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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  Галузь знань, освітній рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

здобуття  
освіти 

заочна 
форма 

здобуття  
освіти 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 
07 – «Управління та 

адміністрування» 
за вибором 

 
 

Модулів –  

Освітній рівень: другий 
магістерський  

Рік підготовки 
Змістових модулів –  1-й  

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

_______________________                                           
(назва) 

Семестр 

1-й  

Загальна кількість  годин 
–  180 

Спеціальність: 
 

071 «Облік і оподаткування» 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми здобуття  
освіти : 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 7 

32 год.  
Практичні, семінарські 

16 год.  
Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
116 год.  

Індивідуальні завдання:  
год. 

Вид контролю:  
 (екзамен/залік) 

Екзамен  
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%): 

для денної форми здобуття  освіти – 1/2 
для заочної форми здобуття  освіти –   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та 
практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації роботи 
аудиторської фірми і праці аудиторів 

 
 
 

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТЬ НАВЧАННЯ 
 

Результатами  навчання за навчальною дисципліною є: 
 

Код Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 
РНД1 Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 
менеджменту суб’єктів господарювання. 

РНД2 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 
управлінні підприємством, надавати консультації управлінському 
персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації. 

РНД3 Розробляти внутрішньофірмові стандарти і  форми управлінської та іншої  
звітності суб’єктів господарювання. 

РНД4 Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 
суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 

РНД5 Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта 
господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, 
використовуючи сучасні техніки аналізу. 

РНД6 Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх 
чинників, що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів 
господарювання та визначають їх економічну поведінку. 

РНД7 Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 
менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 
інформації   у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 
 
 
 
 
 
Результати навчання за освітньою програмою та за навчальною дисципліною 
 

Результати навчання за освітньою програмою Результати навчання за дисципліною(ФВД2)* 
Код Зміст Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 
РН3 Уміти організовувати, розвивати, 

моделювати системи обліку і 
координувати діяльність 
облікового персоналу з 
урахуванням потреб 
менеджменту суб’єктів 
господарювання 

РНД1    

РН5 Визначати інформаційні потреби 
користувачів облікової інформації 

РНД2    
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в управлінні підприємством, 
надавати консультації 
управлінському персоналу суб’єкта 
господарювання щодо облікової 
інформації 

РН6 Розробляти внутрішньофірмові 
стандарти і  форми управлінської 
та іншої  звітності суб’єктів 
господарювання 

РНД3    

РН7 Обґрунтовувати вибір оптимальної 
системи оподаткування діяльності 
суб’єкта господарювання на 
підставі діючого податкового 
законодавства 

РНД4    

РН9 Визначати поточний і майбутній 
фінансовий стан суб’єкта 
господарювання, його фінансові 
результати, грошові потоки, 
використовуючи сучасні техніки 
аналізу 

 РНД5   

РН10 Ідентифікувати та здійснювати 
аналіз внутрішніх та зовнішніх 
чинників, що мають вплив на 
стратегію діяльності суб’єктів 
господарювання та визначають їх 
економічну поведінку 

   РНД6 

РН18 Готувати й обґрунтовувати 
висновки задля консультування 
власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших 
користувачів інформації   у сфері 
обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування 

  РНД7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 
Тема 1. Предмет, метод і об'єкти організації та методики аудиту 
Сутність предмета та характеристика об’єктів аудиту. Класифікація об’єктів аудиту. 

Методи організації аудиту та супутніх йому послуг. Проблеми організації та методики 
аудиторської діяльності в Україні.  

 
Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і 
праці аудиторів 
Мета діяльності аудиторських фірм та умови їх створення. Нормативно-правове 

забезпечення організації діяльності аудиторської фірми та праці аудиторів. Права, обов’язки 
та відповідальність аудиторів (аудиторських фірм). Забезпечення роботи аудиторів 
(аудиторських фірм). Звітність аудиторів (аудиторських фірм) перед Аудиторською палатою 
України. Контроль якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.  

 
Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її 
інформаційного забезпечення 
Мета та основні завдання організації процесу аудиторської перевірки фінансової 

звітності. Інформаційне забезпечення процесу аудиту фінансової звітності. Характеристика 
стадій (етапів) процесу аудиторської перевірки фінансової звітності. Організація аудиту 
фінансової звітності на початковій, дослідній та завершальній стадіях (етапах) аудиторського 
процесу. 

 
Тема 4. Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу 
підприємства 
Мета і завдання аудиту установчих документів, облікової політики та власного 

капіталу підприємства. Інформаційне забезпечення аудиту установчих документів, облікової 
політики та власного капіталу. Організація і методика аудиту установчих документів 
підприємства. Організація і методику аудиту облікової політики підприємства. Організація і 
методику аудиту власного капіталу. 

 
Тема 5. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій 
Мета і завдання аудиторської перевірки необоротних активів та інвестицій. 

Інформаційне забезпечення аудиту необоротних активів та інвестицій. Організація і методика 
аудиту необоротних активів. Організація і методика аудиту інвестицій. 

 
Тема 6. Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості  
Мета і завдання аудиту грошових коштів та дебіторської заборгованості.   

Інформаційне забезпечення аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості. 
Організація і методика аудиту грошових коштів у касі підприємства та на поточному рахунку 
в банку. Організація і методика аудиту дебіторської заборгованості.  

 
Тема 7. Аудит запасів і незавершеного виробництва 
Мета і завдання аудиту запасів і незавершеного виробництва. Інформаційне 

забезпечення аудиту запасів і незавершеного виробництва. Організація і методика аудиту 
запасів. Організація і методика аудиту незавершеного виробництва. 

 
Тема 8. Аудиторський контроль праці та її оплати 
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Мета і завдання аудиту праці та її оплати. Інформаційне забезпечення аудиту праці та 
її оплати. Організація і методика аудиту праці та її оплати. 

 
Тема 9. Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань  
Мета і завдання аудиту  довгострокових та короткострокових зобов’язань. 

Інформаційне забезпечення аудиту довгострокових та короткострокових зобов’язань. 
Організація і методика аудиту  довгострокових зобов’язань. Організація і методика аудиту  
короткострокових зобов’язань. 

 
Тема 10. Аудит витрат і собівартості продукції 
Мета і завдання аудиту витрат і собівартості продукції. Інформаційне забезпечення 

аудиту витрат і собівартості продукції. Організація і методика аудиту витрат на виробництво 
продукції (робіт, послуг). Організація і методика аудиту собівартості продукції. 

 
 
Тема 11. Аудит формування доходів і фінансових результатів 
Мета і завдання аудиту доходів і фінансових результатів. Інформаційне забезпечення 

аудиту доходів і фінансових результатів. Організація і методика аудиту доходів і фінансових 
результатів. 

 
Тема 12. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів 
Мета і завдання  аудиту податкових розрахунків і платежів. Інформаційне 

забезпечення аудиту податкових розрахунків і платежів. Організація і методика аудиту 
податкових розрахунків і платежів. 

 
Тема 13. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту 
фінансової звітності 
Узагальнення результатів аудиторської перевірки фінансової звітності. Формати 

представлення висновку аудитора за результатами аудиту фінансової звітності. 
Модифікована та немодифікована думка аудитора згідно з Міжнародними стандартами 
аудиту. Порядок підготовки аудиторського звіту (висновку). 

 
Тема 14. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів 
аудиту та аудиторських послуг 
Узагальнення результатів завдань з огляду та спеціальних видів аудиту. Формати 

представлення висновку аудитора за результатами завдань з огляду та спеціальних видів 
аудиту. Модифікована та немодифікована думка аудитора згідно з Міжнародними 
стандартами аудиту. Порядок підготовки та структура аудиторського звіту (висновку). 

 
Тема 15. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності  
Суть і завдання внутрішнього аудиту. Призначення внутрішнього аудиту в системі 

управління господарською діяльністю. Функціональний та інституційний підхід до 
організації внутрішнього аудиту. Повноваження та регламент роботи внутрішнього аудитора. 
Узагальнення та реалізація результатів внутрішнього аудиту. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем Кількість годин 
 денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. Предмет, метод і об'єкти 
організації та методики аудиту 

11 2 2   5       
Тема 2. Організація діяльності і 
контроль якості роботи аудиторської 
фірми і праці аудиторів 

11 2 1   5      
 

Тема 3. Організація процесу 
аудиторської перевірки фінансової 
звітності та її інформаційного 
забезпечення 

11 2 1   5      
 

Тема 4. Аудит установчих документів, 
облікової політики та власного 
капіталу підприємства 

11 2 1   5      
 

Тема 5. Аудиторська перевірка 
необоротних активів та інвестицій 

12 2 1   5       
Тема 6. Контроль аудитором 
грошових коштів і дебіторської 
заборгованості  

12 2 1   5      
 

Тема 7. Аудит запасів і незавершеного 
виробництва 

11 2 1   5       
Тема 8. Аудиторський контроль праці 
та її оплати 

12 2 1   5       
Тема 9. Аудит довгострокових і 
короткострокових зобов’язань 

11 2 1   5       
Тема 10. Аудит витрат і собівартості 
продукції 

12 2 1   5       
Тема 11. Аудит формування доходів і 
фінансових результатів 

12 2 1   5       
Тема 12. Аудиторська перевірка 
податкових розрахунків і платежів 

13 2 1   5       
Тема 13. Завершення аудиторської 
перевірки та узагальнення результатів 
аудиту фінансової звітності 

13 2 1   4      
 

Тема 14. Особливості завдань з огляду 
фінансової звітності, спеціальних 
видів аудиту та аудиторських послуг 

12 2 1   4      
 

Тема 15. Внутрішній аудит суб’єктів 
підприємницької діяльності 

13 4 1   4       

Екзамен 
3            

Усього годин 
180 32 16   72       
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5. Тематика семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна форма 

навчання 
 форма 

навчання 
1 Тема 1. Предмет, метод і об'єкти організації та методики аудиту 2  
2 Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи 

аудиторської фірми і праці аудиторів 
1  

3 Тема 14. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, 
спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг 

1  

4 Тема 15. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької 
діяльності 

1  

 Всього 5  
 

6. Тематика практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна форма 

навчання 
 форма 

навчання 
1 Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової 

звітності та її інформаційного забезпечення 
1  

2 Тема 4. Аудит установчих документів, облікової політики та 
власного капіталу підприємства 

1  

3 Тема 5. Аудиторська перевірка необоротних активів та 
інвестицій 

1  

4 Тема 6. Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської 
заборгованості  

1  

5 Тема 7. Аудит запасів і незавершеного виробництва 1  
6 Тема 8. Аудиторський контроль праці та її оплати 1  
7 Тема 9. Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань 1  
8 Тема 10. Аудит витрат і собівартості продукції 1  
9 Тема 11. Аудит формування доходів і фінансових результатів 1  
10 Тема 12. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і 

платежів 
1  

11 Тема 13. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення 
результатів аудиту фінансової звітності 

1  

 Всього 11  
 

7. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна форма 

навчання 
 

1 Тема 1. Предмет, метод і об'єкти організації та методики аудиту 5  
2 Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи 

аудиторської фірми і праці аудиторів 
5  
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3 Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової 
звітності та її інформаційного забезпечення 

5  

4 Тема 4. Аудит установчих документів, облікової політики та 
власного капіталу підприємства 

5  

5 Тема 5. Аудиторська перевірка необоротних активів та 
інвестицій 

5  

6 Тема 6. Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської 
заборгованості  

5  

7 Тема 7. Аудит запасів і незавершеного виробництва 5  
8 Тема 8. Аудиторський контроль праці та її оплати 5  
9 Тема 9. Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань 5  
10 Тема 10. Аудит витрат і собівартості продукції 5  
11 Тема 11. Аудит формування доходів і фінансових результатів 5  
12 Тема 12. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і 

платежів 
5  

13 Тема 13. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення 
результатів аудиту фінансової звітності 

4  

14 Тема 14. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, 
спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг 

4  

15 Тема 15. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької 
діяльності 

4  

 Всього 72  

 

 

9. Методи навчання 
1. Пояснювально-ілюстративний метод.  
2. Дослідницький метод. 
3. Проблемно-пошуковий метод 
4. Пояснення.  
5. Лекція:  
• Інформаційна лекція 
• Проблемна лекція 
• Лекція — візуалізація 

6. Самостійна робота.  
7. Практичні методи: 
• вправи,  
• практичні роботи.  

 
 
 
 

10. Методи контролю 
Усне опитування. 
Тести. 
Контрольна роботи. 
Екзамен. 
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11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Організація процесу навчання студентів повинна стимулювати їх до 

наполегливого та систематичного навчання. 
Викладач самостійно визначає критерії оцінки знань студентів при 

проведенні семінарських та практичних занять, контрольних робіт, 
самостійної та індивідуальної роботи, екзамену. 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання: 
3 бали – студент дає вичерпну, змістовну і правильну відповідь на 

поставлене запитання, при цьому вільно володіє бухгалтерськими 
категоріями обліку в бюджетних установах, логічно і послідовно розкриває 
суть питання, концептуально викладає і обґрунтовує основні напрями 
підвищення ефективності обліку, показує глибоке знання нормативних та 
законодавчих актів, спеціальної економічної літератури з питань обліку в 
бюджетних установах;  

2 бали – студент в основному правильно відповідає на поставлене 
запитання, але припускається деяких неточностей у визначенні змісту 
окремих категорій і викладі організаційно-методичних підходів щодо обліку 
в бюджетних установах, показує неміцні знання літературних джерел, 
недостатньо переконливо аргументує свою відповідь; 

1 бал – студент в основному правильно відповідає на поставлене 
запитання, але припускається суттєвих неточностей у визначенні змісту 
окремих економічних категорій і викладі організаційно-методичних підходів 
щодо обліку в бюджетних установах, показує неміцні знання літературних 
джерел, недостатньо переконливо аргументує свою відповідь; 

0 балів – студент не знає або невірно формулює відповідь на 
поставлене запитання, допускає істотні помилки при викладенні питань з 
обліку в бюджетних установах, показує незнання нормативно-законодавчої 
бази, спеціальної літератури з питань обліку в бюджетних установах. 

 
Критерії оцінювання розв’язку задачі: 
3 бали – студент правильно розв’язав  задачу, склав повні та змістовні 

висновки; 
2 бали – студент  правильно розв’язав задачу, але припускається 

деяких неточностей; 
1 бал – студент  допустив помилки при розрахунках, у визначенні 

кореспонденції; 
0 балів – студент розв’язав задачу невірно. 
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Критерії оцінювання вирішення тестів: 
1 бал – відповідь вірна; 
0 балів – відповідь невірна. 

 
 
 

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Разом 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 50 100 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В добре  71-80 С 
61-70 D задовільно  51-60 Е  
0-50 FX (F) незадовільно  не зараховано  

 
 

 
12. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Основні 
1. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика. – К.: Алеута, 2010. – 584 с. 
2. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту. – К.: Каравела, 2009. – 544 с. 
3. Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності. – К.: КНЕУ, 2008. 
– 472 с. 
4. Петренко С.М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів: навч. 
посібник / С.М. Петренко, І.М. Пальцун. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 520 с. 
5. Гедз М.Й. Організація і методика аудиту: Навчально-методичний посібник. - Черкаси: 
ЧБІУБС НБУ, 2005. - 108 с 
6. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. - К.: «Каравела», 2004. -567 с 
7. Никонович М.О., Редько К.О., Юр'єва О.А. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. - К.: 
КНТЕУ, 2006. - 472 с 
8. Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерській Д.Є. Організація та методика аудиту 
підприємницької діяльності: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 472 с 
9. Рудницький В. Методологія и організація аудиту. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 
192 с. 
10. Рудницький B.C. Внутрішній аудит: методологія, організація. - Тернопіль: 
„Економічна думка", 2000. - 104 с 
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11. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І. та ін. Організація і методика проведення аудиту. - К.: 
«Професіонал», 2004. - 623 с. 
12. Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту: підручник/ Б.Ф. Усач, З.О. Душко. – К.: УБС 
НБУ, 2011. – 298 с. 
 

Додаткові 
13. Білик М.Д. Організація и методика аудиту сільськогосподарських підприємств. - К.: 
КНЕУ, 2003. - 626 с 
14. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. - 2-е вид. перероб. і доп. - Житомир: ПП „Рута", 2002. 
- 672 с 
15. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навч. посібник. - К.: „Каравела", 2002. -
504 с. 
16. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 322 с 
17. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посібник. - К.: Знання-Пресс, 2002. - 223 с 

Нормативно-законодавча база 
18. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 
21.12.2017р. № 2258-VIII. // http: // zakon.rada.gov.ua 
19. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг. – К.: Вид-во «Фенікс», 2010. – Ч. 1. – 842 с.; Ч. 2. – 409 с. 
20. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р./ 
www.rada.gov.ua 
21. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. / www.rada.gov.ua 
22. Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при 
розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затверджене 
рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 р. № 1528 // http: // www.rada.gov.ua 

 
Інформаційні ресурси в інтернет 

 
1. www.apu.com.ua - сайт Аудиторської палати України. 
2. www.vobu.com.ua - сайт газети „Все про бухгалтерський облік". 
3. www.dfp.gov.ua - сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України. 
4. www.ssmsc.gov.ua - сайт Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку 

України. 
5. www.bank.gov.ua - сайт Національного банку України. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ssmsc.gov.ua/
http://www.ssmsc.gov.ua/
http://www.apu.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.dfp.gov.ua/
http://www.ssmsc.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
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