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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Актуальність дисципліни «Історія обліку, аналізу та аудиту» 

пов’язана з тим, що для розуміння сучасного розвитку обліку,аналізу 
та аудиту й оцінки можливостей прогнозування їх еволюції в 
майбутньому необхідно знати історію розвитку основних понять і 
концепцій. Лише вивчаючи історію бухгалтерської науки, можна 
зрозуміти та усвідомити ті помилки й недоліки, які мали місце в сфері 
організації та ведення обліку, аналізу та аудиту в минулому та існують 
на сучасному етапі, знайти необхідні відповіді на облікові питання. 
Саме це і визначає необхідність вивчення історії бухгалтерського 

обліку, економічного аналізу та аудиту, що практикується у більшості 
навчальних закладів при підготовці магістрів з обліку і аудиту. 
Мета самостійної роботи – сприяння засвоєнню в повному обсязі 

навчальної програми дисципліни «Історія обліку, аналізу та аудиту» 

та формування самостійності як важливої освітньої та професійної 
якості, сутність якої полягає у систематизації, плануванні та контролі 
власної діяльності. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Історія обліку, аналізу 

та аудиту» є надати майбутнім спеціалістам базові теоретичні знання з 
історії бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту та 
сприяти розвитку нового економічного мислення. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: загальні методичні підходи до вивчення історії 

бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту; історичні 
аспекти становлення та розвитку бухгалтерського обліку, 
економічного аналізу та аудиту; 
уміти: застосувати набуті знання в практичній та науковій роботі 

за фахом з використанням наукового методу історизму. 
Одним із головних аспектів організації самостійної роботи є 

розробка форм і методів організації контролю за самостійною 

роботою студентів. 
Навчальний матеріал дисципліни «Історія обліку,аналізу та 

аудиту», передбачений робочим навчальним планом для засвоєння 
студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий 
контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при 
проведенні аудиторних навчальних занять. 
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Контроль самостійної роботи студентів включає відповідь на 
контрольні (тестові) питання, перевірку конспекту, перевірку 
рефератів, перевірку виконаних індивідуальних завдань. 
Теоретична частина курсу «Історія обліку,аналізу та аудиту» 

складається з 3-х тем, об’єднаних у один змістовий модуль. Обсяг 
лекційних занять складає: для студентів денної форми навчання - 6 

годин,для студентів заочної форми навчання – 2 години. Практична 
підготовка передбачає проведення практичних занять та самостійну 
роботу студентів, на які відводиться: для студентів денної форми 
навчання 6 та 24 години, для студентів заочної форми навчання 2 та 32 

години відповідно. Загальний обсяг вивчення дисципліни – 36 годин, з 
них аудиторних занять – 12 годин для студентів денної форми 
навчання та 4 години для студентів заочної форми навчання. 
Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам 

спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» як денної, так і заочної форм 

навчання при самостійному вивчені дисципліни «Історія обліку, 
аналізу та аудиту». Тому в методичних вказівках представлено опис 
навчальної дисципліни, структуру залікового кредиту, тематичний 
склад навчальної дисципліни, розподіл балів, що присвоюються 
студентам, завдання для самостійної роботи, перелік тем та питань до 
них, які виносяться на самостійне опрацювання.  
Методичні вказівки відповідають вимогам ECTS (European Credit 

Transfer System) та кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу. Вони призначені для студентів, які навчаються 
за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». 
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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА СТРУКТУРА 

ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

Опис навчальної дисципліни «Історія обліку, аналізу та аудиту» 

Найменування показників 
Напрям підготовки, 

освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни
Денна 
форма 
навчання 

Заочна 
форма 
навчання 

Кількість кредитів – 1 
Модулів – 1 

Галузь знань 
0305 «Економіка і 
підприємництво» 

 

Спеціальність 
8.03050901 «Облік і 

аудит» 

Вибіркова 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 5-й 6-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: – 

Семестр 

9-й 11-й 
Лекції 

Загальна кількість годин – 
36  

6 2 

Практичні 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 0,8 

Самостійної роботи 
студента – 1,6 

6 2 

Самостійна робота 

24 32 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: магістр 

Вид контролю: залік 

Структура навчальної дисципліни «Історія обліку, аналізу та аудиту» 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

У
сь
ог
о 

у тому числі 

У
сь
ог
о 

у тому числі 

ле
кц
ії

 

пр
ак
ти
к-

ні
 

ін
ди
ві
д 

ро
бо
та

 

са
м
ос
т.

 
ро
бо
та

 

ле
кц
ії

 

пр
ак
ти
к-

ні
 

ін
ди
ві
д 

ро
бо
та

 

са
м
ос
т.

 
ро
бо
та

 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Історичні аспекти 
становлення та розвитку 
бухгалтерського обліку 

12 2 2 - - 8 12 2 2 - 

Тема 2. Історичні аспекти 
становлення та розвитку 
економічного аналізу 

12 2 2 - - 8 12 - - - 

Тема 3. Історичні аспекти 
становлення та розвитку 
аудиту 

12 2 2 - - 8 12 - - - 

Разом за змістовим модулем 

1 

          

Усього годин 36 6 6 - - 24 36 2 2 - 
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Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Система ЕСТS передбачає 100-бальну шкалу оцінювання 
навчальних досягнень студента. Розподіл балів за формами контролю 

представлено у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл балів за формами контролю 
Змістовий модуль №1 Сума 

Т1 Т2 Т3 
100 

40 30 30 

Т1, Т2 … –  теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання знань студентів 

 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за шкалою, 

що наведена у табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Кількість набраних 
балів студентом 

Оцінка за національною 

шкалою 
Рівень компетентності 

90-100 балів 

зараховано 

Високий (творчий) 
82-89 балів Достатній 

(конструктивно-
варіативний) 74-81 балів 

64-73 балів Середній 
(репродуктивний) 60-63 балів 

35-59 балів 
не зараховано з можливістю
повторного складання 

Низький (рецептивно-
продуктивний) 

0-34 балів 
не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням курсу 
 

3. ТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Згідно з навчальною та робочою програмою до складу дисципліни 
«Історія обліку, аналізу та аудиту» входять теми, об’єднані в один 
змістовий модуль: 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Історичні аспекти становлення та розвитку бухгалтерського 

обліку, економічного аналізу та аудиту 

Тема 1. Історичні аспекти становлення та розвитку 
бухгалтерського обліку 

Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел та 
підрахунків. Початки бухгалтерії в античному світі та середньовіччі. 
Зародження та формування бухгалтерської науки. Формування 
бухгалтерських шкіл в Європі та США. Історія виникнення і розвитку 
форм бухгалтерського обліку та формування теорії подвійного 
відображення фактів господарювання. Облік на території України в 
дослов'янський період та в добу Київської Русі й Польсько-Литовської 
держави. Історія становлення бухгалтерського обліку в Україні. 

Тема 2. Історичні аспекти становлення та розвитку 
економічного аналізу 

Зародження економічного аналізу в умовах первісної доби і 
стародавніх цивілізацій. Економічний аналіз у добу Середньовіччя. 
Становлення та розвиток економічного аналізу в індустріальну та 
постіндустріальну епохи. Основні етапи розвитку вітчизняного 
економічного аналізу. Внесок українських вчених у розвиток 
економічного аналізу. 

Тема 3. Історичні аспекти становлення та розвитку аудиту 
Теорії виникнення аудиту: теорія потреби потенційного чи 

існуючого інвестора, теорія агентів (або управляючих), теорія 
мотивації. Виникнення аудиту в світі: Єгипет, Вавилон, Рим і Греція; 
епоха Середньовіччя: Венеція, Флоренція, Генуя; розвиток аудиту в 
Європі: Франція і Англія; розвиток аудиту в епоху Відродження: 
Італія, Великобританія; становлення аудиту в XVI-XIX століттях. 
Аудит в XX столітті. Становлення і розвиток аудиту в Україні. 

 

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО 

ВИВЧЕННЯ ТЕМ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Історичні аспекти становлення та розвитку бухгалтерського 

обліку, економічного аналізу та аудиту 

 

Тема 1. Історичні аспекти становлення та розвитку 
бухгалтерського обліку 
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Питання та завдання для самостійного опрацювання 

 

Теми рефератів 

1. Виникнення та розвиток історії бухгалтерського обліку. 
2. Загальні методологічні підходи до вивчення історії розвитку 

бухгалтерського обліку 
3. Облікова система Стародавнього Єгипту 
4. Розвиток обліку у Стародавньому Вавилоні. 
5. Зародження обліку в Персії та Індії. 
6. Облік в античному світі. 
7. Розвиток бухгалтерського обліку в Франції та Іспанії. 
8. Особливості подвійної бухгалтерії в Німеччині. 
9. Бухгалтерський облік в Нідерландах. 
10. Особливості подвійної бухгалтерії в Англії. 
11. Народження бухгалтерської науки: Італія ХІХ ст. 
12. Англомовний світ і Японія: практика бухгалтерського обліку і її 

організаційні принципи. Подвійна бухгалтерія в Японії. 
13. Облік в Росії до реформ Петра I (862—1700 рр.) 
14. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в Х-ХІХ ст. 
15. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні та Росії в ХХ ст. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Коли почалося дослідження історії бухгалтерського обліку? 

2. Назвіть підходи до вивчення історії виникнення і розвитку 
бухгалтерського обліку. 

3. Охарактеризуйте філософський підхід до вивчення історії 
виникнення і розвитку бухгалтерського обліку і назвіть його 
прихильників. 

4. Охарактеризуйте документальний підхід до вивчення історії 
виникнення і розвитку бухгалтерського обліку і назвіть його 
прихильників. 

5. Охарактеризуйте синтетичний підхід до вивчення історії 
виникнення і розвитку бухгалтерського обліку і назвіть його 
прихильників. 

6. Охарактеризуйте аналітичний підхід до вивчення історії 
виникнення і розвитку бухгалтерського обліку і назвіть його 
прихильників. 

7. В якій країні вперше проявилися облікові процедури? 

8. Чим характерний облік Стародавнього світу? 
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9. Назвіть характерні риси обліку елліністичного періоду в 
Стародавній Греції і Давньому Римі. 

10. В якій країні виникли перші принципи класифікації рахунків: 
матеріальні, особові та фінансові? 

11. Облікова система якої країни вперше використала прибутково-
видаткову книгу і книгу рахунків клієнта? 

12. Які дві парадигми обліку виникли в епоху Середньовіччя? 

13. Чим відрізняються дві основні парадигми обліку — камеральна 
і проста бухгалтерія? 

14. Яке основне досягнення розвитку обліку в епоху 
Середньовіччя? 

15. Хто був першою посадовою особою, яка отримала звання 
бухгалтера? 

16. Хто і коли започаткував облік як науку? 

17. Чим знаменні для розвитку обліку імена Б. Котрульї та Л. 

Пачолі? 

18. Охарактеризуйте відмінності італійської класичної бухгалтерії 
від «венеціанської» форми бухгалтерії. 

19. Яка країна стала родоначальником юридичного напряму в 
бухгалтерському обліку? 

20. У чому полягав погляд Дієго дель Кастілло на облік? 

21. У чому полягають особливості німецької бухгалтерії 
Середньовіччя? 

22. В якій країні зародився афоризм, який часто цитують і зараз: 
«Облік — це функція управління»? 

23. У чому відмінність юридичного та економічного напрямків 
розвитку обліку? Назвіть прихильників кожного з цих напрямків. 

24. У чому полягав внесок американської школи рахівництва до 
розвитку теорії бухгалтерського обліку? 

25. Розкрийте особливості розвитку обліку в Україні в період до 
XV ст. 

26. Розкрийте особливості розвитку обліку в Україні в період XV 

— XVIII ст. 
27. Коли в Україні почала формуватися російська бухгалтерська 

школа? 

28. Які спеціальні навчальні заклади, що готували бухгалтерів, 
виникли в Україні у XIX ст.та на початку XX ст.? 

29. Як розвивався облік в Україні у першій половині ХХ ст.? 
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30. Які риси притаманні сучасному етапу розвитку бухгалтерського 
обліку в Україні? 

Рекомендована література: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31. 

 

Тема 2. Історичні аспекти становлення та розвитку економічного 
аналізу 

 

Питання та завдання для самостійного опрацювання 

 

Теми рефератів 

1. Зародження економічного аналізу в умовах первісної доби і 
стародавніх цивілізацій. 

2. Економічний аналіз у добу Середньовіччя. 
3. Становлення та розвиток економічного аналізу в індустріальну 

та постіндустріальну епохи. 
4. Основні етапи розвитку вітчизняного економічного аналізу. 
5 Внесок українських вчених у розвиток економічного аналізу. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Які історичні етапи розвитку пройшов економічний аналіз? 

2. Розкрийте історичні передумови становлення та розвитку 
економічного аналізу. 

3. Які функції виконував економічний аналіз на різних історичних 
етапах? 

4. Дайте узагальнюючу характеристику економічного аналізу за 
первісної доби і стародавніх цивілізацій. 

5. Які особливості розвитку і використання економічного аналізу в 
добу Середньовіччя? 

6. Як відбувалося становлення та розвиток економічного аналізу як 
науки в індустріальну та постіндустріальну епохи? 

7. Висвітліть основні етапи розвитку вітчизняного економічного 
аналізу. 

8. Назвіть основні сфери використання економічного аналізу. 
9. Обґрунтуйте необхідність виділення економічного аналізу як 

самостійної науки та його основні риси. 
10. Які науки були методологічною базою становлення та 

формування економічного аналізу? 
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11. У чому полягає внесок провідних учених-економістів в теорію і 
практику економічного аналізу? 

12. Яка роль українських вчених у становленні і розвитку 
економічного аналізу? 

13. Розкрийте внесок М.І. Туган-Барановського у розвиток 
економічного аналізу в Україні. 

14. Назвіть та охарактеризуйте перші наукові праці з економічного 
аналізу. 

15. Розкрийте еволюцію формування поняття "економічний аналіз". 

16. Коли почав викладатися економічний аналіз як навчальна 
дисципліна у ВНЗ? 

17. Назвіть перші підручники з економічного аналізу. 
18. Коли почали використовувати для проведення аналітичних 

розрахунків електронно-обчислювальні машини? 

19. Як розвивалася інформаційна база аналітичних досліджень на 
різних історичних етапах? 

20. Дайте характеристику ролі економічного аналізу у прийнятті 
управлінських рішень в різні історичні епохи. 
Рекомендована література: 6, 7, 14, 15, 16, 29. 

 

Тема 3. Історичні аспекти становлення та розвитку аудиту 
 

Питання та завдання для самостійного опрацювання 

 

Теми рефератів 

1. Історичні аспекти становлення та розвитку аудиту у світі. 
2. Становлення аудиту в Україні. 
3. Теоретичні та організаційні засади державного аудиту. 
4. Сучасний стан державного аудиту на теренах України та 

перспективи його розвитку. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Які існують теорії виникнення аудиту? 

2. У чому полягає сутність теорії потреби потенційного 
інвестора? 

3. У чому полягає сутність теорії управляючих? 

4. У чому полягає сутність теорії мотивації? 

5. Який аспект відрізняє теорії виникнення аудиту? 

6. Які Ви бачите передумови виникнення аудиту? 
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7. В яких країнах виник аудит? 

8. Чим відрізняється господарський контроль від державного? В 

яких країнах кожен з названих вище панував у Стародавньому світі? 

9. В який період відбулося розмежування функцій обліку і 
аудиту? Чому? 

10. Які риси притаманні аудиту в країнах Середземномор’я в 
період Середньовіччя? 

11. Які риси притаманні аудиту в країнах Європи в період 
Середньовіччя?  

12. Як розвивався аудит в епоху Відродження? 

13. Чим характеризувався аудит в Італії в епоху Відродження? 

14. Коли і в якій країні було видано перший законодавчий акт, 
що регламентував аудиторську діяльність? 

15. Які принципи було покладено в основу незалежного 
аудиту? 

16. Назвіть особливості розвитку аудиту в період 1500-1860 рр. 
17. Назвіть офіційну дату виникнення незалежного аудиту в 

сучасному його значенні. З якою подією це пов’язано? 

18. Які особливості властиві розвитку аудиту в світі в першій 
половині ХХ ст.? 

19. Які особливості притаманні розвитку аудиту в світі в другій 
половині ХХ ст.? Які здобутки це принесло? 

20. Розкрийте процес розвитку аудиту в Україні до ХХ ст. 
21. Які проблеми з існуванням аудиту створювала командно-

адміністративна система СРСР? 

22. З чим пов’язаний розвиток аудиту наприкінці ХХ ст. в 
Україні? 

23. Які характерні риси властиві кожному з чотирьох етапів 
розвитку аудиту в Україні? 

Рекомендована література: 1, 5, 7, 21, 27, 28, 29, 32. 

 

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни «Історія 
обліку, аналізу та аудиту» є складання письмового звіту за темами 
вказаними у розділі 4. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 

год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, 
висновки, список використаної літератури та додатки. 
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Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210×297) з 
одного боку. Поля: ліве – 30мм, верхнє та нижнє – 20мм, праве – 

10мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 
державною мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається в терміни, спільно 
обумовлені студентом і викладачем. 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 
 

Контроль самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія 
обліку, аналізу та аудиту» проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів самостійної роботи студентів проводиться 

за такими критеріями: 
1. Розрахункові завдання, реферати, звіти про виконання 

самостійної роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення); 
100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

0 %  – завдання не виконано; 
40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60 % – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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7. ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 

 

Тестові питання до теми 1 «Історичні аспекти становлення та 
розвитку бухгалтерського обліку» 

 

1. У якій країні Стародавнього світу вперше було запроваджено 

законодавство, що регулювало облік: 

а) Єгипет; 
б) Вавилон; 
в) Китай; 
г) Іудея. 
2. Який прийом сучасного методу бухгалтерського обліку був вперше 

застосований в країнах Стародавнього світу: 

а) інвентаризація; 
б) калькулювання; 
в) подвійний запис; 
г) бухгалтерський баланс. 
3. Батьківщиною першого рахункового приладу – абака – була країна: 

а) Древня Греція; 
б) Римська імперія; 
в) Іудея; 
г) Древній Єгипет. 
4. Вперше грошовий вимірник в облікових регістрах Стародавнього 

світу був застосований: 

а) в Древній Греції; 
б) в Римській імперії; 
в) в Персії; 
г) в Індії. 
5. Термін «Дебет» і «Кредит» вперше були застосовані: 

а) в Іудеї; 
б) в Древній Греції; 
в) в Римській імперії; 
г) в Індії. 
6. Облікові регістри стандартної форми – кодекси – вперше були 

застосовані: 

а) в Древній Греції; 
б) в Римській імперії; 
в) у Фінікії; 
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г) в Древньому Єгипті. 
7. Зародження безготівкових розрахунків (типу «діаграфе») 

відбувалося: 

а) в Іудеї; 
б) в Древній Греції; 
в) в Римській імперії; 
г) в Древньому Єгипті. 
8. Первинні носії облікової інформації – глиняні пластинки – вперше 

використовувалися: 

а) в Греції; 
б) Вавилон; 
в) Китай; 
г) Іудея. 
9. Передумовою появи в Греції прийому лінійного (позиційного) запису 

було: 

а) розвиток торгівлі; 
б) нарахування заробітної плати; 
в) облік сплати податків; 
г) ведення обліку особового складу армії. 
10. Першим літературним твором з бухгалтерського обліку була 

праця: 

а) «Трактати про рахунки і записи» (Л.Пачолі); 
б) «Про торгівлю і досконалого купця» (В. Котрульї); 
в) «Керівництво з ведення італійської  бухгалтерії» (А. де Графон);   
г) «Теорія двох рядків рахунків» (Ф. Гюглі) . 
11. Вважається, що подвійний запис прийшов у Росію: 

а) з Німеччини; 
б) з Англії; 
в) з Італії; 
г) з Голландії. 
12. Винахідником подвійного запису був: 

а) в Греції; 
б) Вавилон; 
в) Китай; 
г) Іудея. 
13. Однією з основних умов появи системи подвійного запису було: 

а) поява грошей у вигляді монет; 
б) виділення в рахунках дебіту і кредиту; 
в) введення в систему рахунків рахунку «Капітал»; 
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г) поява рахунків ресконтро (розрахунків). 
14. Стара італійська (венеціанська) форма обліку включала 

заповнення таких основних регістрів: 

а) Меморіал, Журнал, Головна книга; 
б) Меморіал, Журнал, Головна книга, Касова книга; 
в) Меморіал, Головна книга; 
г) Журнал, Головна книга.  
15. В епоху Середньовіччя Меморіал представляв собою: 

а) книгу для попередніх записів у хронологічній послідовності із без 
зазначення дебетових і кредитових  оборотів; 
б) книгу для записів у систематичному порядку; 
в) книгу для попередніх записів у хронологічній послідовності із 
зазначенням дебетових і кредитових оборотів; 
г) книгу із зазначенням рахунків, які дебетують та які кредитують. 
16. Журнал в системі староіталійської форми бухгалтерського обліку 

був призначений для: 

а) відображення статей, які дебетують і кредитують; 
б) відображення статей у систематичному порядку; 
в) відображення статей у хронологічному порядку; 
г) відображення господарського інвентарю. 

17. Головна книга в системі староіталійської форми бухгалтерського 

обліку була призначена: 

а) для відображення попередніх(чорнових) записів господарського 
життя; 
б) для перенесення з Журналу записів за всіма рахунками; 
в) для відображення господарського інвентаря; 
г) для відображення руху готівки. 
18. Основною відмінністю староіталійської від новоіталійської 

форми бухгалтерського обліку було: 

а) використання прийому подвійного запису; 
б)поділ рахунків на синтетичні і аналітичні; 
в) використання методики калькулювання; 
г) ведення записів у хронологічному і систематичному порядку. 
19. Основним напрямком в обліку в середньовічній Іспанії був: 

а) юридичний; 
б) економічний; 
в) інвентарний; 
г) подвійний запис. 
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20. Афоризм «облік – це функція управління» виник в епоху 

Середньовіччя: 

а) в Англії; 
б) в Італії; 
в) у Голландії; 
г) у Франції. 
21. Французька форма рахунків виникла з: 

а) іспанської; 
б) новоіталійської; 
в) староіталійської; 
г) голландської. 
22. Основна відмінність розвиненої італійської від ново італійської 

форми бухгалтерського обліку полягала: 

а) у поділі журналу на два регістри: Касовий журнал і Меморіал; 
б) у необов’язковому ведені Журналу; 
в) у веденні регістрів бухгалтерського обліку тільки в хронологічному 
порядку; 
г) у веденні регістрів  бухгалтерського обліку тільки в 
систематичному порядку  
23. Винахідником потрійної форми обліку був: 

а) І.П. Шмельов; 
б) Ф.В. Єзерський; 
в) М.О. Блатов; 
г) Р.Я. Вейцман. 
24. Першим істориком облікової науки вважають: 

а) Л. Пачолі; 
б) Д. Кастілло; 
в) С. Стевін; 
г) П. Скалі. 
25. В Росії методику подвійного запису почали застосовувати: 

а) в XIV ст.; 
б) в XV ст.; 
в) в XVІІІ ст.; 
г) в XIХ ст. 

Тестові питання до теми 2. Історичні аспекти становлення та 
розвитку економічного аналізу 

 

1. Головними передумовами появи економічного аналізу були: 

а) розвиток і диференціація наук; 
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б) необхідність викладання в навчальних закладах; 
в) об'єктивні потреби економіки; 
г) необхідність здійснення контролю за збереженням матеріальних 
цінностей; 
д) об'єктивні потреби політики. 
2. Основними історичними етапами зародження та розвитку 

економічного аналізу є: 

а) період неоліту; 
б) античний період; 
в) первісна доба і стародавні цивілізації; 
г) індустріальна та постіндустріальна епохи; 
д) доба Середньовіччя. 
3. Хто в епоху матріархату виконував окремі елементи обліку, 

аналізу і контролю: 

а) чоловік; 
б) діти; 
в) старійшина роду; 
г) жінка; 
д) воїни? 

4. На якому історичному етапі зародився економічний аналіз як 

практична діяльність: 

а) період НЕПу; 
б) античний період; 
в) первісна доба і стародавні цивілізації; 
г) індустріальна та постіндустріальна епохи; 
д) доба Середньовіччя? 

5. У мідному віці, або енеоліті, почали використовуватися: 

а) окремі аналітичні прийоми; 
б) способи аналізу; 
в) методи прогнозування; 
г) методи програмування; 
д) порівняння предметів обміну. 
6. Для економічного аналізу якого історичного періоду були 

характерні такі риси: обмеженість об'єктів і суб'єктів, інформації 

та документацій відсутність єдиного грошового вимірника; 

непорівнянність натуральних показників; безсистемність, 

приблизність і нерегулярність; виконання переважно контролюючої 

функції: 

а) період античності; 
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б) бронзовий вік; 
в) доба пізнього Середньовіччя; 
г) індустріальна та постіндустріальна епохи; 
д) доба раннього Середньовіччя? 

7. Економічний аналіз застосовувався, розвивався паралельно і 

доповнював: 

а) політичну економію; 

б) облік; 
в) статистику; 
г) контроль; 
д) маркетинг. 
8. Однією з первинних функцій аналізу була: 

а) стимулююча; 
б) виробнича; 
в) мінова; 
г) контролююча; 
д) соціальна. 
9. Головною метою первинних функцій аналізу було: 

а) забезпечення соціальної справедливості; 
б) захист інтересів власників; 
в) контроль за мірою споживання; 
г) стимулювання трудової активності; 
д) немає правильної відповіді. 
10. В який історичний період відбулося зародження елементів 

фінансового, ретроспективного видів аналізу та використання їх 

результатів в управлінні господарськими процесами: 

а) III тис. до н. е.; 
б) IV тис. до н. е.; 
в) V тис. до н. е.; 
г) VI тис. дон. е.; 
д) VII тис. до н. е.? 

11. В який історичний період був здійснений перехід до аналізу 

документів, які мали системний характер, а інформаційною базою 

слугувала заснована регулярна звітність: 

а) ІII тис. до н. е.; 
б) IV тис. дон. е.; 
в) V тис. до н. е.; 
г) VI тис. до н. е.; 
д) VII тис. до н. е.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

12. В яку історичну епоху відбувся бурхливий розвиток теорії, 

методології і практики економічного аналізу, відокремлення його від 

інших наук: 

а) період античності; 
б) бронзовий вік; 
в) первісна доба і стародавні цивілізації; 
г) індустріальна та постіндустріальна епохи; 
д) доба раннього Середньовіччя? 

13. Від яких наук відокремився економічний аналіз і перетворився на 

самостійну науку: 

а) арифметика; 
б) менеджмент; 
в) бухгалтерський облік; 
г) економічна історія; 
д) статистика? 

14. Коли економічний аналіз був визнаний самостійною наукою: 

а) кінець XVIII ст.; 
б) середина XIX ст.; 
в) початок XX ст.; 
г) початок XXI ст.; 
д) кінець XVII ст.? 

15. Коли в Україні були введені в користування терміни "економічний 

аналіз" та "аналіз господарської діяльності": 

а) 30-ті роки XIX ст.; 
б) 30-ті роки XVIII ст.; 
в) 70-ті роки XVIII ст.; 
г) 70-ті роки XIX ст.; 
д) 90-ті роки XVII ст.? 

16. Хто вважається автором балансової теорії в Росії: 

а) А.К. Рощаховський; 
б) М.С. Лунський; 
в) А.Я. Локшин; 
г) A.M. Яковлєв; 
д) А.Я. Михєєв? 

17. На початку 40-х років XX ст. основними аналітичними завданнями 

в Україні було: 

а) дослідження господарських балансів; 
б) дослідження звітів підприємств та організацій; 
в) аналіз господарської діяльності; 
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г) всі відповіді правильні; 
д) немає правильної відповіді. 
18. В які роки для проведення аналітичних розрахунків почали 

використовувати електронно-обчислювальні машини, різні види 

аналізу, адаптовані до використання автоматизованих систем 

управління: 

а) 40–50-ті роки XX ст.; 
б) 50–60-ті роки XX ст.; 
в) 60–70-ті роки XX ст.; 
г) 70–80-ті роки XX ст.; 
д) 80–90-ті роки XX ст.? 

19. В якому році в Україні була створена перша наукова економічна 

установа – Інститут економіки Академії наук України: 

а) 1956 p.; 

б) 1936 p.; 

в) 1917 р.; 
г) 1962 p.; 

д) немає правильної відповіді? 

20. На перших порах розробкою методів і прийомів економічного 

аналізу та його здійсненням займалися переважно: 

а) бухгалтери; 
б) математики; 
в) управлінці; 
г) статистики; 
д) економісти. 

 

Тестові питання до теми 3. Історичні аспекти становлення та 
розвитку аудиту 

 

1. Першою стародавньою державою, де виникло спеціальне 

законодавство про контроль за сплатою податків, була: 

а) Персія; 
б) Вавилон; 
в) Єгипет; 
г)Греція. 
2. Вчені-філософи Стародавньої Греції, які приділяли належну увагу 

контролю: 

а) Платон; 
б) Хаммураппі; 
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в) Арістотель; 
г) Піфагор. 
3. Батьківщиною розвитку аудиту вважають: 

а) Німеччину; 
б) США; 

в) Францію; 

г) Великобританію. 

4. Хто у 1912 році опублікував першу в США книгу з теорії  і 

практики аудиту: 

а) Рой Додж; 

б) Роберт Монтгомері; 
в) Р. Адамс; 
г) Арістотель. 
5. У якій країні з’явився інститут контролерів-аудиторів: 

а) Шотландія; 
б) Великобританія; 
в) Франція; 
г) США. 

6. Федерацію професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) 

було створено в: 

а) 1998 році; 
б) 1995 році; 
в) 1997 році. 
7. Систему «Стандарт кост» було створено: 

а) Г.Емерсоном і Ч.Гаррісоном; 

б) Г.Емерсоном і Р.Хупером; 

в) Р.Хупером і Р.Кіпманом. 

8. На території України у складі Царської Росії вперше державний 

контроль було введено в: 

а) 1811 році; 
б) 1858 році; 
в) 1801 році. 
9. Бухгалтерські рахунки як метод поглибленого пізнання економічних 

явищ одержують розвиток на такому етапі становлення обліку як: 

а) до виникнення товарно-грошових відносин; 
б) з часу виникнення товарно-грошових відносин до кінця XVIII ст.; 
в) кінець XVIII ст. – кінець XIX ст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

10. Персоналістична теорія, прихильники якої вважають, що в основі 

обліку лежать не просто правові норми, але й справедливість у 

відносинах між учасниками господарського процесу, називається: 

а) біхевіористичною; 

б) правовою; 

в) етичною. 

11. Спілка аудиторів України створена у: 

а) 1991 році; 
б) 1993 році; 
в) 2001 році. 
12. Закон України «Про аудиторську діяльність» був прийнятий: 

а) 22 квітня 1993 року; 
б) 20 березня 1999 року; 
в) 16 липня 1996 року. 
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