторської заборгованості // Все про бухгалтерський облік (укр.).- 2005.- 

№ 113.- С.10-16. 

59. Соколов Я.В. Бухгалтерський учет: от истоков до наших дней: Учебн. 

пособие для вузов.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.638 с. 

60. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1998. - 448 с. 

61. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. -К., 2000. 

62. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник.- 3-є вид., перероб. і доп. - 

К.: КНЕУ, 2000.- 578с. 

63. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, 

економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. 

64. Сопко В.В. Облік і аналіз в управлінні підприємством - К.: Техніка, 1992. 

65. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: 

Подготовительный курс. - М.: Сирин, 1998. - 432 с. 

66. Стуков С.А., Стуков Л.С. Международная стандартизация и 

гармонизация учета и отчетности. - М.: Изд-во "Бухгалтерский учет", 1998. 

67. Сук Л. К., Сук П. Л. Бухгалтерський облік: Навч. посіб.. - 2-ге вид., 

перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 507с. 

68. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними 

формами власності -К.:"А.С.К.", 2003. - 780 с. 

69. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність: Підручник.- К.: Алерта, 2006.-1080 с. 

70. Чеснакова Л. С., Алексєєва А. В., Масалітіна В. В.. Бухгалтерський облік: 

Навч. посіб. / Київський національний торговельно- економічний ун-т. - К. : 

КНТЕУ, 2009. - 397с. 

71. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник - 2-ге вид., стер. - 

К.: Знання, 2006. - 444с. 

72. Шило В. П., Верхоглядова Н. І., Ільїна С. Б., Темченко А. Г. Аналіз 

фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: 

Навчальний посібник. К.: Кондор, 2005-240 с. 

73. Юдина Е. Креативное мышление в РБІ (в системе формирования 

социокультурных связей и отношений). - М.: РИП-холдинг, 2005. - 271 с. 

74. Ядин Д. Маркетинговые коммуникации. Современная креативная 

реклама. - М.: Гранд, 2003. - 480 с. 

 

10. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

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  
74-81 С 

64-73 D задовільно  
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60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно  

 

 

не зараховано  

 0-34 F 

 Оцювання навчальних досягнень студента здійснюється відповідно до 

«Положення про кредитно-модульнут систему оцінювання навчання 

студентів» (Затверджено наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» № 250/01-17 від 

03.03.2014 року. 

Після виконання кожного змістового модуля  здійснюється поточний 

контроль у вигляді  письмової роботи (комбіновані завдання: тестові та 

відкриті питання). Оцінювання навчальних досягнень та практичних навичок 

студентів здійснюються за 100-бальною системою за кожний модуль. Загальна 

кількість балів за семестр з навчальної дисципліни складається із середнього 

арифметичного балу за модулі.  

Студент, який в результаті поточного оцінювання або підсумкового 

контролю за модулем отримав більше 60 балів, має право не складати іспит 

(залік) з дисципліни. У такому випадку в заліково-екзаменаційну відомість 

заноситься загальна підсумкова оцінка. При умові, що студент(ка) хоче 

покращити підсумкову оцінку за модуль із дисципліни, він (вона) має 

складати іспит (залік). Якщо середнє арифметичне усіх модульних контролів 

перевищує 60 балів при тому, що один з них був оцінений на незадовільну 

оцінку (35-59 балів), то рейтинг студента визначається 59-ма балами. 

Студент, який в результаті підсумкового оцінювання за модулем 

отримав менше 60 балів зобов’язаний складати іспит (залік) з дисципліни. У 

разі, коли відповіді студента під час іспиту (заліку) оцінені менш ніж на 60 

балів, він (вона) отримує незадовільну підсумкову оцінку.       

Оцінювання навчальних досягнень студента протягом семестру 

включає:  

Поточне оцінювання (40 балів) здійснюється за такими складовими:  
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- контроль систематичності та активності роботи студента протягом 

модуля: відповіді на практичних та семінарських заняттях (оцінюється 

максимально 30 балами); 

- контроль індивідуальної (самостійної) роботи (здійснюється в межах 

10 балів). 

Оцінювання модульних завдань (60 балів). Після виконання програми 

змістового модуля у визначений деканатом термін здійснюється поточний 

модульний контроль у вигляді  письмової роботи,  який оцінюється у межах 

від 1 до 60 балів. Якщо з об’єктивних причин студент не пройшов модульний 

контроль у визначений термін, то він має право за дозволом декана скласти 

його в індивідуальному порядку. 

Отже, 

Змістові модулі предмету «Облік і аудит» оцінюються наступним чином: 
Модульна 

контрольна 

робота 

Оцінка за роботу на 

практичних заняттях 

Самостійна та 

індивідуальна робота 

студента 

Всього 

60 балів 30 10 100 

Семестрова оцінка є результатом середнього арифметичного балів 

двох змістових модульних контролів (наприклад, студент за результатами 

першого модульного контролю набрав 80 балів; за результатами другого 

модульного контролю отримав 90 балів; семестрова оцінка у подібному 

випадку виставляється так: (80+90) / 2 = 85 (за шкалою ECTS – «В»; за 

розширеною національною шкалою – «добре». 


