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1. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1 

Характеристика дисципліни «Державне регулювання обліку і аудиту» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3   Вибіркова  

 

Модулів – 2 

Дисципліна вільного 

вибору студента циклу 

загальної підготовки 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Курсова робота - 0 Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

16 год. 16 год. 

Практичні 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

58 год. 68 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: вивчення нормативно-правових актів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку і 

здійснення аудиторської діяльності в Україні з ціллю набуття студентами навичок щодо аналізу законодавства  

в сфері бухгалтерського обліку та аудиту в процесі прийняття рішень щодо відображення в обліку чи 

підтвердження достовірності і законності окремих господарських операцій. 

Завдання: освоєння основних нормативно-правових актів, що регулюють ведення бухгалтерського 

обліку і здійснення аудиторської діяльності в Україні; набуття навичок аналізу нормативно-правових актів в 

сфері бухгалтерського обліку та аудиту при прийнятті рішень щодо відображення в обліку чи підтвердження 

достовірності і законності окремих господарських операцій; набуття практичних вмінь застосування 

законодавства в сфері бухгалтерського обліку та аудиту в процесі ведення обліку чи здійснення аудиту; 

сприяння розвитку у студентів самостійності мислення; засвоєння студентами нормативно-правової лексики і 

термінології в сфері бухгалтерського обліку та аудиту; формування правової культури студентів. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

• основи державного регулювання бухгалтерського обліку відповідно до Закону «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;  

• підходи до правового регулювання бухгалтерського обліку відповідно до міжнародного 

досвіду; 

• рівні регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності;  

• основи державного регулювання аудиту згідно закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність»;  

• напрямки діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю як регулятора 

на ринку аудиторських послуг та Аудиторської палати України як органу професійного 

самоврядування аудиторів;  

• базові засади контролю якості аудиту в Україні і його регулювання;  

• зміст найбільш важливих законодавчих документів, що регулюють ведення обліку та порядок 

здійснення аудиторської діяльності в Україні. . 

вміти:  

• самостійно аналізувати зміст законодавчих та підзаконних нормативно -правових актів 

законодавства в сфері бухгалтерського обліку та аудиту при прийнятті рішень щодо відображення в 

обліку чи підтвердження достовірності і законності окремих господарських операцій; 

• тлумачити правові норми й роз’яснювати вимоги законів та інших нормативно -правових актів 

у галузі бухгалтерського обліку і аудиту; 

• розв’язувати конкретні правові ситуації, що виникають у практиці здійснення діяльності в 

сфері бухгалтерського обліку та аудиту. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Основи державного регулювання бухгалтерського обліку 

Державне регулювання бухгалтерського обліку відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні». Підходи до правового регулювання бухгалтерського обліку – міжнародний 

досвід. Регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності: міжнародний рівень. Регулювання 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності: регіональний рівень. Регулювання бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності: національний рівень. Регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності: рівень 

підприємства.  

 

Тема 2. Основи державного регулювання аудиту 

Регулювання  аудиту згідно закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». Суб'єкти аудиторської діяльності (САД) (аудитори та аудиторські фірми) і вимоги до їх діяльності. 

Атестація аудиторів. Реєстр аудиторів та САД.. Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю. Орган 

суспільного нагляду, його структура, права, функції і повноваження. Професійне самоврядування аудиторів і 

САД. Аудиторська палата України: органи, повноваження, функції, фінансування. Особливості проведення 

обов'язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес(ПСІ). Обов'язковий аудит 

фінансової звітності. Вимоги до САД, що виконують обов'язковий аудит. Аудиторський звіт. Додаткові звіти 

аудитора. Додаткові вимоги до організації аудиту та робочих документів аудитора. Контроль якості 

аудиторських послуг в Україні. 

Тема 3. Державне регулювання обліку і аудиту активів. 
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Особливості оцінки, обліку та аудиту необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, 

фінансових інвестицій). Оборотні активи: організація обліку і аудиту за видами оборотних активів (запаси, 

дебіторська заборгованість, грошові кошти).  

 

Тема 4. Державне регулювання обліку і аудиту зобов’язань і власного капіталу. 

Сутність зобов’язань та їх класифікація. Основи оцінки зобов’язань, відмінності в обліку і аудиті 

поточних і довгострокових зобов’язань. Поняття про власний капітал і його види. Облік і аудит окремих 

складових власного капіталу підприємства. 

 

Тема 5. Державне регулювання обліку і аудиту доходів і витрат. 

Поняття про доходи, умови їх визнання у фінансовій звітності. Облік і аудит доходів. Сутність витрат і 

їх класифікація. Умови визнання витрат у фінансовій звітності. Особливості обліку і аудиту витрат. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Основи 

державного регулювання 

бухгалтерського обліку 

20 4 4   12 20 2 0,5   10 

Тема 2. Основи 

державного регулювання 

аудиту 

30 6 6   18 30 2 0,5   10 

Разом – зм. модуль1 50 10 10   30 50 8 3   34 

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. Державне 

регулювання обліку і 

аудиту активів. 

15 2 2   11 15 2 0,5   15 

Тема 4. Державне 

регулювання обліку і 

аудиту зобов’язань і 

власного капіталу 

10 2 2   6 10      

Тема 5. Державне 

регулювання обліку і 

аудиту доходів і витрат. 

15 2 2   11 15 2 1   19 

Разом – зм. модуль 2 40 6 6   28 40 8 3   34 

Усього годин 90 16 16   58 90 16 6   68 

 

                                                                                                            

 

  

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи державного регулювання бухгалтерського обліку 

• Перевірка домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

1. Сутність та поняття бухгалтерського обліку. 

2. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

3. Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні. 

4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 

5. Бухгалтерський документ. Вимоги до змісту і оформлення документів. 

Класифікація бухгалтерських документів. Види недоброякісних документів. 

6. Міжнародний досвід регулювання бухгалтерського обліку. 

2 

2. Основи державного регулювання бухгалтерського обліку 

• Перевірка домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

1. Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її 

2 
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складання. 

2. Інформаційні потреби користувачів звітності. 

3. Види, класифікація та склад звітності підприємства. 

4. Елементи та якісні характеристики фінансової звітності. 

5. Принципи підготовки фінансової звітності та розкриття інформації. 

Підсумковий тест за Законом України «Про бухгалтерський облік та  фінансову 

звітність в Україні» 

3. Основи державного регулювання аудиту   

• Перевірка домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

1. Вимоги до аудитора. 

2. Вимоги до аудиторської фірми. 

3. Що таке аудиторська мережа. 

4. Як стати аудитором. 

5. Вимоги для включення до різних розділів реєстру аудиторів і 

аудиторських фірм. 

2 

4. Основи державного регулювання аудиту 

• Перевірка домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

1. Передумови нагляду за аудиторською діяльністю. 

2. Діяльність Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

3. Аудиторська палата як орган професійного самоврядування аудиторів.. 

4. Професійна відповідальність аудиторів і аудиторських фірм. 

2 

5. Основи державного регулювання аудиту 

• Перевірка домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

1. Підприємство, що становить суспільний інтерес. 

2. Обов’язковий аудит фінансової звітності. 

3. Вимоги до аудиторського звіту. 

4. Реалізація контролю за якістю аудиту в Україні. 

Підсумковий тест за Законом України «Про аудит фінансової звітності і 

аудиторську діяльність» 

2 

6. Державне регулювання обліку і аудиту активів  

• Перевірка домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

1. Сутність основних засобів, підходи до їх оцінки і амортизації. 

2. Сутність нематеріальних активів, особливості їх обліку і аудиту. 

3. Фінансові інвестиції: суть і методи обліку. 

4. Запаси: сутність, оцінка, класифікація, облік і аудит. 

5. Дебіторська заборгованість: оцінка, облік і аудит. 

6. Облік і аудит грошових коштів. . 

2 

7. Державне регулювання обліку і аудиту зобов’язань і власного капіталу 

• Перевірка домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

1. Види зобов’язань. 

2. Особливості оцінки зобов’язань. 

3. Облік поточних та довгострокових зобов’язань.  

4. Особливості аудиту зобов’язань  

5. Власний капітал: сутність, оцінка, класифікація, облік і аудит. 

2 

8. Державне регулювання обліку і аудиту доходів і витрат 

• Перевірка домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

1. Сутність доходів, умови їх визнання. 

2. Сутність витрат і їх види. 

3. Облік доходів від різних видів діяльності.  

4. Особливості аудиту доходів.  

5. Класифікація витрат, підходи до їх визнання та оцінки. 

6. Особливості обліку і аудиту різних видів витрат. 

Підсумковий тест за темами 3, 4, 5. 

2 

  В С Ь О Г О  16 
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8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Основи державного регулювання бухгалтерського обліку 12 

2. Основи державного регулювання аудиту 18 

3. Державне регулювання обліку і аудиту активів 11 

4. Державне регулювання обліку і аудиту зобов’язань і власного капіталу 6 

5. Державне регулювання обліку і аудиту доходів і витрат 11 

  В С Ь О Г О  58 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

Видається викладачем індивідуально кожному студенту і передбачає здійснення ним навчально-

дослідницької роботи за відповідним завданням.  

                                                                                                    

10. Методи контролю 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим структурним компонентом 

навчально-виховного процесу. Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за двома складовими:  

❖ поточним контролем знань протягом семестру; 

❖ складанням підсумкового тесту за письмовим тестуванням набутих знань протягом семестру. 

Максимальна оцінка відповідає 100 набраним балам за вищезазначеними складовими.  Кожна складова 

дозволяє набрати по 50 балів.  

Поточний контроль знань відбувається протягом практичних занять щодо кожної з тем, шляхом: 

➢ перевірки наявності та рівня виконаного домашнього (самостійного) завдання, що передбачає 

оцінювання рівня роботи за ситуаційними задачами,  письмової підготовки коротких і вичерпних повідомлень 

за питаннями теми, які не було розглянуто лекційно; 

➢ письмового тестування; 

➢ оцінювання активності роботи студента на практичному занятті: науково-практичні доповіді, 

обговорення теоретичних азів теми та розвязування практичних задач. 

                                                                                

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест  Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

10 10 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре  

Добре 
71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

 

 

12. Рекомендована література 

 

1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р. 

- [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-

19#Text 

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV - 

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
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3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 - [Електронний ресурс]: Верховна Рада 

України. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів 

України від 27.04.2000 р. N 92 - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: наказ Міністерства фінансів 

України від 18.10.1999 р. № 242 - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99. 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів України від 

20.10.1999 р. № 246 - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: наказ Міністерства 

фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99. 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»: наказ Міністерства фінансів України 

від 09.08.2000 р. № 20 - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00. 

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: наказ Міністерства фінансів 

України від 26.04.2000 р. № 91 - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00. 

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: наказ Міністерства фінансів України від 

29.11.1999 р. № 290 - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99. 

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ Міністерства 

фінансів України від 31.12.1999 р. № 318  - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. 

12. Верига Ю. Бухгалтерський облік. К. : «Центр учбової літератури», 2019. 520 с. 

13. Немченко В, Редько О., Кононенко В. Аудит. К. : «Центр учбової літератури», 2019. 540 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Верховна Рада України: http://www.rada.gov.ua 

2. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua 

3. Аудиторська палата України: http://apu.com.ua 

4. Інформаційний бізнес портал ЛІГА: http://www.liga.kiev.ua  

5. Баланс: http://www.balance.dp.ua 

6. Бізнес: http://www.business.kiev.ua 

7. Дебет-Кредит: http://www.dtkt.com.ua 

8. Бухгалтер-сервіс: http://www.buhgalter.kharkov.com 

9. Бухгалтерія: http://www.buhgalteria.com.ua 

10. Все про бухгалтерський облік: http://www.vobu.com.ua 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://apu.com.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://www.balance.dp.ua/
http://www.business.kiev.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.buhgalter.kharkov.com/
http://www.buhgalteria.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/

