
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Міжнародні стандарти аудиту і податкове консультування» 
 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Освітня програма Облік і аудит 

Освітній рівень Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1 рік навчання, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год. 

Практичні (семінарські) – 30 год. 

Самостійна робота – 100 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра обліку і бізнес-консалтингу, ауд. 229 головного 

корпусу, телефон: (057) 702-04-05, (дод. 3-37), сайт 

кафедри: http://kafacco.hneu.edu.ua 

Викладач (-і) Лядова Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, 

доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

uliia.liadova@gmail.com  

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі обліку і бізнес-консалтингу, очні, відповідно 

до графіка консультацій, індивідуальні, чат в ПНС 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів: здатності до здійснення 

незалежного аудиту фінансової звітності, згідно принципових підходів міжнародної 

практики, що реалізовані у вигляді стандартів аудиту; здатності надавати роз’яснення 

норм вітчизняного податкового законодавства з боку контролюючих органів та 

спеціалізованих установ. 

Передумови для навчання 

Дисципліна носить комплексний міжгалузевий характер і об’єднує знання, вміння та 

навички, отримані в ході вивчення фінансів, податкової системи, бухгалтерського обліку, 

фінансового обліку, менеджменту, аудиту. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні положення міжнародних стандартів аудиту та особливості 

їх застосування 

Тема 1. Призначення та класифікація міжнародних стандартів аудиту  

Тема 2. Організація аудиту з використанням МСА  

Тема 3. Отримання доказів в аудиті  

Тема 4. Міжнародні стандарти аудиторських висновків та звітності  

Тема 5. Спеціальні сфери аудиту та супутні послуги  

Змістовий модуль 2. Теоретико-методологічні засади податкового консультування 

Тема 6. Сутність та організаційно-правові основи податкового консультування  

Тема 7. Порядок надання роз’яснень суб’єктами податкового консультування  

Тема 8. Методичні аспекти та перспективи розвитку податкового консультування в 

Україні 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 

Мультимедійний проектор 

http://kafacco.hneu.edu.ua/
mailto:uliia.liadova@gmail.com
http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=426686
http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=426686


 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5101  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. 

Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 

100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи, оцінюється сумою 

набраних балів. Максимально можлива кількість балів за поточний та підсумковий контроль 

упродовж семестру – 100 та мінімально можлива кількість балів – 60. 

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: виконання контрольних 

робіт, активна робота на практичних заняттях, написання есе. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності: усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із запозиченням не більше 30%. Списування 

під час контрольних робіт заборонені. Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування на платформі Мoodle. 

Політика щодо пропусків занять: відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин навчання може відбуватись дистанційно за погодженням 

з викладачем.  

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: роботи, які здаються 

з порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на оцінку нижчу на 20%. 

Перескладання колоквіуму відбувається із дозволу деканату. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24025). 
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