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ВСТУП 

 
Невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система 

бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та 

корисною інформацією про господарську діяльність підприємств. 

Зростаючі потреби в якісній інформації для ухвалення рішень стимулюють 

розвиток системи бухгалтерського обліку і звітності на підприємствах. Цільове 

призначення такої системи полягає в зборі, реєстрації, агрегації, аналізі, інтерпретації і 

представленні інформації в такій формі, яка була б зручною для формулювання стратегії, 

планування, ухвалення управлінських рішень, контролю і оцінки результатів діяльності 

підприємства.  

Це у свою чергу підвищує вимоги до кваліфікації економістів, менеджерів і 

керівників підприємств.  

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-

професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів. Програма відповідає 

вимогам КМСОНП та узгоджена з орієнтованою структурою змісту дисциплін 

«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Аудит» які 

рекомендовані Європейською Кредитно-Трансфертною системою (ECTS). 

Відповідно до викладеного метою фахового вступного випробовування освітньо-

професійного рівня «спеціаліст», «магістр» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» є 

контроль здатностей самостійно мислити, виконувати комплексні економічні розрахунки 

для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємства та приймати 

обґрунтовані економічні рішення. 

Основні завдання фахового вступного випробовування полягають у виявленні 

цілісної системи знань і умінь щодо теорії і практики ведення фінансового 

(бухгалтерського) обліку та аудиту на підприємствах різних форм власності. 

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

 
Тема 1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку, його сутність і 

характеристика в історичній ретроспективі 

Загальні відомості про господарський облік та його сутність. Становлення та 

розвиток господарського обліку. Історична обумовленість господарського обліку, 

залежність його цілей, завдань, змісту від господарського механізму. Роль обліку в 

системі управління. Вимоги до господарського обліку. 

Вимірники, що застосовуються в обліку і їх характеристика. Види господарського 

обліку. Сутність і зміст оперативно-технічного, бухгалтерського та статистичного 

обліку. Особливості і сфера застосування кожного виду обліку. Взаємозв'язок 

бухгалтерського обліку з оперативно-технічним та статистичним.  
 

Тема 2. Бухгалтерський облік в сучасній системі управління суб’єктом 

господарювання 

Місце бухгалтерського обліку в єдиній системі народногосподарського обліку. 

Вимоги до бухгалтерського обліку, його функції. Вимоги до інформації, що її надає 

бухгалтерський облік, потреби користувачів бухгалтерської інформації. 

Принципи бухгалтерського обліку як сукупність правил та процедур, якими слід 

керуватись при вимірюванні, оцінці і реєстрації господарських операцій при їх 

відображенні в системі обліку та звітності. 

Основні принципи бухгалтерського обліку: обачність; повне висвітлення; 

автономність; послідовність; безперервність; нарахування та відповідність доходів і 



витрат; превалювання сутності над формою; історична (фактична) собівартість; єдиний 

грошовий вимірник; періодичність - їх зміст та порядок застосування. 

 Основні засади регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Види 

бухгалтерського обліку. Сутність і зміст фінансового та управлінського обліку. Спільність 

та відмінність цих видів обліку, сфера їх застосування. 
 

Тема 3. Предмет та метод бухгалтерського обліку 

Предмет бухгалтерського обліку. Історичний характер предмету бухгалтерського 

обліку та його критична оцінка. 

Об'єкти бухгалтерського обліку: господарські засоби та джерела їх утворення; 

господарські процеси; господарські операції. 

Класифікація господарських засобів за видами та розміщенням, джерелами 

утворення та призначенням. 

Метод бухгалтерського обліку. Залежність методу бухгалтерського обліку від 

особливостей його предмету, завдань та вимог до бухгалтерського обліку. 

Складові частини (елементи) методу бухгалтерського обліку: документація та 

інвентаризація; рахунки та подвійний запис; оцінка і калькуляція; баланс і звітність. 

Зв’язок предмета і метода бухгалтерського обліку. 
 

Тема 4. Бухгалтерський баланс 

Поняття бухгалтерського балансу. Бухгалтерський баланс як засіб узагальненого 

відображення наявності господарських засобів за їх видами і джерелами. Будова і зміст 

балансу: актив і пасив; статті балансу. Тотожність активу і пасиву бухгалтерського 

балансу та її обґрунтування. Валюта балансу, періодичність його складання і подання. 

Групування статей балансу та їх оцінка. Інформаційний зміст бухгалтерського балансу, 

його аналітичні якості. Розділи балансу, їх зміст, взаємозв'язок та порядок складання. 

Типи господарських операцій та характеристика змін, які вони викликають в балансі 

(типи балансових змін, викликаних господарськими операціями). 

 

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Економічна сутність рахунків, їх значення та роль в бухгалтерському обліку. 

Будова рахунків: дебет, кредит, обороти, залишок (сальдо). Активні, пасивні і активно -

пасивні рахунки, їх структура. Порядок відображення господарських операцій на 

рахунках і визначення оборотів і сальдо. Аналіз господарських операцій при їх 

відображенні в системі рахунків. 

Подвійний запис на рахунках, його обґрунтування і контрольне значення. 

Взаємозв'язок між рахунками і балансом. Узагальнення даних рахунків в балансі. 

Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи. Синтетичний і аналітичний облік. 

Обґрунтування необхідності паралельного ведення синтетичного і аналітичного обліку. 

Взаємозв'язок синтетичного і аналітичного обліку, його контрольне значення. Поняття 

про субрахунки, їх роль, значення і порядок використання. Узагальнення даних 

поточного обліку. Оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках, їх 

контрольне значення. 

 

Тема 6. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

Значення та принципи класифікації рахунків. Класифікація рахунків за 

відношенням до балансу: а) активні, пасивні, активно-пасивні (характеристика активно-

пасивних рахунків, особливості виведення розгорнутого сальдо, методи спрощеної його 

перевірки); б) балансові та забалансові рахунки. Характеристика, значення і особливості 

забалансового обліку. Класифікація рахунків за їх економічним змістом, практичне її 

використання. Класифікація рахунків за призначенням та будовою. План  рахунків 

бухгалтерського обліку, його призначення, зміст та загальна характеристика. 



 

Тема 7. Первинне спостереження: документація та документування в 

бухгалтерському обліку 

Первинне спостереження в обліку, його види та суб'єкти. Визначення 

бухгалтерського документа та його реквізити. Документація, її суть і значення. Носії 

первинної та облікової інформації. Поняття про машинні носії первинних облікових 

даних. Створення бухгалтерських документів і машинних носіїв даних. Положення про 

документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, його зміст, контроль і 

значення. Документування господарських операцій. Класифікація документів, вимоги до 

їх змісту і оформлення. Порядок прийняття, перевірки та обробки документів. Типізація, 

стандартизація і уніфікація бухгалтерських документів. 

 

Тема 8. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку 

Основні завдання інвентаризації. Мета та завдання проведення інвентаризації. 

Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації. Обов’язковізть проведення 

інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок проведення інвентаризації на підприємстві. 

Результати інвентаризації та їх відображення в бухгалтерському обліку. 

 

Тема 9. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку:  

оцінка і калькулювання 

Економічна сутність вартісного вимірювання і його значення. Оцінка 

господарських засобів: мета, принципи, методи, вимоги. Діючий порядок оцінювання 

основних видів засобів підприємства. Калькулювання як спосіб групування витрат і 

визначення собівартості продукції, робіт, послуг. Принципи групування витрат. Види 

калькуляції. Калькуляція фактичної собівартості як один з варіантів оцінювання 

продукції, робіт, послуг. 

 

Тема 10. Облікова реєстрація та узагальнення даних  

бухгалтерського обліку 

Облікові регістри, їх сутність та значення. Класифікація облікових регістрів за 

призначенням, за змістом, за будовою та зовнішнім виглядом. Модифікація облікових 

регістрів в умовах застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Методика і 

техніка облікової реєстрації. Класифікація облікових регістрів. Типові форми облікових 

регістрів. Облікові записи. Хронологічні і систематичні записи. Помилки в облікових 

записах, способи їх виявлення та виправлення. Зберігання бухгалтерських документів. 

Форми бухгалтерського обліку, їх сутність та історичний розвиток. Журнал-Головна, 

меморіально-ордерна, журнальна форми бухгалтерського обліку та їх характеристика, 

автоматизація форм бухгалтерського обліку. Шляхи вдосконалення форм 

бухгалтерського обліку. 

 

Тема 11. Облік процесу створення підприємства, формування та зміни власного 

капіталу 

Економічна сутність власного капіталу та особливості його формування. Структура 

власного капіталу та характеристика його складових (статутного, пайового, додаткового, 

іншого додаткового, резервного, неоплаченого та вилученого капіталу, нерозподілених 

прибутків / непокритих збитків). Облік формування статутного капіталу підприємства. 

Облік нерозподіленого прибутку та його використання. Облік додаткового капіталу. Облік 

резервного капіталу. 

 

Тема 12. Облік процесу придбання та використання активів підприємства 



Завдання бухгалтерського обліку процесу придбання засобів та предметів праці. 

Особливості обліку процесу придбання засобів праці. Облік процесу придбання предметів 

праці. Визначення фактичної собівартості придбаних активів підприємства за різними 

каналами. Поняття транспортно-заготівельних витрат та особливості їх відображення в 

бухгалтерському обліку. 
 

Тема 13. Облік процесу виробництва продукції, виконання робіт та послуг 

Принципи класифікації витрат суб’єктів господарської діяльності. Завдання 

бухгалтерського обліку процесу виробництва продукції, виконання робіт та послуг. 

Поняття виробничої собівартості продукції (робіт та послуг). Види витрат, що 

включаються до виробничої собівартості та особливості їх відображення в обліку. 

Поняття незавершеного виробництва та особливості його оцінювання. 
 

Тема 14. Облік процесу реалізації продукції, виконання робіт і послуг 

Економічна сутність та значення процесу реалізації продукції, виконаних робіт 

наданих послуг.  Основні завдання процесу реалізації. Облік процесу реалізації продукції, 

виконаних робіт та наданих послуг. Порядок  оцінювання обсягу реалізованої продукції, 

виконаних робіт та послуг. Визначення фактичної собівартості реалізованої продукції, 

виконаних робіт та послуг. Структура ціни реалізації продукції. Торговельна націнка та 

порядок її відображення в обліку. 

 

Тема 15. Визначення та відображення фінансових результатів основних 

господарських процесів 

Види діяльності підприємства: звичайна (операційна, фінансова інвестиційна) та 

надзвичайна. Порядок визначення фінансового результату та відображення в 

бухгалтерському обліку отриманого від виробництва та реалізації продукції. Визначення 

та відображення фінансового результату в бухгалтерському обліку отриманого від 

надання послуг. Визначення фінансового результату в бухгалтерському обліку 

отриманого від здійснення торговельної діяльності. 

 

Тема 16. Основи фінансової звітності 

Поняття звітності як елемента метода бухгалтерського обліку. Якісні 

характеристики звітності. Класифікація звітності та її користувачі. Вимоги до 

звітності.   

Форми фінансової звітності та їх структура. Особливості складання 

фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва. Порядок складання, подання та 

оприлюднення фінансової звітності. Виправлення помилок і зміни в фінансовій 

звітності. Консолідована фінансова звітність. Стандартизація звітності. Застосування 

міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. Аналіз фінансової звітності . 

 

Тема 17. Сутність та принципи управлінського обліку 

Сутність, мета, завдання та функції управлінського обліку. Витрати, доходи та 

фінансові результати як основні обʼ єкти управлінського обліку. Методи обліку і 

розподілу витрат діяльності підприємства. Сутність бюджетування як інструменту 

управлінського обліку. Складання та контроль виконання бюджетів. Особливості обліку 

витрат підприємства за центрами відповідальності. Формування обліково-аналітичної 

інформації для прийняття управлінських рішень. 

 

Тема 18. Міжнародна стандартизація та організація національної системи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 

Організаційні моделі бухгалтерського обліку. Англосаксонська модель, 

континентальна модель, південноамериканська модель, інтернаціональна модель.  



Сутність, значення та завдання МСФЗ. Гармонізація та стандартизація 

бухгалтерського обліку. Адаптація національної системи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в Україні до вимог МСЗ. 
 

Тема 19. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку  

суб’єкта господарювання 

Значення і основні передумови раціональної організації бухгалтерського обліку. 

Керівництво  бухгалтерським  обліком  на рівні  держави,  міністерств  та  відомств, 

підприємства.  Основні нормативні акти, які регулюють побудову та організацію 

обліку. Міжнародні  стандарти  обліку  та їх   використання.  Національні  Положення  

(стандарти) бухгалтерського обліку, їх зміст та роль в побудові обліку. 

Організаційні форми побудова бухгалтерського обліку на підприємстві.: 

централізація облікового процесу; неповна централізація; децентралізація. 

Облікова політика підприємства, її суть та значення, порядок розробки і 

оформлення. Права і обов'язки головного бухгалтера. Шляхи подальшого вдосконалення 

бухгалтерського обліку. 

 

Тема 20. Бухгалтерський облік в системі економічних наук та основи 

методології його наукових досліджень 

Бухгалтерський облік , як об’єкт наукового дослідження в системі економічних наук. 

Характеристика методів наукового дослідження.  Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень.  Вимоги до оформлення результатів наукових досліджень. Впровадження 

результатів наукових досліджень.  

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І» 

 
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

Бухгалтерський облік у системі управління і користувачі облікової інформації. 

Організація бухгалтерського обліку. Системи бухгалтерського обліку. Облікова політика 

підприємства. План рахунків бухгалтерського обліку, його характеристика та роль 

(робочий план рахунків). Первинні документи. Поняття про документообіг, його 

зумовленість формою бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку, їх суть та 

історичний розвиток. Перспективи подальшого розвитку і вдосконалення бухгалтерського 

обліку. Загальна характеристика фінансового та управлінського (внутрішньовиробничого) 

обліку. 

 

Тема 2. Облік грошових коштів 

Грошові кошти: їх економічна сутність та визначення. Облік наявності і руху 

грошових коштів в касі та контроль за дотриманням касової дисципліни. Документальне 

оформлення касових операцій. Облік операції на поточних рахунках в банках. 

Особливості обліку коштів на поточних рахунках в іноземній валюті. Облік операцій з 

придбання та продажу іноземної валюти. Облік змін валютних курсів. Облік наявності і 

руху коштів на інших рахунках банку. 

  

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів 

Визнання, види та оцінка дебіторської заборгованості. Облік дебіторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги. Методи визначення резерву сумнівних боргів. 

Облік резерву сумнівних боргів. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість за 

товари (роботи, послуги) у фінансовій звітності. 

 



Тема 4. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості 

Облік розрахунків за авансами виданими. Облік розрахунків з підзвітними особами. 

Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік 

розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. 

Облік поточної дебіторської заборгованості за векселями одержаними. Розкриття 

інформації про іншу поточну дебіторську заборгованість у фінансовій звітності. 

 

Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 

Визначення, визнання, класифікація та оцінка основних засобів. Облік наявності 

основних засобів підприємства. Документальне оформлення та облік надходження 

основних засобів з різних джерел (будівництво, придбання, безоплатне одержання тощо) 

та капітальних інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік операцій з надходження 

основних засобів. Методи нарахування амортизації основних засобів. Облік амортизації 

основних засобів. Облік вибуття основних засобів (документальне оформлення та 

відображення в системі синтетичного та аналітичного обліку). Переоцінка та зменшення 

корисності основних засобів. Особливості обліку операцій з операційної та фінансової 

оренди основних засобів. Особливості документального оформлення та обліку інших 

необоротних матеріальних активів.  Розкриття інформації про основні засоби та інші 

необоротні матеріальні активи у фінансовій звітності. 

 

Тема 6. Облік інвестиційної нерухомості 

Визначення, визнання та оцінка інвестиційної нерухомості. Документальне 

оформлення та облік операцій з переведення нерухомості до складу інвестиційної. 

Документальне оформлення та облік операцій з вибуття інвестиційної нерухомості. 

Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість у фінансовій звітності. 

Тема 7. Облік нематеріальних активів 

Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів. Облік наявності 

нематеріальних активів. Документальне оформлення та відображення в обліку операцій з 

надходження нематеріальних активів. Облік операцій з вибуття нематеріальних активів, 

особливості їх документального оформлення. Облік амортизації (зносу) нематеріальних 

активів. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності. 

 

Тема 8. Облік біологічних активів 

Визначення, порядок визнання, оцінка та класифікація біологічних активів. Облік 

наявності та руху поточних біологічних активів підприємства. Облік довгострокових 

біологічних активів, особливості їх документального оформлення. Розкриття інформації 

про біологічні активи в фінансовій звітності. 

 

Тема 9. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів 

Економічна суть, критерії визнання, оцінка та класифікація фінансових інвестицій та 

фінансових інструментів. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових 

інвестицій за справедливою вартістю; за методом амортизованої собівартості; за методом 

участі в капіталі. Облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій. Особливості 

обліку фінансових інструментів. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у 

фінансовій звітності підприємства.  

 

Тема 10. Облік запасів 

Визначення, визнання, класифікація та первісна оцінка запасів. Документальне 

оформлення наявності та руху виробничих запасів підприємства. Облік операцій з 

придбання виробничих запасів. Методи оцінювання запасів при їх вибутті. Облік операцій 

з вибуття виробничих запасів. Особливості обліку транспортно-заготівельних витрат, 

пов’язаних з придбанням запасів. Документальне оформлення та облік наявності та руху 



малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП). Оцінка запасів на дату балансу. 

Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності підприємства. 

 

Тема 11. Облік витрат виробництва та готової продукції 

Визначення, визнання, оцінка та класифікація витрат на виробництво. 

Документальне оформлення та облік прямих витрат на виробництво. Облік, порядок 

розподілу та списання загальновиробничих витрат. Оцінка та облік незавершеного 

виробництва.  Узагальнення виробничих витрат по підприємству. Формування та облік 

виробничої собівартості готової продукції. Документальне оформлення та облік наявності 

та руху готової продукції. Формування та облік собівартості реалізованої продукції. Облік 

втрат від браку готової продукції. Розкриття інформації про витрати виробництва та 

готову продукцію у фінансовій звітності. 

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ» 

 
Тема 1. Облік власного капіталу та його складових. 
Власний капітал, його сутність, структура та функції. Облік 

формування та руху зареєстрованого (пайового) капіталу на підприємствах різних форм 

господарювання: державних,  господарських товариств, приватних, з іноземними 

інвестиціями (спільних підприємств). Облік вилученого капіталу. Облік додаткового 

капіталу. Облік резервного капіталу. Облік операцій по ліквідації підприємства. 

Характеристика та призначення неоплаченого капіталу. Відображення заборгованості 

засновників (учасників) господарських товариств за внесками до статутного капіталу 

підприємства. Погашення заборгованості за внесками до зареєстрованого  капіталу. 

Аналітичний облік неоплаченого капіталу за видами розміщених неоплачених акцій (для 

акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником). 

 

Тема 2. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 
Визнання, класифікація та оцінка зобов'язань. Форми розрахунків та їх 

характеристика. Документальне оформлення операцій з обліку розрахунків із 

постачальниками та підрядниками. Облік зобов'язань за розрахунками з вітчизняними 

постачальниками і підрядниками за товари (роботи, послуги). Облік зобов'язань за 

розрахунками з іноземними постачальниками та підрядниками за товари (роботи, 

послуги). 

Тема 3. Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням. 
Законодавче регулювання оплати праці. Облік персоналу та використання  робочого  

часу. Склад  фонду  оплати  праці  та  визначення середньої заробітної плати. Методика 

розрахунку суми заробітної плати при різних формах і системах оплати праці за 

відпрацьований і невідпрацьований час. Індексація і компенсація невиплаченої заробітної 

плати. Утримання із заробітної плати. Узагальнення нарахувань і утримань із заробітної 

плати (розрахункові відомості, зведені відомості за складом оплат та категоріями). 

Відображення розрахунків по оплаті праці в системі рахунків. Контроль за використанням 

фонду оплати праці. Облік розрахунків з соціального страхування.  

 

Тема 4. Облік розрахунків за податками та платежами. 
Податкова система в Україні. Види податків та обов'язкових платежів до бюджету та 

законодавче їх регулювання. Облік податку на прибуток: визначення суми податку за 

декларацією; відображення розрахунків з податку на прибуток в системі бухгалтерських 

рахунків. Облік відстрочених податкових активів і податкових зобов’язань з податку на 

прибуток. Облік податку на додану вартість: джерела сплати, методика визначення 

податкових зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість і суми  



розрахунку з бюджетом з податку на додану вартість за декларацією. Відображення в 

системі рахунків операцій з податку на додану вартість. Облік акцизного податку: 

визначення суми акцизного податку. Відображення в системі рахунків операцій по 

акцизному податку. Облік розрахунків з інших податків та обов'язкових платежів.  

 

Тема 5. Облік інших поточних зобов'язань. 
Документальне оформлення та облік короткострокових позик банків. Облік 

зобов'язань, забезпечених виданими короткостроковими векселями. Облік розрахунків з 

учасниками. Облік розрахунків за іншими операціями.  

 

Тема 6. Облік довгострокових позик (кредитів) банків та зобов'язань 

за облігаціями і векселями. 
Облік довгострокових позик банків. Довгострокові зобов’язання за облігаціями. 

Оцінка, облік та звітування облігацій до сплати. Облік втрат на розміщення облігацій. 

Вилучення облігацій з обігу. Облік довгострокових векселів виданих. 

 

Тема 7. Облік інших довгострокових зобов'язань. 
Облік довгострокових зобов'язань з оренди. Облік інших довгострокових 

зобов'язань. Облік списання кредиторської заборгованості. Розкриття інформації про 

зобов'язання у примітках до фінансової звітності. 

 

Тема 8. Облік забезпечень, цільового фінансування 

та цільових надходжень. 
Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів. Облік забезпечень виплат відпусток. 

Облік додаткового пенсійного забезпечення. Облік забезпечень гарантійних зобов'язань. 

Облік цільового фінансування і цільових надходжень. 

 

Тема 9. Формування та облік доходів за видами діяльності. 
Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна класифікація доходів 

діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського обліку. Облік доходів 

операційної діяльності. Облік доходів від реалізації готової продукції, товарів (робіт, 

послуг). Облік інших операційних доходів (від реалізації іноземної валюти, від реалізації 

інших оборотних активів, від операційної оренди, від операційних курсових різниць та 

інші). Облік доходу від участі в капіталі. Облік інших фінансових доходів (дивіденди 

одержані, відсотки одержані, інші доходи від фінансових операцій). Облік інших доходів 

підприємства від звичайної діяльності (реалізація фінансових інвестицій, майнових 

комплексів, необоротних активів, не операційної курсової різниці та інші). Облік доходів 

майбутніх періодів. Облік доходів від надзвичайної діяльності. 

 

Тема 10. Облік витрат діяльності підприємства. 
Загальна класифікація витрат діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками 

бухгалтерського обліку. Визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). 

Облік витрат за їх видами (від реалізації іноземної валюти, від реалізації інших оборотних 

активів, від операційної оренди, від операційних курсових різниць та інші). Облік 

адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших фінансових витрат. Облік 

собівартості реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових 

комплексів. Облік витрат від не операційних курсових різниць. Облік надзвичайних 

витрат.  

  

Тема 11. Облік фінансових результатів діяльності підприємства. 
Економічний зміст фінансових результатів (прибутку, збитків) діяльності 

підприємства. Облік фінансових результатів звітного фінансового року. Облік 



нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Облік використання прибутку звітного 

періоду. Облік покриття збитків. Визначення та облік кінцевого фінансового результату 

діяльності підприємства. Розкриття інформації про фінансові результати діяльності у 

фінансовій звітності. 

Тема 12. Основи побудови фінансової звітності. 
Склад фінансової звітності підприємства та порядок її подання. Методика складання 

балансу. Методика складання звіту про фінансові результати. Методика складання звіту 

про рух грошових коштів. Методика складання звіту про власний капітал. Склад та 

призначення приміток до фінансових звітів підприємства. 

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» 

 
Тема 1. Сутність і загальна характеристика аудиту та його види 

Поняття, значення та сутність аудиту в ринкових умовах. Аудит, аудиторські 

послуги, аудиторська діяльність Фінансово-економічна інформація та її користувачі. 

Виникнення аудиту та його становлення і розвиток у світовій та національній практиці. 

Необхідність підтвердження фінансово-економічної інформації незалежним експертом. 

Мета і завдання аудиту. Предмет, метод і об’єкти аудиту. Характерні риси аудиту, завдань 

з надання впевненості та супутніх послуг. Підтверджуючий аудит. Процедурний аудит. 

Системно-орієнтований аудит. Аудит зон ризику. Види аудиту. Зовнішній та внутрішній 

аудит. Інші види аудиту. Огляд історичної фінансової інформації. Завдання з надання 

впевненості, інші ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації. Супутні  

аудиторські послуги та їх види. Постулати аудиту. 

 

Тема 2. Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання 

Організація аудиторської діяльності в Україні та її особливості у зарубіжних країнах. 

Міжнародні та національні професійні організації бухгалтерів і аудиторів. Аудиторська 

палата України її статус та функції. Спілка аудиторів України та інші професійні 

організації. Підготовка аудиторів та їх сертифікація. Підвищення кваліфікації аудиторів. 

Аудитор і аудиторська фірма, їх статус, права, обов’язки та відповідальність. Реєстрація 

суб’єктів аудиторської діяльності та її особливості. Види та організаційна структура 

аудиторських фірм. Типи аудиторів у світовій практиці. Транснаціональні аудиторські 

компанії та особливості їх функціонування на світовому та національному рівні. 

Поняття та види законодавчого та нормативного забезпечення аудиторської 

діяльності в Україні. Закони України  та інші нормативні акти, що регламентують 

здійснення аудиту в Україні. Нормативні акти, що затверджені Аудиторською палатою 

України. Регулювання аудиторської діяльності у світовій практиці. Міжнародні стандарти 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, 

особливості їх розробки, введення в дію, побудови та застосування на національному 

рівні. Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. 

Внутрішньофірмові нормативи аудиту. Особливості законодавчого регулювання аудиту у 

зарубіжних країнах. 

 

Тема 3. Професійна етика аудиторів та контроль якості 

Аудитор у суспільстві та вимоги до нього. Фундаментальні принципи професійної 

етики аудиторів та мета їх впровадження. Особливості використання терміну 

“професійний бухгалтер” у світовій практиці.   Кодекс етики професійних бухгалтерів та 

його побудова. 

Фундаментальні принципи професійної етики, що застосовуються до всіх 

професійних бухгалтерів. Чесність. Об’єктивність. Професійна компетентність та належна 

ретельність. Конфіденційність. Професійна поведінка.  



Фундаментальні принципи професійної етики, що застосовуються до професійних 

бухгалтерів-практиків. Професійне призначення. Конфлікт інтересів,   Другий висновок. 

Гонорари та інші винагороди. Рекламування аудиторських послуг. Подарунки та 

заохочення. Зберігання активів клієнта. Особливості додержання принципів об’єктивності 

та незалежності за видами аудиторських послуг (завдань).  

Фундаментальні принципи професійної етики, що застосовуються до штатних 

професійних бухгалтерів. Потенційні конфлікти. Підготовка та подання інформації. 

Достатня компетентність. Фінансові інтереси. Заохочення. 

Контроль якості роботи аудиторів та його забезпечення. Нормативне регулювання 

контролю якості МФБ та АПУ. Стандарти контролю якості. Зовнішній та внутрішній 

контроль якості роботи аудиторів та аудиторських фірм. Організація та проведення 

контролю якості Аудиторською палатою України. Політика аудиторської фірми щодо 

контролю якості праці аудиторів за заходи щодо її реалізації. Елементи системи контрою 

якості: відповідальність керівництва; етичні вимоги; прийняття завдання, продовження 

співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань; людські ресурси; виконання 

завдання; моніторинг. Документація в системі контролю якості.  

 

Тема 4. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки 

Загальнонаукові методи вивчення предмету та об’єктів аудиту. Індукція, дедукція, 

документування, оцінка, групування, узагальнення. 

Спеціальні методи та методичні прийоми в аудиті. Огляд (фізична перевірка), 

спостереження, зіставлення, запити, опитування, вибіркове дослідження, документальна 

перевірка, підтвердження, перерахування, повторне виконання, аналітичні процедури. 

Тести, їх види та використання в аудиті. 

Статистичні та нестатистичні методи вибіркового дослідження. 

Критерії оцінки аудитором фінансової звітності (твердження, на основі яких 

підготовлено фінансову звітність і які використовує аудитор в процесі перевірки її 

достовірності). 

Аудит з використанням систем комплексної автоматизації аудиторських перевірок. 

Особливості організації аудиту та його методів у середовищі прикладних програм. 

Робота з елементами інтерфейсу та масивами даних в середовищі систем 

комплексної автоматизації перевірки, на прикладі ІСА «Турбо Аудит» 

 

Тема 5. Умови домовленостей про здійснення аудиту 

Міжнародні стандарти аудиту щодо документального оформлення домовленостей 

про здійснення аудиту Попереднє дослідження суб'єкта господарювання. Процедура 

вибору клієнтів. Лист-зобов’язання з аудиту. Односторонні і двосторонні правочини та 

особливості їх укладання в Україні. Договір на проведення аудиту. Обов’язкові відомості, 

які повинні знайти відображення в договорі на проведення аудиту. Погодження умов 

завдання з клієнтом. Особливості умов домовленостей аудиту компонентів та роботи 

групи з завдання. Умови повторних аудиторських перевірок. Прийняття зміни у завданні. 

 

Тема 6. Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 

Види внутрішнього контролю, їх місце, роль та особливості побудови суб’єктами 

господарювання з різними організаційно-правовими формами. Аудит (аудиторські 

послуги) в системі внутрішнього контролю. Поняття та складові системи внутрішнього 

контролю.  Розуміння суб’єкта господарювання. Середовище контролю. Процес оцінки 

ризиків суб’єкта господарювання. Інформаційні системи підприємства та обмін 

інформацією. Процедури контролю. Моніторинг заходів контролю. Оцінка аудитором 

ефективності системи внутрішнього контролю підприємства та її документування. 

Сутність та об’єкти внутрішнього аудиту. Особливості внутрішнього аудиту. Мета та 

завдання внутрішнього аудиту. Організаційні засади внутрішнього аудиту.  Розгляд 



роботи внутрішнього аудитора зовнішнім аудитором та оцінка можливості використання 

його результатів. 

 

Тема 7. Аудиторський ризик та суттєвість 

Сутність аудиторського ризику та його складові. Ризик бізнесу, ризик суттєвого 

викривлення фінансово-економічної інформації та їх взаємозв’язок. Чинники, що 

впливають на розмір аудиторського ризику. Складові аудиторського ризику. Поняття 

властивого ризику. Поняття  ризику контролю. Поняття ризику не виявлення помилок. 

Методика визначення величини аудиторського ризику. Методика регулювання загального 

аудиторського ризику аудитором. 

Суттєвість в аудиті. Взаємозв’язок між суттєвістю та аудиторським ризиком. 

Методика визначення рівня суттєвості. Поняття помилок і шахрайства та шляхи їх 

виявлення. Ознаки шахрайства. Виявлення помилок та випадків шахрайства. Дії аудитора 

при виявленні помилок і шахрайства. Вплив помилок та шахрайства на достовірність 

фінансово-економічної інформації та результати роботи аудитора. Відповідальність 

аудитора за розгляд шахрайства під час аудиту. Врахування законів і нормативних актів в 

процесі надання аудиторських послуг. Інформування управлінського персоналу, 

правоохоронних та регуляторних органів про виявлені факти шахрайства та 

невідповідність підготовки та подання фінансово-економічної інформації законодавчим і 

нормативним вимогам. 

 

 

Тема 8. Планування та етапи аудиту 

Послідовність проведення аудиту. Етапи (стадії) проведення аудиту. Організація  

процесу планування аудиту. Документальне оформлення процесу планування. Дії 

аудитора на початку процесу планування. Загальна стратегія аудиту. Питання, які 

розглядає аудитор під час вибору загальної стратегії аудиту. План проведення аудиту. 

Перелік аудиторських процедур в складі плану проведення аудиту (програма аудиту). 

Використання стандартних програм  аудиту в процесі його планування та здійснення. 

Уточнення плану проведення аудиту. Особливості планування першого аудиторського 

завдання. Відповідальність аудитора стосовно вхідних залишків та її врахування в процесі 

планування аудиту. 

 

Тема 9. Аудиторські докази та їх документальне оформлення 

Поняття аудиторських доказів та основні  вимоги  до них. Достатність та 

відповідність аудиторських доказів. Достовірність аудиторських доказів. Види  

аудиторських доказів. Джерела  та процедури отримання аудиторських доказів. Рівні 

надійності аудиторських доказів. 

Поняття аудиторської документації (робочих документів аудитора). Мета складання 

аудиторської документації (робочих документів). Вимоги до аудиторської документації та 

її види. Склад та структура аудиторської документації. Обов’язкові реквізити 

аудиторської документації. Класифікація аудиторської документації. Оформлення 

аудиторської документації, формування остаточного аудиторського файлу (аудиторського 

досьє). Конфіденційність аудиторської документації. Права на аудиторську документацію 

(робочі документи аудитора), порядок її зберігання та використання. Використання 

роботи іншого аудитора та експерта. 

 

Тема 10. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи 

Поняття підсумкових документів  аудитора. Види підсумкових документів та їх  

призначення. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи. Види аудиторських звітів. 

Стандартна та модифікована форма аудиторського звіту. Безумовно-позитивний, умовно-



позитивний, негативний аудиторський звіти, умови їх надання та зміст. Відмова аудитора 

від надання звіту, умови її надання та зміст. 

Інша інформація в документах, які вміщують перевірену фінансову звітність та її 

вплив на зміст аудиторського висновку. 

Підсумкові документи аудитора при виконанні завдань з аудиту спеціального 

призначення, інших видів аудиту та аудиторських послуг. 

Фінансовий аналіз в аудиторській практиці та відображення його результатів у 

підсумкових документах. Особливості складання підсумкових аудиторських документів 

при аудиті фінансових звітів Групи. 

Передача аудиторського звіту та інших підсумкових документів замовнику. Права на 

підсумкові документи, порядок їх зберігання. 

 

Тема 11. Аудит окремих рахунків, господарських процесів та фінансової 

звітності 

Фінансова звітність підприємств як об’єкт аудиту. Мета та завдання аудиту 

фінансової звітності. Інформаційне забезпечення аудиту фінансової звітності. Методичні 

підходи реалізації завдань аудиту фінансової звітності. Пооб’єктний метод та метод 

направленого тестування циклів господарських операцій. 

Методика аудиту операцій циклу придбання (постачання). Класифікація операцій 

циклу придбання для цілей виконання процедур аудиту: за видами закупівель (сировина, 

матеріали, товари, послуги), за формами надходжень (закупівля, безкоштовне отримання, 

внесок до статутного фонду), за джерелами надходження (в Україні, імпортовані), за 

формами розрахунків (передоплата, після оплата, бартер, із застосуванням векселів). 

Завдання перевірки застосовуваних елементів облікової політики підприємства щодо 

операцій руху сировини, товарів. Вплив наслідків операцій циклу придбання на складові 

фінансової звітності з урахуванням вимог П(С)БО. Аудит довгострокових і поточних 

зобов’язань.  Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки 

операцій циклу придбання (постачання). Методика отримання доказів щодо тверджень у 

складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій циклу придбання 

(постачання). 

Методика аудиту операцій виробничого циклу та здійснення витрат. Дослідження в 

процесі аудиту особливостей технологічного процесу та його організації.  Класифікація 

операцій виробничого циклу для цілей виконання процедур аудиту: за напрямками 

виникнення (матеріальні, з оплати праці, амортизація, інші), за видами витрат (прямі та 

непрямі). Класифікація операцій витрат, які не пов’язані з виробничим процесом: 

адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати звичайної 

діяльності. Завдання перевірки застосовуваних елементів облікової політики підприємства 

щодо операцій руху незавершеного виробництва та готової продукції. Вплив наслідків 

операцій циклу виробництва та здійснення витрат на складові фінансової звітності з 

урахуванням вимог П(С)БО. Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які 

враховують наслідки операцій виробничого циклу. Процедури отримання доказів щодо 

тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій 

виробничого циклу. 

Методика аудиту циклу реалізації та отримання доходів. Класифікація операцій 

циклу реалізації та отримання доходів для цілей виконання процедур аудиту: за видами 

доходів (від основної діяльності, іншої операційної діяльності, фінансової діяльності, 

інвестиційної діяльності), за  формами отримання (продажі, безкоштовне отримання), за 

напрямками отримання (в Україні, експортування), за формами розрахунків (передоплата, 

після оплата, бартер, із застосуванням векселів), за способом оплати (готівкові, 



безготівкові). Аудит грошових коштів і дебіторської заборгованості.  Вплив наслідків 

операцій циклу реалізації та отримання доходів на складові фінансової звітності із 

урахуванням вимог П(С)БО. Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які 

враховують наслідки операцій циклу реалізації та отримання доходів. Методика 

отримання доказів щодо тверджень у статтях фінансової звітності, які враховують 

наслідки операцій циклу реалізації та отримання доходів 

Методика аудиту операцій фінансово-інвестиційного циклу. Характеристика та 

класифікація операцій фінансово-інвестиційного циклу: операції з нематеріальними 

активами, капітальними вкладеннями, основними засобами, фінансовими інвестиціями, 

іншими необоротними активами, залученими кредитами.  Вплив наслідків операцій 

фінансово-інвестиційного циклу на складові фінансової звітності з урахуванням вимог 

П(С)БО. Завдання перевірки застосовуваних елементів облікової політики підприємства 

щодо необоротних активів. Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які 

враховують наслідки операцій фінансово-інвестиційного циклу. Методика отримання 

доказів щодо тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки 

операцій фінансово-інвестиційного циклу. 

Аудит балансу. Аудит звіту про фінансові результати. Аудит звіту про рух грошових 

коштів. Аудит звіту про власний капітал. Аудит приміток до фінансової звітності. 

Спеціальні види аудиту фінансової звітності. 

 

Тема 12. Оцінка аудитором подальших подій та безперервності діяльності 

підприємства. Узагальнення результатів аудиту 

Поняття і класифікація подальших подій. Події, що відбуваються до дати 

аудиторського висновку. Факти, виявлені після дати аудиторського висновку, але до 

опублікування фінансових звітів. Факти, виявлені після опублікування фінансових звітів.  

Оцінки подальших подій аудитором, вплив отриманих результатів на вид аудиторського 

висновку та подальші дії аудитора. 

Відповідальність управлінського персоналу щодо безперервності діяльності 

підприємства. Події та умови, наявність яких може свідчити про сумніви щодо 

безперервності діяльності підприємства. Оцінка аудитором можливості безперервності 

діяльності підприємства та  вірогідності банкрутства. Подальші аудиторські процедури в 

разі виявлення загрозливих для безперервності подій або обставин. Вплив припущення 

про безперервність, або значних сумнівів щодо безперервності на аудиторський звіт. 

Аудит та управління неплатоспроможним підприємством. 

Узагальнення інформації, накопиченої аудитором у процесі аудиту активів, капіталу, 

зобов’язань. Групування виявлених помилок та порушень, визначення їх впливу на 

фінансову звітність. 

 

Тема 13. Повідомлення  інформації аудитором  

найвищому управлінському персоналові 

Відповідальність аудитора за повідомлення інформації з питань аудиту фінансових 

звітів найвищому управлінському персоналові. Поняття та види найвищого 

управлінського персоналу. Питання, які необхідно повідомляти: відповідальність 

аудитора щодо аудиту фінансових звітів; запланований обсяг та час аудиту; важливі 

результати аудиту; важливі якісні аспекти облікових практик; значні проблеми, які 

виникають під час аудиту; важливі питання, які було обговорено з управлінським 

персоналом, або які підлягають повідомленню найвищому управлінському персоналові; 

забезпечення незалежності аудитора; додаткові питання. Процес повідомлення інформації 

та його організація. Форми, час та адекватність повідомлення інформації. Законодавчі або 

регулятивні обмеження стосовно повідомлення інформації найвищому управлінському 



персоналові. Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу. Документування 

повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові. 

 

Тема 14. Аудит в системі державного фінансового контролю 

Поняття державного фінансового контролю та державного фінансового аудиту. 

Державний аудитор. Операційний аудит. Завдання та складові методики операційного 

аудиту. Об’єкти операційного аудиту. Планування та оформлення результатів 

операційного аудиту. Аудит ефективності та економічності використання ресурсів. Оцінка 

результативності фінансово-господарської діяльності. 
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