
Обсягом до 2 сторінок

Назва дисципліни Бухгалтерський облік та аудит

Інформація про факультети 
(навчально-наукові 
інститути) і курси навчання, 
студентам яких пропонується
вивчати цю дисципліну

Факультет Міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу
Спеціальність (напрям)   Міжнародні економічні відносини
3 курс, 5 семестр

Контактні дані розробників 
робочої програми навчальної
дисципліни,  науково-
педагогічних працівників, 
залучених до викладання

Канд. ек. наук, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту 
Косата І.А.
Email: ikosata@karazin.ua
Nтел.: +38-050-300-75-20тел.: +38-050-300-75-20

Попередні умови для 
вивчення дисципліни

Макроекономіка та мікроекономіка, Економіка підприємства

Опис Мета дисципліни. 
Мета  викладання  навчальної  дисципліни  -  формування  у
студентів  системи  фундаментальних  знань і  освоєння
концептуальних  основ  обліку  та  аудиту  як  інформаційної
бази прийняття ефективних управлінських рішень.
Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: 
-  принципи  бухгалтерського  обліку  для  розробки  й
обґрунтування облікової політики підприємства;
- план рахунків бухгалтерського обліку і його модифікацій; 
- основні методологічні положення П(с)БО;
-  мати  уявлення  про  використання  користувачами
інформації фінансового обліку в процесі прийняття рішень;
про  взаємозв'язок  фінансового,  управлінського  і
податкового  обліку  в  процесі  підготовки  інформації  для
численних  користувачів  (внутрішніх  і  зовнішніх,
включаючи податкові служби);
- основні концепції бухгалтерської (фінансової) звітності;
вміти: 
- організувати  та  вести  облік  відповідно до чинного
законодавства;
- вирішувати на прикладі конкретних ситуацій питання
оцінки,  облікової  реєстрації  і  нагромадження  інформації
фінансового характеру з метою наступного її представлення
в бухгалтерських фінансових звітах;
- застосовувати  в  процесі  роботи   план  рахунків
бухгалтерського обліку і  основні методологічні положення
П(с)БО;
- складати основні форми бухгалтерської (фінансової)
звітності;
- вносити  пропозиції  щодо  вдосконалення  облікової
роботи;
- розробляти  заходи  щодо  усунення  виявлених
порушень  та  недоліків  в  організації  обліку  об'єктів
оподаткування.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи
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Тема 1. Предмет і метод бухгалтерського обліку.
Тема 2. Система рахунків бухгалтерського обліку та 
подвійний запис. 
Тема 3. Облік оборотних активів.
Тема 4. Облік необоротних активів.
Тема 5. Облік розрахунків.
Тема 6. Облік витрат, доходів та формування фінансового 
результату діяльності підприємства.
Тема 7. Основи бухгалтерської звітності.
Тема 8. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її 
оцінювання.
Тема 9. Організація проведення аудиту в Україні. 
Організація процесу аудиту.
Тема 10. Планування аудиту. Аудиторські докази.
Тема 11. Робочі документи аудитора.
Методи контролю результатів навчання

Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться
в наступних формах:
 оцінювання роботи і знань студентів під час практичних
занять;
 складання  проміжного  контролю  знань  за  розділами
(тестування);
 оцінювання  виконання  та  захист  індивідуального
розрахункового завдання;
 складання екзамену.
Мова викладання. 
Українська, російська, англійська


