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Силабус навчальної дисципліни 

«СТАНДАРТИЗАЦІЯ 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/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Загальні засади оволодіння питаннями методології, методики, 

організації стандартизації обліку і аудиту, що дає можливість 

приймати правильні рішення стосовно розвитку підприємства, 

розвитку виробництва в складних умовах ринкових відносин 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у майбутніх фахівців знань 

щодо освоєння та оволодіння усіма положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами аудиту 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- ознайомлення з нормативними вимогами щодо стандартизації 

первинного обліку; 

- засвоєння напрямків удосконалення документації та будови 

документів; 

- засвоєння методики проведення інвентаризації і документального 

оформлення її результатів; 

- досконале вивчення принципи стандартизації аналітичного та 

синтетичного обліку; 

- засвоєння стандартів ведення та організації обліку; 

- вивчення міжнародного досвіду стандартизації обліку; 

- ознайомлення з класифікацією П(С)БО; 

- досконале вивчення структури та сфери застосування 

національних П(С)БО; 

- ознайомлення з класифікацією МСА; 

- оволодіння знаннями із застосування МСА в процесі 

аудиторських перевірок; 

- ознайомлення з інструктивними та законодавчими матеріалами, 

що регулюють аудиторську діяльність 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

По завершенню вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти 

зможуть:   

- знати нормативні вимоги до документації і документів; 

- знати правила обробки і перевірки документів; 

- знати напрямки удосконалення документації та будови 

документів; 

- знати методику проведення інвентаризації і документального 

оформлення її результатів; 

- знати напрямки стандартизації регістрів обліку; 

- знати стандарти ведення та організації обліку; 

- знати міжнародний досвід стандартизації обліку; 

- знати класифікацію, структуру і сферу застосування П(С)БО; 

- знати правові засади здійснення аудиторської діяльності; 

- знати класифікацію, структуру і сферу застосування МСА; 

- давати пропозиції щодо уніфікації та стандартизації окремих 



документів та регістрів обліку; 

- обґрунтовувати застосування стандартів ведення та організації 

обліку; 

- вміло використовувати в практиці обліку основні положення, 

норми, термінологію, які пропонуються національними П(С)БО; 

- знати і використовувати в практиці аудиторської діяльності 

МСА. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Стандартизація первинного обліку. 

Стандартизація аналітичного та синтетичного обліку. 

Стандартизація об'єктів бухгалтерського обліку. Міжнародні 

стандарти аудиту та їх характеристика 

Види занять: лекції, семінарські заняття 

Методи навчання: навчальна дискусія, практичні (ситуаційні) 

завдання, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з навчальних дисциплін «Економічна теорія», 

«Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Гроші та кредит», 

«Організація роботи бухгалтерської служби» 

Пореквізити Знання з стандартизації обліку і аудиту можуть бути використані 

під час вивчення навчальних дисциплін «Аудит», «Фінансовий 

облік», «Контроль і ревізія», «Звітність підприємств» та для 
написання випускної (бакалаврської) роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 

1. Безверхий К.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності для 

малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП): практичний 

посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 226 с. 

2. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В. Міжнародні 

стандарти фінансової звітності та аудиту: навчальний посібник. 

Київ: Центр учбової літератури, 2018. 488 с. 

3. Чабанюк О.М., Полянська О.А., Головацька С.І. Система обліку 

і міжнародні стандарти фінансової звітності. Кредитно-модульна 

система організації навчального процесу. Львів: Вид-во Львівської 

комерційної академії, 2013. 92 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, тестування, вирішення практичних 

ситуаційних завдань 

Кафедра Обліку та аудиту 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ: Задерака Наталія Миколаївна 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: -- 

Вчене звання: -- 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=EBFFdwYAA

AAJ 

Тел.: 067-285-91-84 

E-mail: nataliia.zaderaka@nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.106 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 


