
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Економічний факультет 

Кафедра обліку і аудиту 

 

 

 

 

Затверджено 

На засіданні кафедри обліку і аудиту 

економічного факультету  

Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

(протокол № 1 від 31 .08. 2020 р.) 

 

 

Завідувач кафедри  

___________________проф.Ковалюк О.М.  

 

 

 

Силабус з навчальної дисципліни 

« Організація і методика аудиту», 

що викладається в межах ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти для 

здобувачів з спеціальності 071 « Облік і оподаткування» спеціалізація « Облік і аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів 2020 р. 



2 

 

 

СИЛАБУС КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ» 

______2020‒2021____ навчального року 

 

 

Назва курсу  Організація і методика аудиту 

Адреса викладання 

курсу 

Львів, проспект Свободи, буд18. Економічний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

07 « Управління та адміністрування» 

071 « Облік та оподаткування» 

Спеціалізація « Облік і аудит» 

Викладачі курсу Бандура Звенислава Любомирівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і аудиту 

 

Контактна інформація 

викладачів 

zvenyslava.bandura@lnu.edu.ua 

(0322)394024 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Кафедра обліку і аудиту , економічний факультет . 

Львів, проспект Свободи , буд18, кім 201. 

 Також можливі он-лайн консультації через Zoom, Microsoft Teams 

або подібні ресурси. Для погодження часу індивідуальних он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або Viber. 

Інформація про курс Дисципліна «Організація і методика аудиту» є нормативною 

дисципліною професійної підготовки зі спеціалізації  з спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» для освітньої-професійної програми 

підготовки магістрів «Облік і аудит» , яка викладається в 2 семестрі в 

обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

Вивчення дисципліни передбачає ознайомитися з організацією 

та основними етапими аудиторської перевірки; плануванням роботи 

аудитора та розробкою алгоритму контрольних процедур за 

елементами фінансової звітності; набути практичних навичок щодо 

планування аудиторської перевірки, виконання аудиторських 

процедур, визначення аудиторського ризику, збору аудиторських 

доказів, формування робочої документації аудитора, звіту 

незалежного аудитора.  

Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у 

студентів базових теоретичних знань та практичних навичок 

організації і методики проведення аудиту, організації роботи 

аудиторської фірми і праці аудиторів. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

вивчення теоретичних основ функціонування аудиту як 

незалежного фінансового контролю в Україні; 

нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську 
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діяльність; 

набуття практичних навичок з організації, планування та 

виконання аудиторських процедур. 

Об'єктом навчальної дисципліни є процес організація і 

методика аудиту фінансової звітності підприємства. 

             Предметом навчальної дисципліни є методи і процедури 

аудиторських перевірок фінансової звітності підприємств. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Аудит в Україні. Основи державного, незалежного професійного 

та внутрішнього аудиту: підручник / за ред. проф. В. В. Немченко, О. 

Ю. Редько. К.: Центр учбової літератури, 2012. 536 с. 

2. Аудит: методика і організація: навчальний посібник/ Н.І. 

Гордієнко, О.В. Харламова, Ю.І. Мізік, О.О. Конопліна; Харківський 

нац.ун-т міськ.госп. ім. О.М. Бекетова. 2-ге вид.перероб. і доп. 

Харків:ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017. 319с. 

3.  Аудит: підручник (в двох частинах)/за ред. Грушко В.І./ Брадул 

О.М.,Шепелюк В.А., Ільїна с,Б., Юнацький .О., Хорошенко А.П., 

Брадул Т.В., 4-те вид. доп. і перероб. К: Видавництво Ліра-К, 

2019.324 с. 

4. Аудит: підручник / за ред. О.А. Петрик.  К.: КНЕУ, 2015.  498 с.  

5. Баранова А.О., Наумова Т.А., Кашперська А.І. Аудит: навчальний 

посібник, Харків: ХДУХД, 2017.246с. 

6. Бурлан С.А., Руденко Н.О. Організація і методика аудиту: 

навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 

2017. 184с. 

7. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2010. 484 с.  

8. Виноградова М. О., Жидєєва Л.І. Аудит: навч. посіб. К.: «Центр 

учбової літератури», 2014. 656 с.  

9. Гуцаленко М. В., Коцупатрий М.М., Марчук У.О., 

Внутрішньогосподарський контроль: підручник. К.: Центр учбової 

літератури, 2014.  520 с.  

10. Дмитренко І. М. Аудит (за міжнародними стандартами): навч. 

посіб.К. : Кондор-Видавництво, 2013. 398 с.  

11. Никонович М. О., Редько К.О. Аудит: підручник; за ред. Є. В. 

Мниха. К : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014.748 с.  

12. Петренко С., Пальцун І.М. Аудит: теорія і практика застосування 

міжнародних стандартів: навч. посіб.2-ге видання. Львів: «Магнолія 

2006», 2013.520 с.  

13. Петрик О. А., Пшенична А.Ж., Артюх-Пасюта О.В. Міжнародні 

стандарти аудиту: схеми і таблиці: навч. посіб. Полтава: ПУЕТ, 2013. 

301 с.  

14. Проскуріна Н. М., Царенко О.В. Міжнародні стандарти аудиту: 

підручник . Київ, АМУ. 2013.215 с.  

15. Проскуріна Н. М., Рубітель О.Ю. Організація і методика 

документального забезпечення аудиту фінансової звітності в системі 

корпоративного управління: науково-практичний посібник: за ред. 

проф. Проскуріної Н. М. Запоріжжя. :ЗНУ 2015. 214 с.  
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16. Сметанко О. В. Внутрішній аудит: навч. посіб. для студентів ВНЗ 

/ О. В. Сметанко, І. С. Шарапова, Г. С. Коваленко, Н. В. Бурдюг, В. 

О. Горбачьов, О. С. Сорокіна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. 

Гетьмана2.Сімферополь: Куртбедінова Д. А., 2014.  499 c.  

17. Сухарева Л. О., Глущенко Я.І. Внутрішній фінансовий контроль: 

навч. посіб. для студ. спец. 8.03050901, 70305901 «Облік і аудит» 

ден. і заоч. форми навч. Донецьк: ДонНУЕТ, 2014.  181 с.  

18. Сучасний аудит: підручник / Т. О. Каменська, Н. Д. Корінько, Н. 

М. Проскуріна, О. Ю. Редько, за наук. ред. І. І. Пилипенка; Нац. акад. 

статистики, обліку та аудиту.  К: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 

2015. 643 с.  

Додаткова література 
1. Каменська Т. О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд: 

монографія.К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2010. 499 с.  

2. Пожарицька І. М. Застосування професійного судження щодо 

вибору типу аудиторської думки у звіті незалежного аудитора. 

Науково-практичне видання / І. М. Пожарицька; за ред. акад. 

НАСОА Редько О. Ю., доц. Проскуріної Н. М. Сімферополь.: ПП 

«Підприємство Фєнікс», 2013.  68 с.  

3. Проскуріна Н. М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та 

практика: монографія.К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2011. 739с.  

4. Редько О. Ю. Суттєвість в практиці професійного аудиту: 

практичний посібник / О. Ю. Редько, О. А. Кулагін, К. О. Редько. К.: 

2010. 24 с.  

5. Стельмах В.С.Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: 

монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало.Суми: 

Університетська книга, 2015. 432 с.  

6. Сметанко О. В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в 

акціонерних товариствах України: монографія. К.: КНЕУ, 2013.436 с.  

7. Сметанко О. В. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього 

аудиту в акціонерних товариствах України: монографія, ДВНЗ «Київ. 

нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». Київ  КНЕУ, 2014.461 c.  

8. Сурніна К. С. Аналітичні процедури в аудиті: методологія і 

практика : монографія   Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011.392 с.  

9. Сухарева Л. О., Закалінська К.О. Аудит: оцінка якості системи 

бухгалтерського обліку : монографія. Донецьк: вид-во «Вебер» 

(Донецька філія), 2009. 263 с.  

10. Шалімова Н. С., Магопець О.А., Писеменна М.С., Бондар Ю.А., 

Іванков В.М. Концепція незалежності: зовнішній і внутрішній аудит : 

монографія, ред.: І. К. Дрозд. К. : Сова, 2012. 238 c.  

11. Шульман М. К. Застосування кількісних порогів суттєвості при 

плануванні аудиту. Науково-практичний посібник / М. К. Шулман; за 

ред. акад. НАСОА Редько О. Ю., доц. Проскуріної Н. М. З.: 

Друкарський салон «Сім Сору», 2013. 32 с.  

Інтернет-ресурси 
1. http://www.nbuv.gov.ua – сайт національної бібліотеки України 

ім. Вернадського. 

2. http://www.apu.com.ua/ – сайт Аудиторської палати України. 
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3. https://zakon.rada.gov.ua/ - офіційний сайт Верховної Ради України. 

4. https://www.mof.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів 

України. 

5. https://mon.gov.ua/ua - офіційний сайт Міністерства освіти і науки 

України. 

6. http://www.visnuk.com.ua/ - офіційне видання державної податкової 

служби України. 

7. http://vobu.ua/ukr/ - газета «Все про бухгалтерський облік». 

Тривалість курсу 120 год. (  4 кредити) 

Обсяг курсу Очний : 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 

годин практичних занять та 72 годин самостійної роботи; 

Заочний: 18 годин аудиторних занять. З них 12 години лекцій, 6 

годин практичних занять та 102 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток 

у студентів компетентностей: 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність розвивати та підвищувати свій загально-культурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління. 

ЗК4. Здатність працювати самостійно і в команді з використанням 

креативних підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки та 

міжособистісні взаємодії під час вирішення  

поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї 

професійної діяльності. 

ЗК7.Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, 

отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  

застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань. 

ЗК8.Здатність застосовувати навички публічних ділових і наукових 

комунікацій з використанням інформаційних технологій задля 

вирішення поставлених завдань.  

Фахові компететності: 

ФК4.Вміння формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ФК6.Здатність використовувати міжнародні стандарти контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної 

діяльності. 

ФК7.Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними 

цілями підприємства. 

ФК9.Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації   у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Фахові компететності спеціалізації: 

ФКС1. Здатність використовувати теоретико-методологічний і прикладний 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/
https://mon.gov.ua/ua
http://www.visnuk.com.ua/
http://vobu.ua/ukr/
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базиси для дослідження управлінських проблем та прийняття рішень з 

використанням аналітичних і аудиторських інструментів (моделей, методів, 

методик) на основі інтеграції знань теорії прийняття рішень, обліку, 

економічного аналізу, аудиту. 

ФКС3.. Здатність використовувати методико-прикладний базис  організації 

і технології проведення аудиту в умовах комп’ютеризованих облікових 

систем з використанням інструментальних засобів комп’ютерних  

технологій обліку і аудиту  на основі інтеграції знань обліку, аудиту, 

інформаційних систем 

ФКС4. Здатність використовувати засоби проектування і реалізації 

аудиторських задач в облікових системах 

ФКС6.. Здатність  до відображення відомостей про об’єкти обліку та 

господарські операції суб’єктів господарювання у фінансовому обліку 

згідно міжнародних стандартів, їх систематизації, узагальнення у звітності 

згідно міжнародних стандартів для задоволення інформаційних потреб осіб, 

що приймають рішення. 

ФКС7. Здатність організовувати процес проведення аудиту господарської 

діяльності. 

Програмні результати навчання: 
ПРН 12. Знати теоретичні, методичні та практичні положення 
контрольного процесу, розробляти та оцінювати ефективність 
системи контролю суб’єктів господарювання. 
ПРН 14. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з 
дотриманням вимог професійної етики. 
 ПРН 16. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 
аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх 
у професійну діяльність та господарську практику 

Ключові слова Аудит,  звітність, методика,  облік, організація, оподаткування, 

процедури аудиту 

Формат курсу Очний /заочний 

Очна (денна, вечірня) форма навчання передбачає постійний 

особистий контакт науково-педагогічного працівника та магістранта, 

що забезпечує надбання глибоких системних знань, стійких умінь. 

Магістр денної форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні 

заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні 

завдання згідно з робочою програмою. 

Заочна форма навчання поєднує в собі самонавчання і очне 

навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі 

відбувається отримання бази знань і методики для самостійного 

засвоєння навчальної інформації та формування умінь, на другому 

етапі аспірант самостійно засвоює навчальний матеріал, виконує 

заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться 

безпосередня перевірка результатів навчання. 

Формат Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Предмет, метод і об’єкти організації та методики 

аудиту 

1.1. Теоретичні засади організації та методики аудиту. 

Визначення поняття «організація аудиту». Складові організації 
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аудиту та їх загальна характеристика. Визначення понять «метод 

аудиту» та «методика аудиту». Класифікація методів аудиту. 

Загальна характеристика методичних прийомів та способів аудиту. 

Складові методики аудиту та їх загальна характеристика. 

1.2. Предмет та об’єкти аудиту. Визначення поняття предмету 

аудиту. Визначення поняття об’єктів аудиту. Класифікація об’єктів 

аудиту. 

Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи 

аудиторської фірми і праці аудиторів. 

2.1. Організація аудиторської діяльності. Поняття 

аудиторської діяльності. Поняття організації аудиторської діяльності. 

Рівні організації аудиторської діяльності. Організація аудиторської 

діяльності регуляторними органами. Організація діяльності 

аудиторської фірми. 

2.2. Організація роботи з персоналом аудиторської фірми. 

Формування штатного розкладу аудиторської фірми. Посадові 

інструкції персоналу аудиторської фірми. Завдання та обов’язки 

аудитора в аудиторській фірмі. Кваліфікаційні вимоги до посади 

аудитора. Трудовий договір та його форми. Організація підвищення 

кваліфікації та пересертифікації аудиторів. Організація праці 

персоналу та її оплата. 

2.3. Організація контролю якості роботи аудиторів. Розробка 

внутрішньофірмових стандартів аудиту. Організація системи 

внутрішнього контролю якості в аудиторській фірмі: політики та 

процедури. Організація зовнішнього контролю якості аудиту. 

Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки 

фінансової звітності та її інформаційного забезпечення 

3.1. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової 

звітності. Поняття організації аудиторського процесу. Стадії, етапи та 

процедури аудиту. Організація відбору клієнтів аудиторськими 

фірмами. Організація взаємовідносин між учасниками аудиторського 

процесу. Організація аудиту на початковій стадії перевірки. 

Організація аудиту по суті. Організація аудиту на завершальній 

стадії. 

3.2. Інформаційне забезпечення процесу аудиторської 

перевірки фінансової звітності. Поняття інформаційного 

забезпечення аудиторської перевірки. Класифікація інформаційного 

забезпечення аудиторської перевірки.  

Тема 4. Аудит установчих документів, облікової політики 

та власного капіталу підприємства 

4.1. Аудит установчих документів підприємства. Мета, 

завдання, нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, 

процедури аудиту установчих документів. Перевірка правильності 

відображення статутного капіталу. Відомості, що містяться в статуті 

акціонерного товариства. Відомості, що містяться в установчому 

договорі. Перевірка формування статутного капіталу. 

4.2. Аудит облікової політики підприємства. Мета, завдання, 

нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, процедури 
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аудиту облікової політики. Аудит формування облікової політики. 

Зміни в обліковій політиці. Перевірка правильності організації і 

ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Знайомство 

аудитора з документообігом і способом технічної обробки облікової 

інформації.  

4.3. Аудит власного капіталу підприємства. Мета, завдання, 

нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, процедури 

аудиту власного капіталу підприємства. Перевірка відображення в 

бухгалтерському обліку змін власного капіталу. Вивчення та оцінка 

системи внутрішнього контролю власного капіталу. Програма аудиту 

власного капіталу. Типові порушення, виявлені в ході аудиту 

власного капіталу. 

Тема 5. Аудиторська перевірка необоротних активів та 

інвестицій 

5.1. Аудит необоротних активів. Мета, завдання, нормативно-

правове забезпечення, джерела інформації, процедури аудиту 

необоротних активів підприємства. Програма аудиту необоротних 

активів та інвестицій. Вивчення та оцінка системи внутрішнього 

контролю необоротних активів та інвестицій підприємства. Перевірка 

правильності оформлення первинних документів з обліку основних 

засобів. Перевірка правильності віднесення до об'єктів основних 

засобів. Перевірка правильності і своєчасності визначення первісної 

вартості основних засобів. Перевірка правильності відображення в 

бухгалтерському обліку операцій по введенню в експлуатацію 

основних засобів. Перевірка забезпечення схоронності основних 

засобів. Перевірка правильності розподілу основних засобів на групи 

відповідно до законодавства. Перевірка точності встановлення 

балансової вартості кожного об'єкта основних засобів. Перевірка 

правильності нарахування амортизації основних засобів. Перевірка 

правильності нарахування амортизації малоцінних необоротних 

матеріальних активів. Перевірка правильності переоцінки й 

індексації основних засобів. Перевірка орендованих основних 

засобів. Інвентаризація основних засобів. Порядок відшкодування 

збитку від нестачі, псування, розкрадань матеріальних цінностей. 

Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку 

результатів інвентаризації основних засобів. Перевірка правильності 

відображення в бухгалтерському обліку операцій з нематеріальними 

активами. 

5.2. Аудит інвестицій. Мета, завдання, нормативно-правове 

забезпечення, джерела інформації, процедури аудиту інвестицій 

підприємствва. Аудит фінансових інвестицій. Перевірка 

відповідності наявності фінансових інвестицій даним звітності. 

Перевірка права власності на цінні папери. Перевірка відповідності 

класифікації фінансових інвестицій вимогам прийнятної 

концептуальної основи. Перевірка правильності визначення 

фінансового результату за фінансовими інвестиціями. Перевірка 

правильності оцінки інвестицій на дату балансу. Перевірка 

документального оформлення операцій з фінансовими інвестиціями. 
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Перевірка правильності оцінки поточних фінансових інвестицій. 

Перевірка правильності оцінки довгострокових фінансових 

інвестицій.  

Тема 6. Контроль аудитором грошових коштів і 

дебіторської заборгованості 

6.1. Аудит розрахункових операцій та грошових коштів 

підприємства. Мета, завдання, нормативно-правове забезпечення, 

джерела інформації, процедури аудиту розрахункових операцій та 

грошових коштів підприємства. Програма аудиту розрахункових 

операцій та грошових коштів підприємства. Вивчення та оцінка 

системи внутрішнього контролю розрахункових операцій та 

грошових коштів підприємства. Документальна перевірка 

розрахункових та касових операцій за джерелами надходження 

коштів. Методи і способи аудиту витрат грошових коштів. Перевірка 

операцій на поточному й інших рахунках підприємства.  

6.2. Аудит дебіторської заборгованості. Мета, завдання, 

нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, процедури 

аудиту дебіторської заборгованості підприємства. Програма аудиту 

дебіторської заборгованості підприємства. Вивчення та оцінка 

системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості 

підприємства. Порівняння залишків дебіторської заборгованості за 

даними головної книги з даними про залишки в облікових регістрах. 

Визначення великих дебіторів та складання їх переліку. Направлення 

запитів щодо підтвердження дебіторської заборгованості 

підприємства. Перевірка правильності оформлення та своєчасності 

подання в бухгалтерію первинних документів на відвантаження 

продукції. Перевірка правильності обліку розрахунків з іншими 

дебіторами. Перевірка правильності розрахунку резерву сумнівних 

боргів. Документування порушень, виявлених в процесі аудиту 

дебіторської заборгованості. 

Тема 7. Аудит запасів і незавершеного виробництва 

7.1. Аудит запасів. Мета, завдання, нормативно-правове 

забезпечення, джерела інформації, процедури аудиту запасів та 

незавершеного виробництва. Програма аудиту запасів та 

незавершеного виробництва. Вивчення та оцінка системи 

внутрішнього контролю запасів та незавершеного виробництва 

підприємства. Співставлення залишків запасів за даними головної 

книги та облікових регістрів. Перевірка правильності формування 

первісної вартості запасів при надходженні. Перевірка правильності 

застосування методів оцінки запасів при вибутті. Перевірка повноти 

оприбуткування запасів. Перевірка правильності відпуску (списання) 

запасів. 

Тема 8. Аудиторський контроль праці та її оплати 

8.1. Аудит розрахунків з оплати праці. Мета, завдання, 

нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, процедури 

аудиту розрахунків з оплати праці. Програма аудиту розрахунків з 

оплати праці. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю 

розрахунків з оплати праці. Перевірка правильності нарахування, 
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утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб і єдиного 

соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Документування порушень, виявлених в процесі аудиту 

розрахунків з оплати праці. 

Тема 9. Аудит довгострокових і короткострокових 

зобов’язань  

9.1. Аудит довгострокових зобов’язань. Мета, завдання, 

нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, процедури 

аудиту довгострокових зобов’язань. Програма аудиту довгострокових 

і короткострокових зобов’язань. Вивчення та оцінка системи 

внутрішнього контролю довгострокових зобов’язань. Співставлення 

залишків довго-строкових зобов’язань за даними головної книги та 

облікових регістрів. Перевірка правильності оформлення договорів 

довгострокового запозичення з банком. Перевірка нарахування 

відсотків за довгостроковими кредитами та позиками Перевірка 

цільового використання кредитів та позик. Перевірка правильності 

відображення в обліку операцій з отримання та погашення 

довгострокових кредитів та позик. 

9.2. Аудит короткострокових зобов’язань. Мета, завдання, 

нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, процедури 

аудиту короткострокових зобов’язань. Вивчення та оцінка системи 

внутрішнього контролю короткострокових зобов’язань. Перевірка 

правильності й повноти оплати рахунків постачальників. Перевірка 

правильності нарахування та відображення в бухгалтерському обліку 

відсотків за короткостроковими кредитами. Виявлення кредиторської 

заборгованості, строк позивної давнини за якою минув. 

Тема 10. Аудит витрат і собівартості продукції 

10.1. Мета і завдання аудиту витрат і собівартості продукції. 

Мета аудиту витрат і собівартості продукції. Завдання аудиту витрат і 

собівартості продукції. 

10.2. Нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, 

та процедури аудиту витрат і собівартості продукції. Особливості 

нормативно-правової бази аудиту витрат і собівартості продукції. 

Джерела інформації аудиту витрат і собівартості продукції. 

Процедури аудиту витрат і собівартості продукції. Програма аудиту 

витрат і собівартості продукції. 

10.3. Алгоритм аудиту витрат і собівартості продукції. 

Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю витрат і 

собівартості продукції. Перевірка правильності групування витрат за 

статтями калькуляції. Визначення повноти відображення в обліку 

інформації про витрати підприємства згідно з принципами облікової 

політики. Перевірка достовірності показника собівартості продукції. 

Аудит собівартості продукції.  

Тема 11. Аудит формування доходів і фінансових 

результатів 

11.1. Мета і завдання формування доходів і фінансових 

результатів.  

11.2. Нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, 
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та процедури аудиту формування доходів і фінансових результатів. 

Особливості нормативно-правової бази аудиту формування доходів і 

фінансових результатів. Джерела інформації і процедури аудиту 

формування доходів і фінансових результатів.  

11.3. Алгоритм аудиту формування доходів і фінансових 

результатів. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю 

формування доходів і фінансових результатів. Тестування 

бухгалтерського обліку доходів. Перевірка повноти відображення 

доходів за звітний період. Перевірка правильності визначення 

фінансових результатів. 

Тема 12. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і 

платежів 

12.1. Мета і завдання аудиту податкових розрахунків і 

платежів.  

12.2. Нормативно-правове забезпечення, джерела інформації 

аудиту податкових розрахунків і платежів. Особливості нормативно-

правової бази аудиту податкових розрахунків і платежів. Джерела 

інформації аудиту податкових розрахунків і платежів. Програма 

аудиту податкових розрахунків і платежів. 

12.3. Порядок проведення аудиту податкових розрахунків і 

платежів. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю 

податкових розрахунків і платежів. Перевірка правильності 

відображення в бухгалтерському обліку податкових розрахунків і 

платежів.  

 

Тема 13. Завершення аудиторської перевірки та 

узагальнення результатів аудиту фінансової звітності 

13.1. Завершення аудиторської перевірки фінансової звітності. 

Оцінка аудитором повноти та якості виконання усіх пунктів 

програми аудиту. Оцінка фактичної величини рівня суттєвості. 

Повторний огляд аудиторської документації. Листування аудитора з 

найвищим управлінським персоналом клієнта при узгодженні типу 

аудиторської думки. Формування професійного судження 

незалежного аудитора за результатами аудиту фінансової звітності 

13.2. Узагальнення результатів аудиту фінансової звітності. 

Оформлення аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). 

Складання остаточного аудиторського файлу. 

Тема 14. Особливості завдань з огляду фінансових звітів, 

спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг 

14.1. Особливості завдань з огляду фінансової звітності. Зміст 

завдань з огляду фінансових звітів згідно МСЗО 2400. Мета фахівця-

практика при виконання завдань з огляду фінансової звітності 

Процедури огляду фінансової звітності. Особливості формулювання 

аудиторського висновку за результатами огляду фінансових звітів. 

14.3.Особливості надання спеціальних видів аудиту та 

аудиторських послуг. Перевірка прогнозної фінансової інформації.  

Схема навчальної дисципліни представлена в кінці Силабусу. 

Лекційні і навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни 
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розміщені на платформі Moodle. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит 2семестр,1 курсу. Іспит відбувається шляхом тестування в 

системі Moodle. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з навчальних 

дисциплін професійної підготовки, а саме «Аудит», «Організація 

обліку і оптимізація оподаткування», «Міжнародні стандарти 

фінансової звітності і аудиту», «Звітність підприємства», «Аналіз 

господарської діяльності», «Облік і звітність в оподаткуванні», 

«Фінансовий облік», достатніх для сприйняття категоріального 

апарату навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту», 

розуміння джерел нормативно-правового регулювання та 

професійних стандартів практики аудиту. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, практичні заняття, розв’язання кейсів прикладних 

завдань, науково-пошукові роботи, дискусія. 

При вивчення дисципліни використовуються такі види занять, як 

лекції та практичні заняття, а також самостійна робота студента при 

засвоєнні матеріалів лекцій та підготовки до практичних робіт. 

При вивченні тем змістових модулів, а також при виконанні 

практичних робіт використовуються наступні методи навчання: 

1. Інформаційно-рецептивний метод: студенти сприймають і 

осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в рамках 

репродуктивного  мислення. 

2. Відтворення: діяльність студентів носить алгоритмічний характер, 

тобто виконується за інструкціями, приписаннями, правилами в 

аналогічних, подібних з показаним зразком ситуаціях. 

3. Метод проблемного викладу - студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку. 

4. Евристичний метод - процес мислення поетапно направляється й 

контролюється викладачем або самими студентами на основі роботи 

над програмами (у тому числі й комп'ютерними) і навчальними 

посібниками. 

5. Дослідницький метод - студенти самостійно вивчають літературу, 

інші джерела, ведуть спостереження й виміри та виконують інші дії 

пошукового характеру. 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу слід вживати програми Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до мережі Інтернет, інше обладнання для: 

– комунікації та опитувань; 

– виконання домашніх завдань; 

– виконання завдань самостійної роботи; 

– проходження тестування (поточний, підсумковий контроль). 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

 Бали нараховуються за таким співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 30; 

• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20 
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 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт, вирішення кейсу.  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. 

 Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам.  

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування.  Всі бали отримані студентом оприлюднюється в 

електроному журналі системи « Деканат» При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Результати підсумкового контролю за навчальною дисципліною 

можуть бути оскаржені у становленому порядку у відповідності до 

Положення про апеляцію Університету 

Питання до екзамену. 1. Дайте визначення поняття «організація аудиту». 

2. Назвіть складові організації аудиту. 

3. Дайте загальну характеристику окремих складових організації 

аудиту. 

4. Наведіть класифікацію методів аудиту.. 

5. Дайте розгорнуту характеристику документальних прийомів 

та способів аудиту. 

6. Дайте загальну характеристику окремих складових методики 

аудиту. 

7. Класифікація об’єктів аудиту. 

8. Наведіть визначення поняття «організація аудиторської 
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діяльності». 

9.  Охарактеризуйте рівні організації аудиторської діяльності.  

10. Організація аудиторської діяльності регуляторними органами. 

11. Охарактеризуйте порядок створення та реєстрації 

аудиторської фірми. 

12. Порядок формування штатного розкладу аудиторської фірми. 

13. Завдання та обов’язки аудитора в аудиторській фірмі. 

14. Кваліфікаційні вимоги до посади аудитора. 

15. Організація підвищення кваліфікації аудиторів. 

16. Порядок розробки внутрішньофірмових стандартів аудиту. 

17.  Організація системи внутрішнього контролю якості в 

аудиторській фірмі: політики та процедури.  

18. Організація зовнішнього контролю якості аудиту. 

19. Поняття організації аудиторського процесу.  

20. Дайте загальну характеристику стадій, етапів та процедур 

аудиту.  

21. Який порядок здійснення відбору клієнтів аудиторськими 

фірмами.  

22. Охарактеризуйте організація взаємовідносин між учасниками 

аудиторського процесу.  

23. Дайте характеристику організації аудиту на початковій стадії 

перевірки.  

24. Дайте характеристику організації аудиту по суті.  

25. Дайте характеристику організації аудиту на завершальній 

стадії. 

26. Які джерела інформації використовуються при аудиті 

установчих документів підприємства? 

27.  Охарактеризуйте основні процедури аудиту установчих 

документів  

28. Як проводиться аудит формування облікової політики? 

29.  Яка мета та завдання аудиту власного капіталу підприємства? 

30. Охарактеризуйте нормативно-правове забезпечення та 

джерела інформації аудиту власного капіталу підприємства. 

31. Як складати програму аудиту установчих документів та 

власного капіталу підприємства? 

32. Порядок складання робочих документів щодо аудиту власного 

капіталу. 

33. Які типові порушення виявляють в ході аудиту власного 

капіталу? 

34. Яка мета та завдання аудиту необоротних активів та 

інвестицій підприємства? 

35.  Які нормативно-правові акти регламентують здійснення 

аудиту необоротних активів підприємства? 

36. Назвіть джерела інформації при аудиті необоротних активів 

підприємства?. 

37. Як складається програма аудиту необоротних активів та 

інвестицій?  

38. Які процедури використовує аудитор при вивченні та оцінці 
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системи внутрішнього контролю необоротних активів та інвестицій 

підприємства? 

39. Як здійснити перевірку правильності визначення фінансового 

результату за фінансовими інвестиціями? 

40. Порядок складання та зміст програми аудиту розрахункових 

операцій та грошових коштів підприємства.  

41. Назвіть основні методи вивчення та оцінки системи 

внутрішнього контролю розрахункових операцій та грошових коштів 

підприємства.  

42. Порядок складання та зміст програми аудиту дебіторської 

заборгованості підприємства.  

43. Які Вам відомі найтиповіші помилки та факти шахрайства 

щодо дебіторської заборгованості? 

44. Порядок складання та зміст програми аудиту запасів. 

45. Як проводиться перевірка правильності застосування методів 

оцінки запасів при вибутті? 

46. Порядок складання та зміст програми аудиту розрахунків з 

оплати праці. 

47. Які процедури застосовуються при аудиті розрахунків з 

оплати праці? 

48. Порядок перевірки правильності нарахування, утримання та 

сплати податку на доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

49. Які Вам відомі найтиповіші помилки та факти шахрайства 

щодо розрахунків з оплати праці? 

50. Порядок складання та зміст програми аудиту довгострокових і 

короткострокових зобов’язань. 

51. Як проводиться перевірка правильності відображення в обліку 

операцій з отримання та погашення довгострокових кредитів? 

52. Нормативно-правове забезпечення аудиту короткострокових 

зобов’язань. 

53. Процедури аудиту витрат і собівартості продукції.  

54. Порядок складання та зміст програми аудиту витрат і 

собівартості продукції. 

55. Як провести тестування системи внутрішнього контролю і 

бухгалтерського обліку формування доходів і фінансових 

результатів. 

56. Які питання необхідно внести до програми аудиту 

формування доходів і фінансових результатів? 

57. Як здійснити перевірку наявності договорів купівлі-продажу 

щодо реалізації продукції? 

58. Які робочі документи складає аудитор під час аудиту 

формування доходів і фінансових результатів? Яка мета аудиту 

податкових розрахунків і платежів? 

59. Порядок складання та зміст програми аудиту податкових 

розрахунків і платежів. 

60. Які процедури виконує аудитор при перевірці податкових 

розрахунків і платежів? 
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61. Особливості використання аналітичних процедур під час 

аудиту податкових розрахунків і платежів. 

62. У чому полягає зміст завершальної стадії аудиту? 

63. Назвіть та охарактеризуйте етапи завершальної стадії аудиту 

фінансової звітності. 

64. Порядок здійснення аудитором оцінки повноти та якості 

виконання усіх пунктів програми аудиту. 

65. Зміст листування аудитора з найвищим управлінським 

персоналом клієнта при узгодженні типу аудиторської думки. 

66. На підставі чого формується професійне судження 

незалежного аудитора за результатами аудиту фінансової звітності. 

67. Порядок оформлення аудиторського висновку (звіту 

незалежного аудитора). 

68. Мета складання остаточного аудиторського файлу. 

69. Дайте характеристику поняття завдання з огляду фінансової 

звітності.  

70. В чому полягає відмінність завдання з огляду фінансової 

звітності від завдання з аудиту фінансової звітності? 

71. В чому полягає мета фахівця-практика при виконання завдань 

з огляду фінансової звітності? 

72. Які процедури виконує аудитор при огляді фінансової 

звітності? 

73. В чому полягають особливості формулювання аудиторського 

висновку за результатами огляду фінансових звітів. 

74. Якими МСА має керуватись аудитор при здійсненні перевірки 

прогнозної фінансової інформації? 

75. Що таке прогнозна фінансова інформація? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

Силабус курсу розробила доцент Бандура Звенислава Любомирівна 
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Схема курсу 

Тиж. Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література

. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о

н
ан

н
я
 

1 Тема 1. Предмет, метод і об’єкти організації 

та методики аудиту 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до семінарського заняття «Теоретичні 

засади організації та методики аудиту», 

огляд теоретичного матеріалу з теми 

«Предмет, метод і об’єкти організації та 

методики аудиту». 

Лекція 1,2,3,4,13, 

14 

 2 год - 

2 Тема 2. Організація діяльності і контроль 

якості роботи аудиторської фірми і праці 

аудиторів 

1. Організація аудиторської діяльності.  

2. Організація роботи з персоналом 

аудиторської фірми. 

 

Лекція 1,2,3,4,13, 

14 

 2 год - 

3 Тема 1-2. Організація діяльності і контроль 

якості роботи аудиторської фірми і праці 

аудиторів Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до семінарського заняття 

«Контроль якості роботи аудиторської 

фірми і праці аудиторів», огляд 

теоретичного матеріалу з теми «Організація 

діяльності і контроль якості роботи 

аудиторської фірми і праці аудиторів»: 

Пошук та підбір літератури щодо творчого 

завдання. 

Практичне 

заняття. 

Робота з 

літературними 

та інтернет-

джерелами 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

кейсом,  

2 год 

 

4 Тема 3. Організація процесу аудиторської 

перевірки фінансової звітності та її 

інформаційного забезпечення 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до семінарського заняття «Організація 

аудиторського процесу фінансової 

звітності», огляд теоретичного матеріалу з 

теми «Організація процесу аудиторської 

перевірки фінансової звітності та її 

інформаційного забезпечення»: 

1. Інформаційне забезпечення процесу 

аудиторської перевірки фінансової 

звітності. 

Лекція 1,2,3,4, 

8,12,13,14 

4 год - 

5 Тема 3. Організація процесу аудиторської 

перевірки фінансової звітності та її 

інформаційного забезпечення 

Практичне 

заняття. 

Робота з 

літературними 

та інтернет-

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

кейсом, 

2 год 

- 
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джерелами 

6 Тема 4. Аудит установчих документів, 

облікової політики та власного капіталу 

підприємства 

1. Завдання, мета, інформаційне 

забезпечення аудиту.  

2. Загальна модель і стратегія аудиту 

3. Основні етапи аудиту і аудиторські 

процедури. 

4. Систематизація помилок та відхилень, 

узагальнення контрольних процедур 

Лекція 1,2,3,4, 

8,12,13,14 

 2 год - 

7 Тема 4. Аудит установчих документів, 

облікової політики та власного капіталу 

підприємства Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до практичного заняття 

«Аудит установчих документів та облікової 

політики підприємства». 

Узагальнення та систематизація літератури 

щодо творчого завдання. 

Практичне 

заняття. 

Робота з 

літературними 

та інтернет-

джерелами 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

кейсом 

1 год 

- 

8 Тема 5 Аудиторська перевірка необоротних 

активів та інвестицій 

1. Завдання, мета, інформаційне 

забезпечення аудиту.  

2. Загальна модель і стратегія аудиту 

3. Основні етапи аудиту і аудиторські 

процедури. 

4. Систематизація помилок та відхилень, 

узагальнення контрольних процедур 

Лекція 1,2,3,4, 

8,12,13,14 

 2 год - 

9 Тема  5 Аудиторська перевірка капіталу та 

необоротних активів 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до практичного заняття «Аудит установчих 

документів та облікової політики 

підприємства», «Процедури перевірки 

необоротних активів та інвестицій». 

Узагальнення та систематизація літератури 

щодо творчого завдання. 

Практичне 

заняття. 

Робота з 

літературними 

та інтернет-

джерелами 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

кейсом,  

1 год 

- 

10 Тема 6. Контроль аудитором грошових 

коштів і дебіторської заборгованості 

1. Завдання, мета, інформаційне 

забезпечення аудиту.  

2. Загальна модель і стратегія аудиту 

3. Основні етапи аудиту і аудиторські 

процедури. 

4. Систематизація помилок та відхилень, 

узагальнення контрольних процедур 

Лекція 1,2,3,4, 

5,6,12,13,1

4 

 2 год - 

11 Тема 7. Аудит запасів і незавершеного 

виробництва 

1. Завдання, мета, інформаційне 

забезпечення аудиту.  

2. Загальна модель і стратегія аудиту 

3. Основні етапи аудиту і аудиторські 

Лекція 1,2,3,4, 

5,6,12,13,1

4 

 2 год - 
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процедури. 

4. Систематизація помилок та відхилень, 

узагальнення контрольних процедур 

12 Тема 6-7. Аудит оборотних активів 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до практичного заняття «Алгоритм 

перевірки грошових коштів і дебіторської 

заборгованості». 

підготовка до практичного заняття 

«Процедури аудиту запасів підприємства». 

Підготовка до колоквіуму за змістовним 

модулем  «Теоретичні засади організації та 

методика аудиту активів». 

Обґрунтування мети та завдань за темою 

творчого завдання 

Практичне 

заняття. 

Робота з 

літературними 

та інтернет-

джерелами 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

кейсом, 

2 год 

- 

13 Тема 8. Аудиторський контроль праці та її 

оплати 

1. Завдання, мета, інформаційне 

забезпечення аудиту.  

2. Загальна модель і стратегія аудиту 

3. Основні етапи аудиту і аудиторські 

процедури. 

4. Систематизація помилок та відхилень, 

узагальнення контрольних процедур 

Лекція 1,2,3,4, 

5,6,12,13,1

4 

 2 год - 

14 Тема 9. Аудит довгострокових і 

короткострокових зобов’язань 

1. Завдання, мета, інформаційне 

забезпечення аудиту.  

2. Загальна модель і стратегія аудиту 

3. Основні етапи аудиту і аудиторські 

процедури. 

4. Систематизація помилок та відхилень, 

узагальнення контрольних процедур 

Лекція 1,2,3,4, 

5,6,10,13,1

4 

 2 год - 

15 Тема 8-9. Аудит  зобов’язань 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до практичного заняття «Аудиторська 

перевірка праці та ії оплати» « Аудит 

поточних зобов’язань», « удит 

довгострокових зобов’язань» 

Аналіз рівня теоретичної дослідженості 

питань за темою творчого завдання 

Практичне 

заняття. 

Робота з 

літературними 

та інтернет-

джерелами 

1,2,3,4, 

5,6,10,13,1

4 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

кейсом, 

2 год 

- 

16 Тема 10. Аудит витрат і собівартості 

продукції 

1. Завдання, мета, інформаційне 

забезпечення аудиту.  

2. Загальна модель і стратегія аудиту 

3. Основні етапи аудиту і аудиторські 

процедури. 

4. Систематизація помилок та відхилень, 

узагальнення контрольних процедур 

Лекція 1,2,3,4, 

5,10,13,14 

 2 год - 

17 Тема 11. Аудит формування доходів і 

фінансових результатів 

Лекція 1,2,3,4, 

5,10,13,14 

 2 год - 
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1. Завдання, мета, інформаційне 

забезпечення аудиту.  

2. Загальна модель і стратегія аудиту 

3. Основні етапи аудиту і аудиторські 

процедури. 

4. Систематизація помилок та відхилень, 

узагальнення контрольних процедур 

18 Тема 10-11. Аудит витрат і собівартості 

продукції, доходів і фінансових результатів 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до практичного заняття «Аудиторська 

перевірка витрат і доходів, фінансових 

результатів». 

Обґрунтування пропозицій за результатами 

оцінки теорії та практики організації і 

методики аудиту за темою творчого 

завдання. 

Оцінка діючої практики організації і 

методики аудиту за темою творчого 

завдання. 

Практичне 

заняття. 

Робота з 

літературними 

та інтернет-

джерелами 

1,2,3,4, 

5,10,13,14 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

кейсом, 

2 год 

- 

19 Тема 12. Аудит податкових розрахунків і 

платежів 

1. Завдання, мета, інформаційне 

забезпечення аудиту.  

2. Загальна модель і стратегія аудиту 

3. Основні етапи аудиту і аудиторські 

процедури. 

4. Систематизація помилок та відхилень, 

узагальнення контрольних процедур 

Лекція 1,2,3,4, 

5,10,13,14 

 2 год - 

20 Тема 13. Завершення аудиторської 

перевірки та узагальнення результатів 

аудиту фінансової звітності 

1. Завдання, мета, інформаційне 

забезпечення аудиту.  

2. Загальна модель і стратегія аудиту 

3. Основні етапи аудиту і аудиторські 

процедури. 

4. Систематизація помилок та відхилень, 

узагальнення контрольних процедур 

Лекція 1,2,3,4, 

5,10,13,14 

 2 год - 

21 Тема 12-13. Завершення аудиторської 

перевірки та узагальнення результатів 

аудиту фінансової звітності 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до семінарського заняття «Узагальнення 

результатів аудиту фінансової звітності на 

завершальній стадії аудиту», огляд 

теоретичного матеріалу з теми Оформлення 

результатів виконання творчого завдання. 

Практичне 

заняття. 

Робота з 

літературними 

та інтернет-

джерелами 

1,2,3,4, 

5,10,13,14 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

кейсом, 

 2 год 

- 

22 Тема 14. Особливості завдань з огляду 

фінансових звітів, спеціальних видів аудиту 

та аудиторських послуг 

1. Завдання, мета, інформаційне 

Лекція 1,2,3,4, 

5,10,13,14 

 2 год - 
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забезпечення аудиту.  

2. Загальна модель і стратегія аудиту 

3. Основні етапи аудиту і аудиторські 

процедури. 

4. Систематизація помилок та відхилень, 

узагальнення контрольних процедур 

23 Тема 14. Особливості завдань з огляду 

фінансових звітів, спеціальних видів аудиту 

та аудиторських послуг 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до семінарського заняття «Специфіка 

організації та методики різних видів аудиту 

та аудиторських послуг», огляд 

теоретичного матеріалу з теми Підготовка 

до презентації результатів виконання 

творчого завдання 

Практичне 

заняття. 

Робота з 

літературними 

та інтернет-

джерелами 

1,2,3,4, 

5,7,9,10,13,

14 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

кейсом,  

2 год 

- 

 

 


