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Силабус курсу Державне регулювання обліку і аудиту 

______2021-2022_____ навчального року 

 

 

Назва курсу Державне регулювання обліку і аудиту 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, пр. Свободи, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Дисципліна вільного вибору студента циклу загальної підготовки 

Викладачі курсу Шевчук Віра Романівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту 

Контактна інформація 

викладачів 

vira.shevchuk@lnu.edu.ua, https://econom.lnu.edu.ua/employee/shevchuk-

v-r, м. Львів, пр. Свободи, 18, 201 к. 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через ms teams. Для погодження часу консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/ 

Інформація про курс Курс забезпечує як огляд основних нормативно-правових актів з 

бухгалтерського обліку і аудиту, так і дає практичні навички з 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. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна Державне регулювання обліку і аудиту є дисципліною 

вільного вибору студента, що викладається в межах ОПП підготовки  

____бакалавра____ в ___5___семестрі в обсязі ____3_____ кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою курсу «Державне регулювання обліку і аудиту» є 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. Цілями дисципліни «Державне 

регулювання обліку і аудиту» є вивчення 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. 
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Література для 

вивчення дисципліни 

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. 

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. 

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
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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 

Тривалість курсу _______90____   год. 

 

Обсяг курсу  З них __16_ годин лекцій, __16_ годин практичних занять та   58  

годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

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.   

Ключові слова Бухгалтерський облік, аудит, фінансова звітність, звіт аудитора, 

Національні положення (стандарти бухгалтерського обліку), 

Міжнародні стандарти фінансової звітності, Міжнародні стандарти 

аудиту, надання впевненості та етики. 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 

контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 

розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

робочою програмою.  

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/
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Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 

першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 

самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 

(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 

засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 

завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 

результатів навчання. 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі схему курсу «Державне регулювання 

обліку і аудиту» 

Підсумковий 

контроль, форма 

Заліковий (фінальний) тест в кінці семестру 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з економіки та 

господарського права.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, дискусія 

Лекційна форма навчання:  

проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з діяльності 

підприємств та аудиторських фірм за тематикою лекцій; дискусія, 

бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне заняття:  

Презентація, відповідь, тестове опитування, обговорення. 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• семінарські заняття: максимальна кількість балів_30 _ 

• контрольний замір (модуль): максимальна кількість балів__20__ 

 • заліковий (фінальний) тест: максимальна кількість балів_50_ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Питання до заліку 1. Професія бухгалтера сьогодні:  престиж, виклики, перспективи.  

2. Професія бухгалтера в Україні і світі:  вимоги до освіти і 

кваліфікації. 

3. Професія аудитора сьогодні:  престиж, виклики, перспективи.  

4. Професія аудитора в Україні і світі:  вимоги до освіти і 

кваліфікації. 

5. Діяльність Ради з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку: цілі, структура, фінансування. 

6. Діяльність Міжнародної федерації бухгалтерів: цілі, структура, 

фінансування. 

7. Міжнародні стандарти фінансової звітності: історія створення, 

структура, перспективи розвитку і поширення у світі. 

8. Міжнародні стандарти аудиту: історія створення, структура, 

перспективи розвитку і поширення у світі. 

9. Міжнародні стандарти обліку в державному секторі: історія 

створення, структура, перспективи розвитку і поширення у світі. 
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10. Міжнародні стандарти бухгалтерської освіти: історія створення, 

структура, перспективи розвитку і поширення у світі. 

11. Кодекс професійної етики бухгалтерів: історія створення, 

структура, перспективи розвитку і поширення у світі. 

12. Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту: історія створення, 

структура, перспективи розвитку і поширення у світі. 

13. Професія внутрішнього аудитора сьогодні:  престиж, виклики, 

перспективи.  

14. Професія внутрішнього аудитора в Україні і світі:  вимоги до 

освіти і кваліфікації. 

15. Діяльність Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів 

України: цілі, структура, фінансування. 

16. Асоціація сертифікованих присяжних бухгалтерів (АССА): цілі, 

структура, фінансування, сертифікація. 

17. Привілейований інститут управлінських бухгалтерів (АССА): 

цілі, структура, фінансування, сертифікація. 

18.  Консолідована фінансова звітність: сутність та принципи 

підготовки. 

19.  Інтегрована звітність: цілі і порядок підготовки. 

20.  Нефінансова звітність: зміст і напрямки підготовки. 

21. Звітність про сталий розвиток: мета і порядок підготовки. 

22.  Звітність щодо корпоративної соціальної відповідальності: 

історія формування і напрямки підготовки. 

23. Корпоративна звітність: особливості і напрямки підготовки. 

24. Облікова політика: зміст і напрямки розробки. 

25. Звіт про платежі на користь держави: сутність і особливості 

підготовки. 

26. Звіт про управління: сутність і особливості підготовки. 

27. Таксономія фінансової звітності: сутність і особливості 

застосування. 

28. Фінансова звітність: склад і особливості подання різними 

категоріями підприємств. 

29. Звіт про фінансовий стан: зміст, значення і особливості 

підготовки різними категоріями підприємств. 

30. Звіт про сукупний дохід: зміст, значення і особливості 

підготовки різними категоріями підприємств. 

31. Звіт про рух грошових коштів: зміст, значення і особливості 

підготовки різними категоріями підприємств. 

32. Звіт про власний капітал: зміст, значення і особливості 

підготовки різними категоріями підприємств. 

33. Примітки до звітності: зміст, значення і особливості підготовки 

різними категоріями підприємств. 

34. Звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності: 

склад і вимоги щодо підготовки різними категоріями підприємств. 

35. Аудиторський звіт: сутність, види і структура. 

36. Звіт про прозорість: сутність і структура. 

37. Організація суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в 

Україні. 

38. Вимоги до аудиту підприємств, що становлять суспільний 
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інтерес. 

39. Діяльність Аудиторської палати України як органу 

професійного самоврядування аудиторів. 

40. Організація процесу атестації аудиторів в Україні. 

41. Організація забезпечення контролю якості аудиту в Україні. 

42. Професійна відповідальність аудитора. 

43.  Аудиторська мережа: поняття та приклади присутності в 

Україні. 

44. Велика четвірка аудиторських фірм: історія і приклади 

присутності в Україні. 

45. Професійний скептицизм в аудиті. 

46. Конфіденційність та професійна таємниця в аудиті. 

47. Незалежність і об’єктивність аудитора та суб’єкта аудиторської 

діяльності. 

48. Реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. 

49. Аудиторський комітет:  сутність, вимоги до створення і 

особливості функціонування. 

50. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності: сутність, 

вимоги і особливості виконання. 

 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди та у 

формі тестування. 
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Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяль-

ності 

(занят-

тя) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

вико-

нання 

 

1/-/2 
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.  

Лекція 1. 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. 

2. Верховна Рада України: 

http://www.rada.gov.ua 

1. Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в 

Україні: Закон України 

2 год. 

- 

2/-/2 Тема 1. Основи державного 

регулювання бухгалтерського 

обліку 

 

Семі-

нарсь-

ке 

занят-

тя. 

 

1. 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. 

2. Верховна Рада України: 

http://www.rada.gov.ua 
 

• 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 

- 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://www.rada.gov.ua/
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документів. Види 

недоброякісних документів. 

6. Міжнародний досвід 

регулювання 

бухгалтерського обліку. 

2 год. 
3/-/2 Тема 1. Основи державного 

регулювання бухгалтерського 

обліку 

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 

Лекція 1. Верига Ю. Бухгалтерський облік. 

К. : «Центр учбової літератури», 2019. 

520 с. 

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. 

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. Верховна Рада України: 

http://www.rada.gov.ua 

Національне положення 

(стандарт) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» 

2 год. 

- 

4/-/2 Тема 1. Основи державного 

регулювання бухгалтерського 

обліку 

 

Семі-

нарсь-

ке 

занят-

тя. 

 

1. Верига Ю. Бухгалтерський облік. 

К. : «Центр учбової літератури», 2019. 

520 с. 

2. Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16.07.1999 № 996-XIV - 

[Електронний ресурс]: Верховна Рада 

України. - Режим доступу: 

• Перевірка 

домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

1. Законодавче і 

нормативно-правове 

забезпечення звітності та 

мета її складання. 

2. Інформаційні потреби 

- 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-

14. 

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. Верховна Рада України: 

http://www.rada.gov.ua 

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» 

2 год. 
5/-/2 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.  

Лекція 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. Аудиторська палата України: 

http://apu.com.ua 

 

 

Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську 

діяльність: Закон України 

(Розділ 1, 4, 5) 

2 год. 

- 

6/-/2 Тема 2. Основи державного 

регулювання аудиту 

Семі-

нарсь-

ке 

занят-

тя. 

 

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. Аудиторська палата України: 

http://apu.com.ua 

• Перевірка 

домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

1. Вимоги до аудитора. 

2. Вимоги до 

аудиторської фірми. 

3. Що таке аудиторська 

мережа. 

4. Як стати аудитором. 

- 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
http://apu.com.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
http://apu.com.ua/
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 5. Вимоги для 

включення до різних розділів 

реєстру аудиторів і 

аудиторських фірм. 

2 год. 
7/-/2 Тема 2. Основи державного 

регулювання аудиту 

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 

Лекція 1. Немченко В, Редько О., 

Кононенко В. Аудит. К. : «Центр учбової 

літератури», 2019. 540 с. 

2. 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 

3. Аудиторська палата України: 

http://apu.com.ua 

4. Міністерство фінансів України: 

http://www.minfin.gov.ua 

Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську 

діяльність: Закон України 

(Розділ 3, 8, 9) 

2 год. 

- 

8/-/2 Тема 2. Основи державного 

регулювання аудиту 

Семі-

нарсь-

ке 

занят-

тя. 

 

1. Немченко В, Редько О., 

Кононенко В. Аудит. К. : «Центр учбової 

літератури», 2019. 540 с. 

2. 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 

3. Аудиторська палата України: 

http://apu.com.ua 

4. Міністерство фінансів України: 

http://www.minfin.gov.ua 

• 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 год. 

 

- 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
http://apu.com.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
http://apu.com.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
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9/-/2 Тема 2. Основи державного 

регулювання аудиту  

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  

Лекція 1. Немченко В, Редько О., 

Кононенко В. Аудит. К. : «Центр учбової 

літератури», 2019. 540 с. 

2. 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 

3. Аудиторська палата України: 

http://apu.com.ua 

4. Міністерство фінансів України: 

http://www.minfin.gov.ua 

Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську 

діяльність: Закон України 

(Розділ 2, 6, 7) 

2 год. 

- 

10/-/2 Тема 2. Основи державного 

регулювання аудиту 

Семі-

нарсь-

ке 

занят-

тя. 

 

1. Немченко В, Редько О., 

Кононенко В. Аудит. К. : «Центр учбової 

літератури», 2019. 540 с. 

2. 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 

3. Аудиторська палата України: 

http://apu.com.ua 

4. Міністерство фінансів України: 

http://www.minfin.gov.ua 

• 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 год. 

- 

11/-/2 Тема 3. Державне регулювання 

обліку і аудиту активів. 

Особливості оцінки, обліку та 

Лекція 1. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби»: наказ Міністерства фінансів 

1. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 7 

«Основні засоби». 

- 
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аудиту необоротних активів 

(основних засобів, 

нематеріальних активів, 

фінансових інвестицій). Оборотні 

активи: організація обліку і 

аудиту за видами оборотних 

активів (запаси, дебіторська 

заборгованість, грошові кошти).  

України від 27.04.2000 р. N 92 - 

[Електронний ресурс]: Верховна Рада 

України. - Режим доступу: 

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

00. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість»: наказ Міністерства 

фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 

- [Електронний ресурс]: 

ВерховнаРада України. - 

Режим доступу: 

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

99. 

5. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 12 «Фінансові 

інвестиції»: наказ Міністерства фінансів 

України від 26.04.2000 р. № 91 - 

[Електронний ресурс]: Верховна Рада 

України. - Режим доступу: 

2. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 8 

«Нематеріальні активи». 

3. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 9 

«Запаси». 

4. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 10 

«Дебіторська 

заборгованість». 

5. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 12 

«Фінансові інвестиції» 

2 год. 
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0284-

00. 
12/-/2 Тема 3. Державне регулювання 

обліку і аудиту активів. 

Семі-

нарсь-

ке 

занят-

тя. 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 12 «Фінансові 

• 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 год. 

 

- 
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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. 
13/-/2 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.  

Лекція 

 
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. 

Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 11 

«Зобов’язання» 

2 год. 

- 

14/-/2 Тема 4. Державне регулювання 

обліку і аудиту зобов’язань і 

власного капіталу. 

Семі-

нарсь-

ке 

занят-

тя. 

 

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. 

• 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 год. 

- 

15/-/2 Тема 5. Державне регулювання 

обліку і аудиту доходів і 

витрат. 

Лекція 1. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: наказ 

Міністерства фінансів України від 

1. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 15 

«Дохід». 

- 

http://zakon/
http://zakon/
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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.  

29.11.1999 р. № 290 - [Електронний 

ресурс]: Верховна Рада України. - Режим 

доступу: 

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

99. 

2. 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. 

2. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 16 

«Витрати». 

2 год. 

16/-/2 Тема 5. Державне регулювання 

обліку і аудиту доходів і 

витрат. 

Семі-

нарсь-

ке 

занят-

тя. 

 

1. 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. 

2. 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. 

• 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 год. 

 

- 

 


