
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Нормативне забезпечення обліку і аудиту» 

 

Спеціальність:  071  « Облік і оподаткування» 

                          

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують фахівця з  обліку і аудиту. 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є вивчення нормативно-правової 

бази із обліку і аудиту на підприємствах різних форм власності та 

різних галузей народного господарства; забезпечення достатнього 

рівня підготовки фахівців за спеціальністю “Облік і аудит” з 

бухгалтерського обліку. 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення даної дисципліни студенти будуть знати: 

нормативно-правову базу з бухгалтерського обліку активів та 

зобов’язань на підприємстві; нормативно-правову базу з 

податкового обліку; нормативно-правову базу з  проведення 

інвентаризації; нормативно-правову базу з  проведення аудиту на 

підприємствах. 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

У  результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

набути наступні компетентності: знати економічну сутність 

ведення обліку на підприємствах; знати загальні принципи 

організації аудиту діяльності підприємств; знати  нормативну і 

законодавчу базу організації обліку та аудиту на підприємствах; 

знати особливості побудови обліку окремих ділянок обліку на 

підприємствах; знати сутність та завдання організації обліку; знати 

сучасні методи збирання, обробки і використання інформації, 

володіти знаннями основних принципів та вимог Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку; вміти застосовувати в 

практичній діяльності основні принципи та методи 

бухгалтерського обліку при реєстрації фактів господарської 

діяльності, їх фіксації в первинних документах; вміти працювати з 

нормативно-правовою базою стосовно питань бухгалтерського 
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обліку та аудиту; вміти організовувати проведення інвентаризації. 
 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Організаційні питання нормативно-правового 

забезпечення бухгалтерського обліку в Україні. Основні 

законодавчі документи, що регулюють бухгалтерський облік та 

звітність в Україні. Податковий кодекс України. Інструкція по 

інвентаризації. Положення про ведення касових операцій. 

Аудиторська діяльність в Україні.  

 

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання   модульної 

(підсумкової) контрольної  роботи. 

 

Методи навчання: традиційні методи навчання (лекція, 

практичне заняття, тестування, підготовка рефератів) 

 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Нормативне забезпечення обліку і аудиту» 

базується на знаннях такої дисципліни, як  «Мікроекономіка»  та 

«Макроекономіка»  

Пореквізити Навчальна дисципліна «Нормативне забезпечення обліку і аудиту» 

є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Фінансовий облік І», 

«Фінансовий облік ІІ», «Облік у бюджетних установах, «Облік у 

банках»» та інших. 
 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1. Податковий кодекс України (кодифікований).  – Київ: Все про 

бухгалтерський облік, 2019. – № 7-8: Спецвипуск № 459 за 

25.01.2019 р. – 498 с. 

Робоча програма (посилання на репозитарій):  

- 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Обліку та аудиту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ:    Попович Оксана Василівна 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SK--fjoAAAAJ&hl=uk 

Тел.: 406-77-22 

E-mail: oksana.popovych@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.112 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403084&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403084&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403084&lang=uk-UA
https://scholar.google.com.ua/citations?user=SK--fjoAAAAJ&hl=uk


Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Отримані теоретичні знання та практичні навики з даної 

дисципліни дозволять в процесі подальшого навчання зі 

спеціальності “Облік і оподаткування” вести бухгалтерський облік, 

дотримуючись єдиних методологічних принципів, встановлених 

діючим законодавством; контролювати відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 

Лінк на дисципліну 
 

 

 


