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Коротка анотація до курсу -  «Фінанси та облік» спрямовано на формування у здобувачів освіти теоретичних знань та 

вироблення практичних навичок з методики ведення обліку та аудиту, відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

господарських операцій, заповнення облікових реєстрів та форм звітності, набуття навичок опрацювання і використання 

облікової інформації в управлінні. А також оволодіти вміннями заповнювати первинні документи та реєстри бухгалтерського 

обліку, нормами заповнення, подання та аудиту фінансової звітності підприємства, узагальнювати результати облікового 

процесу, розуміти, читати та сприймати облікову інформацію з точки зору прийняття управлінських рішень. 

Предметом вивчення дисципліни «Фінанси та облік» є методика ведення бухгалтерського обліку та аудиту на 

підприємстві. Результатом вивчення дисципліни стане набуття студентами теоретичних знань та практичних вмінь і навичок 

з питань бухгалтерського обліку процесів постачання та реалізації, інших господарських фактів у межах діяльності 

підприємств, а також з питань організації та проведення аудиту їх фінансової звітності.  

Навчальна дисципліна «Фінанси та облік» складається з: 24 годин лекційних занять, 20 годин практичних занять та 46 

годин самостійної роботи. 

2.  Мета та завдання (цілі) курсу  

Мета курсу полягає у формуванні теоретичних знань і набутті практичних навичок з організації та ведення 

бухгалтерського обліку й проведення аудиту фінансової звітності, а також використання їх результатів, як інформаційної 

бази прийняття ефективних управлінських рішень. 

Завдання курсу: 

вивчення нормативно-правових основ регулювання, організації і ведення бухгалтерського обліку та аудиту; вивчення 

методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних 

форм і національних стандартів; формування уявлення про повний цикл обробки облікової інформації: від первинної фіксації 

господарських операцій до складання фінансової звітності; ознайомлення з веденням бухгалтерського обліку та аудиту 

активів, власного капіталу та зобов’язань; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.  

 

3.  Формат навчальної дисципліни. 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 

4.  Результати навчання. 



5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 24 Вхідний контроль, викладення основного матеріалу, опитування, 

дискусія, підсумковий контроль. 

Практичні заняття 20 Опитування, тестування, письмова індивідуальна робота, проблемно-

пошукові роботи. 

Самостійна робота 46 Складання словника основних термінів, робота в системі дистанційного 

навчання, огляд наукових періодичних видань. 

Всього 90 (3 кредита) Підсумковий контроль: Залік 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2021/2022 2 3 (осінь) Спеціальність 015 Професійна освіта (Сфера 

обслуговування) 

вибіркова (ВК) 

 

7. Пререквізити – «Макроекономіка», «Бізнес-планування», «Теорія організації» 

8. Постреквізити – «Стратегічний менеджмент», «Управління змінами», «Бюджетна система», «Критичне мислення». 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – наявність проектора, електронних презентацій з тем курсу, 

які розроблені в програмі PowerPoint та оболонки Moodlе для роботи в системі дистанційного навчання, за допомогою 

програми MS Excel  проводиться розрахунок економічних показників та аналізується діяльність підприємств; за 

допомогою програми  MS Visio  розробляються стратегічні механізми розвитку підприємств; за допомогою MS Word 

складаються звіти з проведеної роботи. 

10. Політики курсу 



1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і номер занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальні основи ведення бухгалтерського обліку 

1. 

Лекція 1. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс 3 

Практичне заняття 1. Склад ресурсів підприємства та джерел їх формування 

 

2 

Самостійна робота 1. Додати конспект лекцій порівняльною таблицею національних та міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку 

5 

2. Лекція 2. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 4 

Практичне заняття 2. Бухгалтерський баланс 

 

2 

Самостійна робота 2. Обробка літературних джерел, написання вступу, 1 розділу курсової роботи 5 

3 Лекція 3. Документація, інвентаризація. Облік основних господарських процесів 3 

Практичне заняття 3. Подвійний запис на рахунках. Складання кореспонденцій рахунків 2 

Самостійна робота 3. Продовження написання 1 розділу курсової роботи 5 

Всього за змістовий модуль 1 – 31 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 6 год., СР – 15 год.) 

Змістовий модуль 2. Облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та власного капіталу 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


4 

Лекція 4. 

 

Облік основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів 2 

Практичне заняття 4. Облік об’єктів господарської діяльності підприємства 2 

Самостійна робота 4. Написання 2 розділу курсової роботи 6 

5. 

Лекція 5. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості, фінансових інвестицій, 

власного капіталу та зобов’язань 

2 

Практичне заняття 5 Облік фінансових результатів 2 

Самостійна робота 5. Продовження написання 2 розділу курсової роботи 7 

6. Лекція 6. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу 2 

Практичне заняття 6. Складання фінансової звітності 2 

Самостійна робота 6. Написання висновків, оформлення роботи 7 

7. Лекція 7. Облік доходів і фінансових результатів 4 

Практичне заняття 7. Планування, стадії та процедури аудиту. Аудит касових операцій та розрахунків 

з підзвітними особами 

4 

Самостійна робота 7 Робота в системі дистанційного навчання 6 

 

8. 

Лекція 8. Фінансова звітність. Внутрішній аудит 4 

Практичне заняття 8. Робочі документи аудитора та узагальнення результатів аудиту 4 

Самостійна робота 8. Узагальнити результати аудиту підприємства, написання глосарію, робота в 

системі дистанційного навчання. 

5 

Всього за змістовий модуль 2 – 59 год. (лекцій – 14 год., ПЗ – 14 год., СР – 31 год.) 

Всього з навчальної дисципліни 1 – 90 год. (лекцій – 24 год., ПЗ – 20 год., СР – 46 год.)  

 

Тематика курсової роботи 



Курсова робота на тему «Облік фінансів» виконується відповідно до отриманих студентом варіантів для розрахункової 

частини. 

 

12. Система оцінювання та вимоги 

 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Виконання завдань до практичних занять 0-10 

2. Виконання самостійних завдань 0-30 

3. Контрольні роботи 0-14 

4.  Підготовка аудиторського висновку 0-14 

5. Складання глосарію з курсу  0-5 

6. Залік 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 



Умови допуску до захисту курсової роботи:  

1) Отримано індивідуальне завдання (варіант); 

2) Робота оформлена згідно вимог та надана на перевірку у встановлені терміни; 

3) Розрахункова частина роботи виконана відповідно до отриманого завдання (варіанту). 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх лекційних та практичних занять; 

2) Виконання всіх завдань, що зазначено в системі дистанційного навчання для самостійного виконання, оцінені 

сумарно не менше, ніж на 15 балів. 

3) Робота студента впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 35 балів. 

 

 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт в межах курсової роботи 

Вид роботи Оцінка Критерій 

Анотація 4-5 Тематика відповідає варіанту роботи. Обсяг в межах заданих вимог. Наведено 12-10 ключових 

слів. Переклад відповідає варіанту на державній мові. 

2-3 Тематика відповідає варіанту роботи. Обсяг роботи меншій або більший від заданого на 5-10 

слів. Наведено 8-9 ключових слів. Переклад відповідає варіанту на державній мові. 

0-1 Тематика не відповідає варіанту роботи. Обсяг роботи менший або більший від заданого більш 

ніж на 10 слів. Наведено 7 та менше ключових слів. Переклад частково відповідає або не 

відповідає варіанту на державній мові. 

Вступ 4-5 Містить всі задані елементи. Кожен елемент розкрито в повному обсязі. Відповідає 

індивідуальному завданню (варіанту). 

2-3 Містить всі задані елементи. Зміст окремих елементів розкрито не в повному обсязі. Зміст 

окремих елементів не достатньо відповідає індивідуальному завданню (варіанту). 

0-1 Не містить всіх заданих елементів. Зміст більшості елементів розкрито не в повному обсязі. 

Зміст більшості елементів не достатньо відповідає індивідуальному завданню (варіанту).  

Розділ 1, 2 20-40 Виконана за даними індивідуального завдання (варіанту). Кожен розділ має потрібні висновки 

щодо результатів аналізу кожного з підрозділів даного розділу роботи. Висновки повні, 



ґрунтовні, об’єктивні. 

10-19 Виконана за даними індивідуального завдання (варіанту). Містить окремі неточності та помилки 

в розрахунках, що не впливають на зміст висновків. Висновки зроблено не до всіх розділів 

роботи. Зміст висновків – поверхневий, має окремі неточності. 

0-9 Виконана за даними індивідуального завдання (варіанту). Містить помилки в розрахунках, що 

впливають на подальший аналіз та зміст висновків. Висновки відсутні або помилкові. 

Висновки 4-5 Є стислим висвітленням результатів проведених теоретичного та розрахункового дослідження з 

описом пропозицій розділів. Відповідають всім поставленим у вступі завданням. Фіксують 

висновки (результати) кожного основного розділу роботи. Мають обсяг 2-3 сторінки. 

2-3 Є стислим висвітленням результатів проведених теоретичного та розрахункового дослідження з 

описом пропозицій розділів. Відповідають всім поставленим у вступі завданням. Фіксують 

висновки (результати) кожного основного розділу роботи. Мають обсяг 2 сторінки. 

0-1 За змістом не узгоджені з основними розділами роботи. Відповідають лише окремим 

поставленим у вступі завданням. Не пояснюють отриманих в роботі висновків (результатів) 

основних розділів роботи. Не відповідають тематиці курсової роботи. Мають обсяг 1 сторінку.  

Література  4-5 Відповідає всім вимогам. Кількість джерел 20 та більше. Джерела відповідають тематиці 

курсової роботи 

2-3 Має окремі недоліки, що не вступають в протиріччя з нормативною базою. Кількість джерел 16-

19. Окремі джерела не мають прямого відношення до тематики курсової роботи 

0-1 Не відповідає ДСТУ. Кількість джерел 15 та менше. Більше 4 джерел не відповідають тематиці 

курсової роботи 

Загальне 

оформлення 

6-10 Відповідає всім вимогам 

3-5 Має окремі недоліки, що не вступають в протиріччя з нормативною базою 

0-2 Не відповідає ДСТУ 

Захист 21-30 Студент вільно володіє теоретичним матеріалом курсу. Відповідає на поставлені теоретичні 

запитання. Може пояснити зміст та призначення розрахунків. Здатен обґрунтувати 

запропоновані висновки та подальші заходи. Вірно відповідає на додаткові питання. 

11-20 Студент допускає окремі помилки в поясненні теоретичного матеріалу. Не може пояснити 

окремі елементи розрахункової частини та процес отримання результатів. Робить поверхні 

висновки з отриманих результатів. Відповідає на частину поставлених питань. 

0-11 Студент допускає грубі помилки в змісті надаваємих теоретичних пояснень до теми курсової 



роботи. Не може пояснити зміст розрахунків та отриманих висновків. Не відповідає на 

поставлені додаткові питання. 

 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, но не обов’язково) в довільній 

зрозумілій формі 

Вид роботи Оцінка Критерій 

Бліц-опитування  3 Студент здатен відповісти на питання в повному обсязі, дати повне визначення терміну, або за 

визначенням дати назву терміну. Відповідає на 90-100 % поставлених запитань. 

2-1 Студент узагальнено відповідає на питання, робить незначні помилки у визначенні терміну, або 

в його ідентифікації. Відповідає на 60-89 % поставлених запитань. 

0 Студент не може сформулювати відповідь на питання, робить грубі помилки в термінології, 

відповідає на 59 % запитань та менше. 

Словник 4 Містить 8 та більше термінів, їх визначення та переклад приведені вірно на обох мовах. 

2 Містить 6-7 термінів. Їх визначення можуть містити окремі неточності, що не впливають на зміст 

терміну. Переклад виконано вірно. 

0 Містить менше 5 термінів. Визначення містять грубі помилки. Переклад виконано з помилками. 

Практичні 

завдання 

Містять критерії оцінювання окремо для кожного завдання в м/в до практичних занять. 

 



13. Питання до екзамену 

1. Для чого потрібен бухгалтерський облік? 

2. Хто є користувачами фінансових звітів? 

3. Дайте визначення предмету бухгалтерського обліку та його об’єктам. 

4. Які вимірники використовуються в обліку? 

5. Що таке бухгалтерський баланс? 

6. Що таке актив балансу? Що таке пасив балансу? 

7. Поясніть різницю між кредиторами та дебіторами. 

8. Охарактеризуйте, як впливають на баланс господарські операції кожного з чотирьох типів, наведіть їх приклади. 

9. Для чого призначені рахунки бухгалтерського обліку?  

10. Назвіть основні елементи рахунку бухгалтерського обліку. 

11. Який рахунок є активним? Яке сальдо має активний рахунок, як розраховується на кінець періоду? 

12. Який рахунок є пасивним? Яке сальдо має пасивний рахунок, як розраховується на кінець періоду? 

13. Що таке оборот по рахунку? 

14. Що означає дебет рахунку? Що означає кредит рахунку? 

15. Поясніть зміст подвійного запису. 

16. Що таке План рахунків бухгалтерського обліку? 

17. Скільки і які класи рахунків виділені в Плані рахунків бухгалтерського обліку? 

18. Що таке синтетичний рахунок? Що таке аналітичний рахунок? 

19. Як пов’язані між собою синтетичний та аналітичний облік? 

20. Назвіть критерії визначення основних засобів. 

21. За якою оцінкою ведеться облік основних засобів? 

22. Як ведеться облік витрат на поліпшення стану об’єктів основних засобів? 

23. Розкрийте суть поняття амортизації. 

24. Які використовуються методи нарахування амортизації? Охарактеризуйте кожен з них. 

25. Що таке нематеріальні активи? На які групи їх класифікують? 

26. Що таке запаси? Які види запасів? 



27. Назвіть та дайте характеристику методам оцінки запасів. 

28. Що входить до собівартості товарно-матеріальних цінностей, що придбані в оплату грошовими засобами? 

29. Які методи розподілу транспортно-заготівельних витрат на вартість придбаних запасів? 

30. Охарактеризуйте системи обліку запасів. 

31. Які ви знаєте методи  вибуття запасів? 

32. Які зобов’язання відносяться до довгострокових, а які – до короткострокових? 

33. Що входить до фонду заробітної плати? 

34. Які зобов’язання виникають з моменту нарахування заробітної плати? 

35. Яка різниця між утриманнями із заробітної плати і нарахуваннями на неї? 

36. В чому полягає особливість розрахунку прибуткового податку (податку з доходу фізичної особи)? 

37. У яких випадках відбувається надходження готової продукції? 

38. Як у бухгалтерському обліку відображається реалізація готової продукції? 

39. Як визначається відпускна ціна? 

40. Які особливості в обліку дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію, роботи, послуги? 

41. Як відображаються в обліку розрахунки з постачальниками? 

42. Дайте визначення понять «аудит», «аудиторська діяльність». 

43. Охарактеризуйте етапи розвитку аудиту. 

44. Надайте порівняльну характеристику аудиту та ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. 

45. Зазначте різні аспекти принципів аудиту. 

46. Що є предметом аудиту? 

47. Наведіть класифікацію та параметризацію об’єктів аудиту. 

48. Надайте характеристику основним етапам планування. 

49. В чому полягає зміст загального плану аудиту. 

50. Охарактеризуйте види аудиторських процедур. 

51. Охарактеризуйте наступні види ризику: внутрішньо властивий, контролю та ризик не виявлення. 

52. Зазначте межі припустимого аудиторського ризику. 

53. В чому полягає методика оцінки ризику? 



54. Які відхилення відносяться до суттєвих та несуттєвих? 

55. Які фактори впливають на обсяг аудиторської вибірки? 

56. Наведіть джерела отримання аудиторських доказів. 

57. Які вимоги висуваються до кількості та якості доказів? 

58. Охарактеризуйте поняття «робочі документи аудитора». 

59. Які висуваються вимоги до змісту та оформлення робочих документів? 

60. В чому полягає процедура організації аудиторського архіву? 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / Т. В. Давидюк, О. В. Манойленко, Т. І. Ломаченко, А. В. Резніченко. – 

Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с.  

2. Маслій Н. Д. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Н. Д. Маслій ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: 

Астропринт, 2017. – 270 с.  

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підручник / Р. Ф. Бруханський ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2016. – 479 с.  

2. Карпенко В. В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / В. В. Карпенко, В. І. Успаленко ; Харк. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури. – Харків : Лідер, 2016. – 609 с.  

3. Кузнецова С. О. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навчальний посібник / С. О. Кузнецова,       

І. Б. Чернікова. – Х. : Видавництво «Лідер». – 2016. – 318 с.  

4. Побережний Р. О. Алгоритмічна модель формування стратегічного профілю машинобудівного підприємства: 

практичний аспект / Р. О. Побережний // Бізнес Інформ. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2015. – № 3. – С. 83–92. 

5. Проценко А.В. Економічна ідентифікація інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств // 

Адаптивне управління: теорія і практика. Економіка. Ел. фахове видання.– Вип. 4 (8). – 2018. Ел. ресурс: http://am.eor.in.ua 

/images/adapt /Vol.4ekon8/18 ekon4_ 8protsenko.pdf. 



6. Руденко О. М., Штурхецький С. В., Шершньова О. В., Філіпова Н. В. HR-менеджмент у публічному управлінні: навч. 

посібн. / Руденко О. М., Штурхецький С. В., Шершньова О. В., Філіпова Н.В. – Київ:КондорВидавництво, 2016. – 124 с.  

7. Синиця Т. В. Бухгалтерський облік : теоретичні основи, організація та оптимізація облікових процесів : навчальний 

посібник / Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко ; Харків. нац. пед. ун- т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Панов А. М., 2016. - 274 с.  

8. Толуб’як В. С., Королюк Ю. Г., Дудкіна О. П., Попович Т. М. Стратегічне управління (навчально-методичний 

посібник) / В. С. Толуб’як, Ю. Г. Королюк, О. П. Дудкіна, Т. М. Попович. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 213 с. 

9. Prokhorova V.V., Us J.V. Bezuhla J.Y. Organizational and methodical support for financial management at machine-building 

enterprises. Actual Problems of Economics. – 2015. – № 11(173). – P. 199-205. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://uk.wikipedia.org/wiki 

2. www.smida.gov.ua 

3. www.ukrstat.gov.ua 

4. http://uo.uipa.edu.ua/ 

5. http://do.uipa.edu.ua/ 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувач кафедри _____________ В.В. Прохорова 
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