
Навчальна дисципліна 
«ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ» 

Анотація дисципліни 
 
Семестр: 5 
Викладач: кандидат економічних наук, доцент Шевчук В. Р. 
Кафедра: Обліку і аудиту (економічний факультет) 
Форма звітності: залік 
Обсяг дисципліни: Загальна кількість годин – 90 (кредитів ECTS – 3) 
Короткий опис дисципліни: 
Мета дисципліни: вивчення нормативно-правових актів, що регулюють ведення 
бухгалтерського обліку і здійснення аудиторської діяльності в Україні з ціллю 
набуття студентами навичок щодо аналізу законодавства  в процесі прийняття 
рішень щодо відображення в обліку чи підтвердження достовірності і законності 
окремих господарських операцій. 
Зміст дисципліни: У процесі вивчення запропонованої дисципліни студенти 
матимуть можливість ознайомитися з основними нормативно-правовими актами, 
що регулюють ведення бухгалтерського обліку і здійснення аудиторської 
діяльності в Україні. Це дозволить їм, як майбутнім працівникам бухгалтерських 
підрозділів і аудиторських фірм, набути навичок аналізу кодексів, законів, 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку і аудиту тощо при прийнятті 
рішень щодо відображення в обліку чи підтвердження достовірності і законності 
окремих господарських операцій. Крім того, даний курс передбачає набуття 
практичних вмінь застосування законодавства в сфері бухгалтерського обліку та 
аудиту в процесі ведення обліку чи здійснення аудиторської перевірки. Важливо 
також наголосити на засвоєнні студентами нормативно-правової лексики і 
термінології в сфері бухгалтерського обліку та аудиту за результатами вивчення 
цього курсу, а також на формуванні їх правової культури. 
Перелік тем курсу: 

1. Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні: основні 
засади, систематизація за рівнями і перспективи розвитку. 

2. Державне регулювання аудиту в Україні: принципи реалізації, діяльність 
регулятора і напрями удосконалення. 

3. Регулювання обліку активів згідно Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку і інших нормативно-правових актів. 

4. Регулювання обліку капіталу і зобов’язань згідно Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку і інших нормативно-правових актів. 

5. Використання стандартів аудиту в процесі виконання завдань з надання 
впевненості, інших завдань з аудиту та надання супутніх послуг. 

6. Врахування норм Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
методичних рекомендацій галузевих міністерств в процесі ведення обліку витрат 
і калькулювання собівартості. 

7. Застосування норм Податкового кодексу і інших нормативно-правових 
актів для обчислення податкових платежів до бюджетів різних рівнів та цільових 
фондів.  

8. Контроль якості ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової 
звітності та здійснення аудиту в Україні: напрямки та перспективи державного 
регулювання. 

 


