
1 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

18 квітня 2019 року № 88-Н 

 

 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ  

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Інститут економіки, управління та інформаційних технологій 

 

Кафедра  бухгалтерського обліку і аудиту 

 

 
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри бухгалтерського 

обліку і аудиту 

__________Є.А. Карпенко 
підпис   ініціали, прізвище 

«___» грудня 2020 року 
 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА  

Навчальної дисципліни  Організація і методика аудиту 

 

освітня програма «Облік і аудит» 

 

 

спеціальність 071  Облік і оподаткування 
код  назва спеціальності 

галузь знань      07  Управління та адміністрування 
код  назва галузі знань 

ступінь вищої освіти  магістр 
бакалавр, магістр, доктор філософії 

 

 

 

Полтава _2020 



2 

 

Укладачі: Карпенко Є.А., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, 

к.е.н., доцент  

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту»  

схвалена та рекомендована до використання в освітньому процесі на засіданні 

кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 

Протокол від «____» грудня 2020  року № 5  
 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Гарант освітньої програми «Облік і аудит» спеціальності «Облік і 

оподаткування» ступеня магістра 

 

___________ О.В. Карпенко  
підпис  ініціали, прізвище 

«____» грудня 2020 року 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Зміст 

 

  

Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 4 

Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання з 

навчальної дисципліни 

4 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 5 

Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 7 

Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю знань 

студентів 

12 

Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього 

процесу 

14 

Розділ 9. Рекомендовані джерела інформації 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. .  Загальна характеристика навчальної дисципліни 

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки – базовими для вивчення навчальної 
дисципліни є навчальні дисципліни «Облікова політика підприємства», «Консолідація 
фінансової звітності». 

2. Кількість кредитів за ЄКТС 6 

3. Кількість модулів 2 

4. Обов’язкова у відповідності до навчального плану  

5. Курс - 1 

6. Семестр - 2 

7. Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр , 2 семестр 180 

- лекції: 1 семестр, 2 семестр 18 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр, 2 семестр 54 

- самостійна робота: 1 семестр, 2 семестр 108 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр  - екзамен 

 

2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання з 

навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів базових 

теоретичних знань та практичних навичок з організації і методики проведення 

аудиту як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх 

рівнях управління підприємством, а також формування навичок організації 

роботи аудиторської фірми і праці аудиторів. 

Завдання навчальної дисципліни:  вивчення теоретичних основ 

функціонування аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні; 

нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність, набуття 

практичних навичок з організації, планування та виконання аудиторських 

процедур активів, пасивів, доходів. Витрат та фінансових результатів. 

Таблиця 2. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач та 

програмні результати 
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач Програмні результати навчання 

Загальні компетентності ПР01. Вміти розвивати та 

підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний 

рівень, самостійно опановувати нові 

методи роботи та знання щодо 

комплексного бачення сучасних 

проблем економіки та управління.  

ПР08. Обґрунтовувати вибір 

оптимальної системи оподаткування  

діяльності суб’єкта господарювання 

на підставі діючого податкового 

законодавства.  

ПР11. Розробляти та оцінювати 

ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання.  

ПР13. Знати міжнародні стандарти 

контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК03. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному 

професійному середовищі  

ЗК09. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів) 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у 

відповідності до вимог системи менеджменту 

підприємства 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 

http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/mod/glossary/showentry.php?eid=70768&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/mod/glossary/showentry.php?eid=70770&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/mod/glossary/showentry.php?eid=71066&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/mod/glossary/showentry.php?eid=70770&displayformat=dictionary
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планування та оптимізації податкових розрахунків супутні послуги з дотриманням 

вимог професійної етики.  

ПР18. Дотримуватися норм 

професійної та академічної етики, 

підтримувати врівноважені стосунки 

з членами колективу (команди), 

споживачами, контрагентами, 

контактними аудиторіями.  

ПР20. Ідентифікувати та аналізувати 

чинники внутрішнього та 

зовнішнього середовища, які 

впливають на реалізацію стратегії 

суб’єктів господарювання в Україні 

та світі. Створювати аналітичне 

підґрунтя для визначення 

економічної поведінки та оцінки 

рівня досягнення стратегічних цілей 

підприємства, зокрема підприємства, 

що становить суспільний інтерес. 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття ефективних управлінських 

рішень 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики 

в процесі практичної діяльності 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового 

та управлінського обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності до стратегічних цілей 

підприємства 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджерів  підприємства та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою 

вирішення актуальних завдань теорії, методики, 

організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю 

та оподаткування 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль І «Організація аудиту. Аудит активів» 

 

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

Суть і значення аудиту. Історія розвитку аудиту, передумови виникнення в Україні. Мета 

і завдання організації і методики аудиту. Види аудиту та їхні особливості. Предмет і об’єкти 

аудиту. Місце аудиту в системі фінансово-господарського контролю 

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

аудиторів 

Управління аудиторською діяльністю в світі та в Україні. Правове регулювання 

аудиторської діяльності, стандарти аудиту. Організація аудиторської діяльності в Україні, 

створення аудиторських фірм. Реєстрація аудиторських фірм в АПУ. Реєстр аудиторських 

фірм і аудиторів. Класифікація та структура аудиторських фірм 

Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її 

інформаційне забезпечення 

Процес аудиторської перевірки та його стадії. Процедура замовлення аудиторських 

послуг, планування аудиту. Аудиторські докази та аудиторська документація. Інформаційне 

забезпечення аудиту. Використання методики перевірки оборотів і залишків на рахунках. 

Використання комп’ютерних технологій в аудиті. Твердження фінансової звітності 

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

підприємства 

Аудит установчих документів та формування статутного капіталу. Експертиза облікової 

політики підприємства. Мета і завдання  аудиту власного капіталу. Планування аудиту 

власного капіталу, план і програма аудиту власного капіталу. Методика аудиту власного 

капіталу. Типові та можливі порушення обліку власного капіталу 

Тема 5. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій 
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Мета і завдання  аудиту необоротних активів. Планування аудиту необоротних активів, 

план і програма аудиту необоротних активів. Методика аудиту необоротних активів. 

Методика аудиту інвестицій. Типові та можливі порушення обліку необоротних активів та 

інвестицій. 

Тема 6. Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості  

Планування аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості, план і програма 

аудиту дебіторської заборгованості. Методика аудиту дебіторської заборгованості. Типові та 

можливі порушення обліку дебіторської заборгованості. Методика аудиту грошових коштів. 

Типові та можливі порушення обліку грошових коштів 

 Тема 7. Аудит запасів 
Мета  і завдання  аудиту запасів. Планування аудиту запасів, план і програма аудиту 

запасів. Методика аудиту запасів. Типові та можливі порушення в обліку запасів.  

 

Модуль ІІ «Організація і методика аудиту окремих об’єктів. Внутрішній аудит» 

 

Тема 8. Аудиторський контроль праці та її оплати 

Мета і завдання  аудиту зобов’язань за розрахунками з оплати праці. Планування аудиту 

зобов’язань за розрахунками з оплати праці. Методика аудиту зобов’язань за розрахунками з 

оплати праці. Типові та можливі порушення обліку зобов’язань за розрахунками з оплати 

праці 

Тема 9. Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань 

Мета і завдання  аудиту зобов’язань. Планування аудиту зобов’язань, план і програма 

аудиту зобов’язань. Методика аудиту зобов’язань. Типові та можливі порушення обліку 

зобов’язань 

Тема 10. Аудит витрат і собівартості продукції 

Мета і завдання  аудиту витрат і собівартості. Планування аудиту витрат, план і програма 

аудиту зобов’язань. Методика аудиту витрат і собівартості. Типові та можливі порушення 

обліку витрат і собівартості. 

Тема 11. Аудит формування доходів і фінансових результатів 

Мета і завдання  аудиту доходів і фінансових результатів. Оцінювання СВК доходів і 

фінансових результатів. Методика аудиту доходів і фінансових результатів. Типові та 

можливі порушення обліку доходів і фінансових результатів 

Тема 12. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів 

Мета і завдання  аудиту податкових розрахунків і платежів. Джерелами інформації для 

аудиту оподаткування. Планування та етапи аудиту податкових розрахунків і платежів. 

Типові та можливі порушення обліку податкових розрахунків і платежів. 

Тема 13. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту 

фінансової звітності  
Заключний етап перевірки, його суть і зміст. Аудиторський звіт та його елементи. Інші 

підсумкові документи за наслідками аудиту. Поняття і класифікація подальших подій. 

Оцінювання можливості безперервного функціонування підприємства. 

Тема 14. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів 

аудиту та аудиторських послуг 

Сутність аудиторських послуг та їхні види. Сумісні та несумісні з обов’язковим аудитом 

аудиторські послуги. Підсумкові документи з надання аудиторських послуг. Особливості 

організації і методики аудиту за спеціальними аудиторськими завданнями. 

Тема 15. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності 

Виникнення внутрішнього аудиту та його необхідність. Суть внутрішнього аудиту. 

Внутрішній аудит у системі корпоративного управління. Предмет та метод внутрішнього 

аудиту. Види внутрішнього аудиту. 
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4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми (лекці) та питання 

теми (лекції) 

Назва теми та питання 

семінарського, практичного або 

лабораторного заняття 

Завдання 

самостійної 

робота у розрізі 

тем 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

Модуль 1 «Організація аудиту. Аудит активів» 

Тема 1. Предмет, метод і 

об’єкти організації та 

методики аудиту 

Лекція 1 

1. Суть і значення аудиту.  

2. Історія розвитку аудиту, 

передумови виникнення в 

Україні. 

3. Види аудиту та їхні 

особливості. 

4. Предмет і об’єкти аудиту. 

5. Місце аудиту в системі 

фінансово-господарського 

контролю 

Практичне заняття 1. Предмет, 

метод і об’єкти організації та 

методики аудиту 

Суть і значення аудиту.  

Історія розвитку аудиту, передумови 

виникнення в Україні. 

Мета і завдання ОМА. 

Види аудиту та їхні особливості. 

Предмет і об’єкти аудиту. 

Місце аудиту в системі фінансово-

господарського контролю 

 

Підготувати тези 

або статтю на тему 

«Тенденції 

розвитку аудиту в 

сучасній Україні». 

1, 2, 6, 7, 8, 

21, 22,   26, 

27, 29, 30  

Тема 2. Організація діяльності 

і контроль якості роботи 

аудиторської фірми і праці 

аудиторів 

Лекція 2 

1. Управління аудиторською 

діяльністю в світі та в Україні. 

2. Правове регулювання 

аудиторської діяльності, 

стандарти аудиту. 

3 Організація аудиторської 

діяльності в Україні, створення 

аудиторських фірм.  

4. Реєстрація аудиторських фірм 

в АПУ. Реєстр аудиторських 

фірм і аудиторів. 

5. Класифікація та структура 

аудиторських фірм 

 

Практичне заняття 2. Організація 

аудиторської діяльності 

1. Управління аудиторською 

діяльністю в світі та в Україні. 

2. Правове регулювання аудиторської 

діяльності, стандарти аудиту. 

3 Організація аудиторської діяльності 

в Україні, створення аудиторських 

фірм.  

4. Реєстрація аудиторських фірм в 

АПУ. Реєстр аудиторських фірм і 

аудиторів. 

5. Класифікація та структура 

аудиторських фірм 

Практичне заняття 3. Контроль 

якості роботи аудиторської фірми і 

праці аудиторів  

1. Права та обов'язки аудиторів і 

аудиторських фірм.  

2. Професійна етика аудиторів 

3. Сертифікація аудиторів. 

4. Організація праці персоналу 

аудиторських фірм. 

5. Контроль якості роботи 

аудиторської фірми і праці аудиторів 

На основі 

вивчення 

документів Органу 

суспільного 

нагляду за 

аудиторською 

діяльністю, 

Аудиторської 

палати України, 

сайтів 

аудиторських фірм  

скласти типовий 

перелік порушень, 

які виявляються 

при зовнішніх 

перевірка 

контроль якості 

роботи 

аудиторської 

фірми і праці 

аудиторів 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 

20, 21,  26, 27, 

29, 30  

Тема 3. Організація процесу 

аудиторської перевірки 

фінансової звітності та її 

інформаційне забезпечення 

1. Процес аудиторської 

перевірки та його стадії 

2. Процедура замовлення 

аудиторських послуг, 

планування аудиту 

3. Аудиторські докази та 

аудиторська документація 

4. Інформаційне забезпечення 

аудиту. 

5. Використання методики 

Практичне заняття 4. Організація 

процесу аудиторської перевірки 

фінансової звітності  

1. Процес аудиторської перевірки та 

його стадії 

2. Процедура замовлення 

аудиторських послуг, планування 

аудиту 

3. Аудиторські докази та аудиторська 

документація 

Практичне заняття 5. 

Інформаційне забезпечення аудиту 

1. Інформаційне забезпечення аудиту. 

2. Використання методики перевірки 

Розробити тести 

оцінки 

невід’ємного 

ризику та ризику 

контролю. 

Оцінити 

невід’ємний ризик 

та ризику 

контролю на 

основі 

розроблених 

тестів та на 

підставі даних про 

підприємство, яке 

1, 2, 6, 7, 8, 9, 

15, 19, 21,  26, 

27, 29, 30  
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перевірки оборотів і залишків на 

рахунках. 

6. Використання комп’ютерних 

технологій в аудиті 

7. Твердження фінансової 

звітності 

оборотів і залишків на рахунках. 

3. Використання комп’ютерних 

технологій в аудиті 

4. Твердження фінансової звітності  

буде 

використовуватися 

як суб’єкт 

дослідження у 

дипломній роботі. 

Тема 4. Аудит установчих 

документів, облікової 

політики та власного капіталу 

підприємства 

Лекція 3 

1. Аудит установчих 

документів та формування 

статутного капіталу 

2. Експертиза облікової 

політики підприємства 

3. Мета і завдання  аудиту 

власного капіталу 

4. Планування аудиту 

власного капіталу, план і 

програма аудиту власного 

капіталу  

5. Методика аудиту власного 

капіталу 

6. Типові та можливі 

порушення обліку власного 

капіталу 

 

Практичне заняття 6. Аудит 

установчих документів та облікової 

політки 

1. Мета, завдання та інформаційне 

забезпечення аудиту установчих 

документів 

2. Аудит установчих документів та 

формування статутного капіталу 

3. Мета, завдання та інформаційне 

забезпечення аудиторської 

перевірки облікової політки 

4. Експертиза облікової політики 

підприємства 

Практичне заняття 7. Аудит 

власного капіталу підприємства 

1. Мета і завдання  аудиту власного 

капіталу 

2. Нормативно-правове забезпечення 

аудиту власного капіталу  

3. Джерела аудиторських доказів 

аудиту власного капіталу  

4. Планування аудиту власного 

капіталу, план і програма аудиту 

власного капіталу  

5. Методика аудиту власного 

капіталу 

6. Типові та можливі порушення 

обліку власного капіталу 

За даними 

підприємства, на 

матеріалах якого 

буде виконуватися 

дипломна робота 

розробити і 

заповнити п’ять 

робочих 

документів 

аудитора, які 

можуть бути 

використані при 

аудиті установчих 

документів, 

облікової політики 

та власного 

капіталу 

підприємства. 

1, 2, 6, 7, 8, 

10, 21,  26, 27, 

29, 30  

Тема 5. Аудиторська перевірка 

необоротних активів та 

інвестицій 

Лекція 4.  

1. Мета і завдання  аудиту 

необоротних активів  

2. Планування аудиту 

необоротних активів, план і 

програма аудиту необоротних 

активів  

5. Методика аудиту необоротних 

активів 

6. Методика аудиту інвестицій  

7. Типові та можливі порушення 

обліку необоротних активів та 

інвестицій 

 

Практичне заняття 8. Аудиторська 

перевірка основних засобів 

1. Мета і завдання  аудиту основних 

засобів 

2. Нормативно-правове забезпечення 

аудиту основних засобів  

3. Джерела аудиторських доказів 

перевірки основних засобів 

4. Планування аудиту основних 

засобів, план і програма аудиту  

5. Методика аудиту основних засобів 

Практичне заняття 9. Аудиторська 

перевірка нематеріальних активів 

та інвестицій 

1. Мета і завдання  аудиту 

нематеріальних активів та інвестицій 

2. Нормативно-правове забезпечення 

аудиту нематеріальних активів та 

інвестицій 

3. Джерела аудиторських доказів 

перевірки нематеріальних активів та 

інвестицій 

4. Планування аудиту нематеріальних 

активів та інвестицій, план і програма 

аудиту  

5. Методика аудиту нематеріальних 

активів  

6. Методика аудиту інвестицій 

За даними 

підприємства, на 

матеріалах якого 

буде виконуватися 

дипломна робота 

розробити і 

заповнити п’ять 

робочих 

документів 

аудитора, які 

можуть бути 

використані при 

аудиті 

необоротних 

активів та 

інвестицій 

1, 2, 6, 7, 8, 

11, 21,  26, 27, 

29, 30  
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Тема 6. Контроль аудитором 

грошових коштів і 

дебіторської заборгованості 

Лекція 5 

1. Мета і завдання  аудиту 

грошових коштів і дебіторської 

заборгованості  

2. Планування аудиту грошових 

коштів і дебіторської 

заборгованості, план і програма 

аудиту дебіторської 

заборгованості  

3. Методика аудиту дебіторської 

заборгованості  

4. Типові та можливі порушення 

обліку дебіторської 

заборгованості  

5. Методика аудиту грошових 

коштів 

6. Типові та можливі порушення 

обліку грошових коштів 

. 

Практичне заняття 10  Контроль 

аудитором грошових коштів  

1. Мета і завдання  аудиту грошових 

коштів  

2. Нормативно-правове забезпечення 

аудиту грошових коштів  

3. Джерела аудиторських доказів 

перевірки грошових коштів  

4. Планування аудиту грошових 

коштів, план і програма аудиту  

5.  Методика аудиту грошових коштів 

6. Типові та можливі порушення 

обліку грошових коштів 

Практичне заняття 11. Аудит  

дебіторської заборгованості 

1. Мета і завдання  аудиту 

дебіторської заборгованості  

2. Нормативно-правове забезпечення 

аудиту дебіторської заборгованості  

3. Джерела аудиторських доказів 

перевірки  дебіторської 

заборгованості  

4. Планування аудиту  дебіторської 

заборгованості, план і програма 

аудиту  

5. Методика аудиту дебіторської 

заборгованості  

6. Типові та можливі порушення 

обліку дебіторської заборгованості  

За даними 

підприємства, на 

матеріалах якого 

буде виконуватися 

дипломна робота 

розробити і 

заповнити п’ять 

робочих 

документів 

аудитора, які 

можуть бути 

використані при 

аудиті грошових 

коштів і 

дебіторської 

заборгованості 

1, 2, 6, 7, 8, 

18,  21,  26, 

27, 29, 30  

Тема 7. Аудит запасів 

Лекція 6 

1. Мета  і завдання  аудиту 

запасів  

2. Планування аудиту запасів, 

план і програма аудиту запасів  

3. Методика аудиту запасів  

4. Типові та можливі порушення 

в обліку запасів  

 

Практичне заняття 12. Аудит 

запасів 

1. Мета  і завдання  аудиту запасів  

2. Нормативно-правове забезпечення 

аудиту запасів  

3. Джерела аудиторських доказів 

перевірки запасів  

4. Планування аудиту запасів, план і 

програма аудиту запасів  

5. Методика аудиту запасів  

6. Типові та можливі порушення в 

обліку запасів  

За даними 

підприємства, на 

матеріалах якого 

буде виконуватися 

дипломна робота 

розробити і 

заповнити п’ять 

робочих 

документів 

аудитора, які 

можуть бути 

використані при 

аудиті запасів 

1, 2, 6, 7, 8, 

17, 21,  23, 26, 

27, 29, 30  

Модуль 2. Організація і методика аудиту окремих об’єктів. Внутрішній аудит 

Тема 8. Аудиторський 

контроль праці та її оплати 

Лекція 7 

1. Мета і завдання  аудиту 

зобов’язань за розрахунками з 

оплати праці 

2. Планування аудиту 

зобов’язань за розрахунками з 

оплати праці 

3. Методика аудиту зобов’язань 

за розрахунками з оплати праці 

4. Типові та можливі порушення 

обліку зобов’язань за 

розрахунками з оплати праці 

. 

Практичне заняття  13.  

Аудиторський контроль праці та її 

оплати 

1. Мета і завдання  аудиту 

зобов’язань за розрахунками з оплати 

праці 

2. Нормативно-правове забезпечення 

аудиту зобов’язань за розрахунками з 

оплати праці  

3. Джерела аудиторських доказів 

перевірки зобов’язань за 

розрахунками з оплати праці  

4. Планування аудиту зобов’язань за 

розрахунками з оплати праці 

5. Методика аудиту зобов’язань за 

розрахунками з оплати праці 

6. Типові та можливі порушення 

обліку зобов’язань за розрахунками з 

оплати праці 

За даними 

підприємства, на 

матеріалах якого 

буде виконуватися 

дипломна робота 

розробити і 

заповнити п’ять 

робочих 

документів 

аудитора, які 

можуть бути 

використані при 

аудиті розрахунків 

з оплати праці 

1, 2, 6, 7, 8, 

21,  26, 27, 29, 

30  
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Тема 9. Аудит довгострокових 

і короткострокових 

зобов’язань 

1. Мета і завдання  аудиту 

зобов’язань  

2. Планування аудиту 

зобов’язань, план і програма 

аудиту зобов’язань 

3. Методика аудиту зобов’язань 

4. Типові та можливі порушення 

обліку зобов’язань 

 

Практичне заняття 14. Аудит 

довгострокових і 

короткострокових зобов’язань 

1. Мета і завдання  аудиту 

зобов’язань  

2. Нормативно-правове забезпечення 

аудиту зобов’язань  

3. Джерела аудиторських доказів 

перевірки зобов’язань  

4. Планування аудиту зобов’язань, 

план і програма аудиту зобов’язань 

5. Методика аудиту зобов’язань 

6. Типові та можливі порушення 

обліку зобов’язань 

За даними 

підприємства, на 

матеріалах якого 

буде виконуватися 

дипломна робота 

розробити і 

заповнити п’ять 

робочих 

документів 

аудитора, які 

можуть бути 

використані при 

аудиті 

довгострокових і 

короткострокових 

зобов’язань 

1, 2, 6, 7, 8, 

21,  26, 27, 29, 

30  

Тема 10. Аудит витрат і 

собівартості продукції  

Лекція 8 

1. Мета і завдання  аудиту 

витрат і собівартості 

2. Планування аудиту витрат, 

план і програма аудиту 

зобов’язань 

3. Методика аудиту витрат і 

собівартості 

4. Типові та можливі порушення 

обліку витрат і собівартості 

 

Практичне заняття 15. Аудит 

витрат і собівартості продукції 

1. Мета і завдання  аудиту витрат і 

собівартості 

2. Нормативно-правове забезпечення 

аудиту витрат і собівартості  

3. Джерела аудиторських доказів 

перевірки витрат і собівартості  

4. Планування аудиту витрат, план і 

програма аудиту зобов’язань 

5. Методика аудиту витрат і 

собівартості 

6. Типові та можливі порушення 

обліку витрат і собівартості 

За даними 

підприємства, на 

матеріалах якого 

буде виконуватися 

дипломна робота 

розробити і 

заповнити п’ять 

робочих 

документів 

аудитора, які 

можуть бути 

використані при 

аудиті витрат 

1, 2, 6, 7, 8, 

21,  26, 27, 29, 

30  

Тема 11. Аудит формування 

доходів і фінансових 

результатів  

1. Мета і завдання  аудиту 

доходів і фінансових результатів 

2. Оцінювання СВК доходів і 

фінансових результатів 

5. Методика аудиту доходів і 

фінансових результатів 

6. Типові та можливі порушення 

обліку доходів і фінансових 

результатів 

 

Практичне заняття 16. Аудит 

формування доходів і фінансових 

результатів 

1. Мета і завдання  аудиту доходів і 

фінансових результатів 

2. Нормативно-правове забезпечення 

аудиту доходів і фінансових 

результатів  

3. Джерела аудиторських доказів 

перевірки доходів і фінансових 

результатів 4. Оцінювання СВК 

доходів і фінансових результатів 

5. Методика аудиту доходів і 

фінансових результатів 

6. Типові та можливі порушення 

обліку доходів і фінансових 

результатів 

За даними 

підприємства, на 

матеріалах якого 

буде виконуватися 

дипломна робота 

розробити і 

заповнити п’ять 

робочих 

документів 

аудитора, які 

можуть бути 

використані при 

аудиті доходів 

1, 2, 6, 7, 8, 

12, 21,  26, 27, 

29, 30  

Тема 12. Аудиторська 

перевірка податкових 

розрахунків і платежів  

1. Мета і завдання  аудиту 

податкових розрахунків і 

платежів 

2. Джерелами інформації для 

аудиту оподаткування 

3. Планування та етапи аудиту 

податкових розрахунків і 

платежів 

4. Типові та можливі порушення 

обліку податкових розрахунків і 

платежів 

Практичне заняття 17. 

Аудиторська перевірка податкових 

розрахунків і платежів за податком 

на додану вартість 

1. Мета і завдання  аудиту 

податкових розрахунків і платежів за 

податком на додану вартість 

2. Джерелами інформації для аудиту 

оподаткування за податком на додану 

вартість 

3. Планування та етапи аудиту 

податкових розрахунків і платежів за 

податком на додану вартість 

4. Типові та можливі порушення 

обліку податкових розрахунків і 

За даними 

підприємства, на 

матеріалах якого 

буде виконуватися 

дипломна робота 

розробити і 

заповнити п’ять 

робочих 

документів 

аудитора, які 

можуть бути 

використані при 

аудиті податкових 

платежів 

1, 2, 6, 7, 8, 

21,  26, 27, 29, 

30  
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платежів за податком на додану 

вартість 

Практичне заняття 18. 

Аудиторська перевірка податкових 

розрахунків і платежів за податком 

на прибуток 

1. Мета і завдання  аудиту 

податкових розрахунків і платежів за 

податком на прибуток 

2. Джерелами інформації для аудиту 

оподаткування за податком на 

прибуток 3. Планування та етапи 

аудиту податкових розрахунків і 

платежів за податком на прибуток 

4. Типові та можливі порушення 

обліку податкових розрахунків і 

платежів за податком на прибуток 

Практичне заняття 19. 

Аудиторська перевірка податкових 

розрахунків і платежів за податком 

на прибуток 

1. Мета і завдання  аудиту 

податкових розрахунків і платежів за 

іншими податками 

2. Джерелами інформації для аудиту 

оподаткування за іншими податками  

3. Планування та етапи аудиту 

податкових розрахунків і платежів за 

іншими податками  

4. Типові та можливі порушення 

обліку податкових розрахунків і 

платежів  

Тема 13. Завершення 

аудиторської перевірки та 

узагальнення результатів 

аудиту фінансової звітності  

1. Заключний етап перевірки, 

його суть і зміст. 

2. Аудиторський висновок (звіт 

незалежного аудитора) та його 

елементи 

3. Інші підсумкові документи за 

наслідками аудиту 

4. Поняття і класифікація 

подальших подій 

5. Оцінювання можливості 

безперервного функціонування 

підприємства 

Практичне заняття 20. Завершення 

аудиторської перевірки та 

узагальнення результатів аудиту 

фінансової звітності 

1. Заключний етап перевірки, його 

суть і зміст. 

2. Звіт незалежного аудитора та його 

види 

3. Структура не модифікованого Звіту 

незалежного аудиту тора 

Практичне заняття 21. Інші 

підсумкові документи аудитора 

1. Інші підсумкові документи за 

наслідками аудиту 

4. Звітність аудиторських фірм 

Практичне заняття 22. Подальші 

події в аудиті 

1. Поняття і класифікація подальших 

подій 

2. Оцінювання можливості 

безперервного функціонування 

підприємства 

Підготувати 

реферат на тему 

«Оцінка 

аудитором 

подальших подій» 

За матеріалами, 

наданими 

викладачем, 

скласти звіт 

незалежного 

аудитора 

1, 2, 6, 7, 8, 

14,  21,  26, 

27, 29, 30  

Тема 14. Особливості завдань з 

огляду фінансової звітності, 

спеціальних видів аудиту та 

аудиторських послуг 

1. Сутність аудиторських послуг 

та їхні види. 

2. Сумісні та несумісні з 

обов’язковим аудитом 

Практичне заняття 23. Особливості 

завдань з огляду фінансової 

звітності, 

1. Сутність аудиторських послуг та 

їхні види. 

2. Сумісні та несумісні з 

обов’язковим аудитом аудиторські 

послуги. 

Підготувати 

доповідь на тему 

«Класифікація 

аудиторських 

послуг». 

 

1, 2, 6, 7, 8, 

21,  26, 27, 29, 

30  
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аудиторські послуги. 

3. Підсумкові документи з 

надання аудиторських послуг 

4. Особливості організації і 

методики аудиту за 

спеціальними аудиторськими 

завданнями 

Практичне заняття 24. Особливості 

спеціальних видів аудиту  

1. Підсумкові документи з надання 

аудиторських послуг 

2. Особливості організації і методики 

аудиту за спеціальними 

аудиторськими завданнями 

Тема 15. Внутрішній аудит 

суб’єктів підприємницької 

діяльності 

Лекція  9. Предмет, метод і 

об’єкти внутрішнього аудиту 

1. Виникнення внутрішнього 

аудиту та його необхідність. 

2. Суть внутрішнього аудиту. 

3. Внутрішній аудит у системі 

корпоративного управління. 

4. Предмет та метод 

внутрішнього аудиту. 

5. Види внутрішнього аудиту. 

 

 

Практичне заняття 25. Предмет, 

метод і об’єкти внутрішнього 

аудиту 

1. Виникнення внутрішнього аудиту 

та його необхідність. 

2. Суть внутрішнього аудиту. 

3. Внутрішній аудит у системі 

корпоративного управління. 

4. Предмет та метод внутрішнього 

аудиту. 

5. Види внутрішнього аудиту. 

Охарактеризувати 

відмінності між 

внутрішнім і 

зовнішнім 

аудитом 

1, 2, 6, 7, 8, 

13, 16, 21, 24, 

25,  26, 27, 29, 

30  

Практичне заняття 26. Служба 

внутрішнього аудиту підприємства 

1. Організація служби внутрішнього 

аудиту на підприємстві 

2. Структура та вимоги до штату 

внутрішніх аудиторів 

3. Права та обов’язки внутрішніх 

аудиторів. 

4. Стандарти внутрішнього аудиту 

Практичне заняття 27. Управління 

службою внутрішнього аудиту 

1. Управління службою внутрішнього 

аудиту 

2. Оцінка ефективності роботи 

служби внутрішнього аудиту на 

підприємстві. 

3. Взаємодія внутрішнього та 

зовнішнього аудитора 

 

 

5. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів 

 

Поточний контроль. Поточна успішність студентів за виконання 

навчальних видів робіт на навчальних заняттях і за виконання завдань 

самостійної роботи оцінюються за допомогою національної шкали оцінок.  

Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних робіт 

(поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Загальна оцінка за поточний модульний контроль визначається як 

середньоарифметична за формулою: 

 (М1+М2)/2,                                  (1) 

де    М1, М2 – модуль 1, модуль 2. 

Для скороченого терміну навчання підсумкова оцінка з навчальної 

дисципліни при формі контролю у вигляді заліку (ПМК) дорівнює загальній 

оцінці за поточний модульний контроль. 

Для повного терміну навчання підсумкова оцінка з навчальної 
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дисципліни при формі контролю у вигляді екзамену визначається за 

середньозваженою оцінкою, виходячи із загальної оцінки за поточний 

модульний контроль і оцінки за здачу екзамену. Оцінювання знань студентів 

при здачі екзамену здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Розрахунок загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної 

дисципліни  проводиться за формулою 

                       (2) 

де М – загальна оцінка за поточний модульний контроль; 

     Е – оцінка за екзамен; 

     0,6 і 0,4 – коефіцієнти співвідношення балів за поточну успішність і 

здачу екзамену, тобто максимальна оцінка за поточну успішність не може 

перевищувати 60 балів, а за здачу екзамену – 40 балів. 

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх 

видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки 

можуть бути додані бали у розмірі до 10% від загальної підсумкової оцінки за 

умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені робочим 

навчальним планом підготовки студентів і робочою програмою з навчальної 

дисципліни незалежно від результатів виконання. 

Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної 

діяльності студентів визначається науково-педагогічним працівником кафедри, 

враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни 

(відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, 

виконання поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній роботі).  

 

Таблиця 4. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація і методика 

аудиту» 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  
Дуже добре  82-89 В 

74-81 С Добре 
Задовільно 64-73 D 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни  

 

 

Студенти можуть також отримати додаткову кількість балів за участь у 

науково-дослідній та навчально-методичній роботі кафедри. 
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Таблиця 5. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» 
Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна  
 

Підготовка комплекту аудиторської документації 2 

Підготовка презентацій 2 

2. Науково-дослідна Доповідь на наукових студентських конференціях 4 
Участь у наукових гуртках та студентських клубах 4 
Участь  у студентських конкурсах та олімпіадах 3 
Підготовка та публікація наукових статей і тез 6 
Участь у навчально-методичних розробках кафедри 5 
Участь у виконанні кафедральної НДР 4 

3. Інші форми 
(зазначити, які саме) 

не передбачено х 

Разом  30 

 

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення 

навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 

100 балів 

Результати підсумкового контролю знань заносяться до індивідуального 

навчального плану студента та до відомості обліку успішності  

 

6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу 

 

При вивченні навчальної дисципліни використовується: 

- загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних 

продуктів Microsoft Office; 

- спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 

освітнього процесу, а саме дистанційний курс.  

 

7. Рекомендовані джерела інформації  

 

Основні 

1. Аудит : підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В.Кудрицький та ін.] ; за 

заг. ред. проф. О.А. Петрик. − К. : КНЕУ, 2015. − 498 с. 

2. Виноградова М. О. Аудит : навч. посібник / М. О. Виноградова, Л. I. 

Жидєєва. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 654 с. 

3. Кодекс етики професійних бухгалтерів (редакція 2012 року). Міжнародна 

федерація бухгалтерів / Пер. з англ. − К. : Федерація професійних бухгалтерів 

і аудиторів України, 2014. − 136 с.  

4. Кулаковська Л.П. Основи аудиту : навч. посвбник / Л.П.Кулаковська, 

Ю.В.Піча. − К.: Каравела, 2011. − 312 с.  

5. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту 

(стандарти) : видання 2017 р. / Пер. з англ. − К. : Міжнародний інститут 

внутрішніх аудиторів,  Інститут внутрішніх аудиторів України.   

6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг : видання 2016-2017 рр., в 3 частинах / Пер. з 

англ. − К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України.   
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7. Никонович М.О. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О.Редько; за 

ред. Є.В. Мниха. − К. КНТЕУ, 2014.− 748 с.  

8. Про аудит фінансової звітності та діяльність [Електронний ресурс] : 

Закон України № № 2258-VIII від 21.12.2017. − Режим доступу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 

Додаткові 

9. Аудит: навч. посібник / С. I. Дерев'янко, Н. П. Кузик, С. О. Олійник, О. 

М. Ганяйло. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 380 с.  

10. Аудит: організація і методика: навч. посібник / Огійчук М.Ф., Новиков 

І.Т., Рагуліна І.І. − К.: Алеута, 2012. − 664 с. 

11. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та 

внутрішнього аудиту) : підручник. / За ред. проф. В.В.Немченко, О.Ю. 

Редько. −К.: ЦУЛ, 2012. − 540 с. 

12. Верига Ю.А. Методика внутрішнього та зовнішнього аудиту 

фінансових резервів торговельних підприємств / Ю.А. Верига // Науковий 

вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 2014. - №5 (67). - 

190с. - С. 158-163 

13. Верига Ю.А. Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: 

процесний аспект / Ю.А. Верига, Є.А.Карпенко // Наукові праці 

Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні 

науки». – Кіровоград: КірНТУ, 2011. – № 20. – С. 186-193. Спосіб доступу: 

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/365 

14. Верига Ю.А. Трактування фінансових резервів як об`єкта аудиту та їх 

класифікація / Ю.А. Верига // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. 

кол.: Башнянин Г.І., Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. Львів: Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2015. - Вип. 48. - 140с. 

15.  Дмитренко І.М. Аудит (за міжнародними стандартами): 

навчальний посібник / І.М.Дмитренко. ─ К.: Кондор-Видавництво, 2015. ─ 

398 с. 

16. Каменська Т. О. Внутрішній аудит: виникнення та розвиток / Т. О. 
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