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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
Необхідність в обліку людство відчувало з давніх часів. У XIV–XV 

ст. італійські купці започаткували облік як науку, а остаточно оформив її 
італійський учений Лука Пачолі. У своїй праці “Трактат про рахунки і 
записи” (1494) він запропонував використовувати в обліку метод по-
двійного запису на рахунках. Теорія обліку одержала назву подвійної 
італійської класичної бухгалтерії. 

Бухгалтерський облік — це система суцільного, безперервного і вза-
ємопов’язаного відображення господарської діяльності окремих підпри-
ємств та установ. У бухгалтерському обліку застосовуються особливі 
методи, принципи і вимірювачі. Бухгалтерський облік найбільш повно 
відображає процес і стан виробничо-господарської діяльності господа-
рюючого суб’єкта, надає інформацію для аналізу, контролю і прийняття 
управлінських рішень. 

З розвитком ринкових відносин в Україні виникла потреба в  
аудиті. Аудит — це незалежна перевірка оприлюднення бухгалтерської 
звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації фінансово-
господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення 
достовірності їх звітності, обліку, повноти і відповідності діючому зако-
нодавству та встановленим нормативам в інтересах користувачів. 

Мета дисципліни “Вступ до спеціальності "Облік і аудит"” — дати 
студентам загальне поняття про бухгалтерський облік, його місце і роль 
в системі економічних відносин, ознайомити з правами, обов’язками і 
відповідальністю посадових осіб, які здійснюють ведення обліку, з ос-
новними вимогами до організації бухгалтерського обліку на підприємс-
тві, а також з основами здійснення аудиторських перевірок. 

Під час вивчення дисципліни студенти повинні: 
• ознайомитися з історією виникнення бухгалтерського обліку; 
• засвоїти основні теоретичні поняття бухгалтерського обліку; 
• вивчити основні положення документів, що регламентують орга-

нізацію бухгалтерського обліку в Україні; 
• ознайомитися з правами, обов’язками і відповідальністю посадо-

вих осіб бухгалтерії. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ВСТУП  ДО  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
"ОБЛІК  І  АУДИТ"” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Історія виникнення наукової теорії бухгалтерського обліку 
2 Місце і роль бухгалтерського обліку в системі економічних  

відносин 
3 Бухгалтерський облік в Україні 
4 Права, обов’язки і відповідальність службових осіб,  

які здійснюють ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, в 
установах і організаціях 

5 Сучасний стан аудиту в Україні 
6 Бухгалтерський облік і аудит у зарубіжних країнах  

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ВСТУП  ДО  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
"ОБЛІК  І  АУДИТ"” 

Тема  1 .  Історія виникнення наукової теорії бухгалтерського  
обліку 

Облік у стародавньому світі. Купецький облік у середні віки. Виник-
нення класичної теорії бухгалтерського обліку. Історичний розвиток те-
орії і практичного застосування бухгалтерського обліку. 

Література [16–19; 24–26; 28; 29; 31–35; 38] 

Тема  2 .  Місце і роль бухгалтерського обліку в системі  
економічних відносин 

Взаємозв’язок і взаємодія розвитку суспільних продуктивних сил і 
обліку. 
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Господарський облік і його види. Бухгалтерський облік як система 
упорядкованого узагальнення інформації про фінансово-господарський 
стан господарюючих суб’єктів. Бухгалтерський облік і ринок. 

Література [13–19; 22–25; 29; 31–35; 38] 

Тема  3 .  Бухгалтерський облік в Україні 

Реформування бухгалтерського обліку в Україні й інтеграція в євро-
пейські економічні відносини. 

Організація бухгалтерського обліку відповідно до вимог законодав-
чо-нормативних актів. 

Основні положення Закону України “Про бухгалтерський облік і фі-
нансову звітність в Україні”. Поняття про План рахунків бухгалтерсько-
го обліку. 

Реалізація взаємовідносин бюджету і господарюючих суб’єктів у по-
датковій системі Україні. 

Огляд і загальні положення національних стандартів бухгалтерського 
обліку. 

Бухгалтерська (фінансова) звітність підприємств, установ, організа-
цій. 

Література [1–9; 11–14; 18; 20; 22–24; 30; 36; 37] 

Тема  4 .  Права, обов’язки і відповідальність службових осіб,  
які здійснюють ведення бухгалтерського обліку  
на підприємствах, в установах і організаціях 

Організація облікового процесу на підприємствах, в установах і ор-
ганізаціях. Формування структури облікових підрозділів. Організація 
праці працівників з обліку. Організаційне, правове і технічне забезпе-
чення ведення бухгалтерського обліку. 

Посадові інструкції як регламентація дій службових осіб при вико-
нанні обов’язків. 

Права, обов’язки і відповідальність працівників з обліку. 
Права, обов’язки і відповідальність головного бухгалтера підприємс-

тва, установи, організації. 
Адміністративна і кримінальна відповідальність службових осіб, від-

повідальних за ведення бухгалтерського обліку. 
Література [1–10] 
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Тема  5 .  Сучасний стан аудиту в Україні 

Організація здійснення аудиторських перевірок. Права, обов’язки і 
відповідальність службових осіб і аудиторів при здійсненні  
аудиту на підприємствах. 

 

Тема  6 .  Бухгалтерський облік і аудит у зарубіжних країнах 

Коротка історія розвитку обліку в зарубіжних країнах.  
Американська модель бухгалтерського обліку. “Загальноприйняті 

принципи бухгалтерського обліку” (GААР) США. 
Європейська модель бухгалтерського обліку. Континентальний і анг-

лійський напрямки європейської моделі бухгалтерського обліку. Органі-
зація бухгалтерського обліку відповідно до вимог міжнародних стандар-
тів бухгалтерського обліку (ІА) і 4-ї Директиви ЄС. 

Сучасний стан аудиту в зарубіжних країнах. Міжнародні стандарти 
аудиту. 

Література [17; 21; 27] 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Облік у стародавньому світі.  
2. Купецький облік у середні віки у країнах Європи. 
3. Виникнення класичної теорії бухгалтерського обліку.  
4. Історичний розвиток теорії і практичного застосування бухгалтер-

ського обліку. 
5. Взаємозв’язок і взаємодія розвитку суспільних продуктивних сил і 

обліку. 
6. Господарський облік і його види.  
7. Бухгалтерський облік як система упорядкованого узагальнення ін-

формації про фінансово-господарський стан господарюючих 
суб’єктів.  

8. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку і ринкових відносин на су-
часному етапі. 

9. Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні з метою 
інтеграції в європейську економіку. 

10. Законодавча і нормативна регламентація організації бухгалтерсько-
го обліку в Україні. 
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11. Основні положення Закону України “Про бухгалтерський облік і фі-
нансову звітність в Україні”. 

12. Поняття про План рахунків бухгалтерського обліку. 
13. Реалізація взаємовідносин бюджету й господарюючих суб’єктів у 

податковій системі України. 
14. Основні положення податкової системи України. 
15. Склад і основні положення національних стандартів бухгалтерсько-

го обліку. 
16. Бухгалтерська (фінансова) звітність підприємств, установ, організа-

цій. 
17. Структура облікових підрозділів підприємства. 
18. Організаційне, правове і технічне забезпечення ведення бухгалтер-

ського обліку на підприємствах. 
19. Посадові інструкції як регламентація дій службових осіб при вико-

нанні обов’язків. 
20. Права, обов’язки і відповідальність працівників з обліку. 
21. Права, обов’язки і відповідальність головного бухгалтера. 
22. Адміністративна і кримінальна відповідальність службових осіб, 

відповідальних за ведення бухгалтерського обліку. 
23. Історія розвитку обліку в зарубіжних країнах.  
24. Американська модель бухгалтерського обліку. 
25. Європейська модель бухгалтерського обліку.  
26. Континентальний і англійський напрямки європейської моделі бух-

галтерського обліку.  
27. Основні положення міжнародних стандартів бухгалтерського облі-

ку. 
28. Організаційне забезпечення ведення бухгалтерського обліку на під-

приємствах. 
29. Правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприєм-

ствах. 
30. Технічне забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підпри-

ємствах. 
31. Адміністративна відповідальність службових осіб, відповідальних 

за ведення бухгалтерського обліку. 
32. Кримінальна відповідальність службових осіб, відповідальних за 

ведення бухгалтерського обліку. 
33. Лука Пачолі як засновник класичної теорії бухгалтерського обліку. 
34. Подвійна італійська бухгалтерія і її сучасність. 
35. Основні положення “Трактату про рахунки і записи” Л. Пачолі. 
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36. Основні вимоги до оформлення первинних бухгалтерських докуме-
нтів. 

37. Оперативний облік і його характеристика. 
38. Статистичний облік і його характеристика. 
39. Відмінності бухгалтерського обліку від інших видів обліку. 
40. Загальні поняття про податковий облік. 
41. Ціноутворення в ринкових умовах. 
42. Принципи бухгалтерського обліку в Україні. 
43. Проблеми використання Плану рахунків у зарубіжному обліку.  
44. Рахунок бухгалтерського обліку як спосіб групування господарсь-

ких операцій. 
45. Поняття господарських операцій. 
46. Бухгалтерський баланс як відображення активів і пасивів підприєм-

ства. 
47. Структура посадової інструкції бухгалтера. 
48. Вплив розвитку виробничих сил суспільства на розвиток обліку. 
49. Місце бухгалтерського обліку в системі економічних відносин. 
50. Бухгалтерський облік і ринкові відносини в Україні. 
51. Загальні показники фінансово-господарського стану підпри- 

ємства. 
52. Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні. 
53. Інтеграція української економіки в європейські економічні відноси-

ни. 
54. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні”, його взаємозв’язок з підприємницькою діяльністю. 
55. Регламентація бухгалтерського обліку в Україні. 
56. Національні стандарти України і їх взаємозв’язок з міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку. 
57. Основні положення Закону України “Про аудиторську діяльність”. 
58. Права, обов’язки і відповідальність аудитора. 
59. Аудит у зарубіжних країнах. 
60. Фінансова звітність як заключний етап бухгалтерського обліку. 
61. Бухгалтерія як структурний підрозділ підприємства. 
62. Удосконалення бухгалтерського обліку в Україні.  
63. Зв’язок бухгалтерського обліку з іншими науками. 
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