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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  
У світовій практиці аудит набув значного поширення. Основною передумовою аудиту є 

взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі 

податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і 

звітності. Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки 

кожної країни. Метою аудиту є сприяння ефективності роботи, раціональному використанню 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання 

максимального прибутку. Логічним продовженням вивчення цієї дисципліни є такі курси, як: 

“Звітність підприємств”,  “Аналіз фінансово-господарської діяльності”, “Організація і методика 

аудиту”. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:  
допомогти студентам опанувати базові теоретичні основи; 

набуття практичних навичок проведення аудиту, що сприятиме підготовці фахівців високої 

кваліфікації, здатних виконувати аудит у різних галузях народного господарства. 

засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як системи незалежного фінансового 

контролю; 

опанування законодавчих актів, нормативно – інструктивних документів, міжнародних 

стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів, набуття практичних навичок з 

організації та планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання 

аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.  

3. Пререквізити: міжпредметні зв’язки    вивчення дисципліни грунтується  на знанні 

бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності,  фінансів, менеджменту, маркетингу, 

фінансового обліку, управлінського обліку, аудиту. 

4. Компетентності та результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у 

відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства.  

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, 

контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.  

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні 

методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства.  

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту  

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.  

Програмні результати навчання: 

ПРН01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень,  

самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних 

проблем економіки та управління.  

ПРН11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.  

ПРН14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій 

для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх 

оптимізації.  
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ПРН15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.  

ПРН17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту 

суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

 

5. Тематичний план по курсу «Організація і методика аудиту» 
 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Практ. С.р.с. 

МОДУЛЬ І 

1. Огляд світових систем організації і управління 

аудиторською діяльністю 

2  4 

2. Організація аудиту та управління ним в Україні 2 2 4 

3. Регламентація організації аудиту Аудиторською 

палатою (нормативи аудиту) 

  4 

4. Аудиторський ризик, як фактор ефективної 

організації аудиторського контролю 

2  4 

5.  Організація роботи аудитора 2 2 4 

6.  Суттєвість та її взаємозвязок з ризиком 

аудиторської перевірки 

  4 

7.  Методичні прийоми аудиторського контролю  2 2 4 

 Модульна контрольна робота  2  

 Всього по модулю 1 10 8 28 

МОДУЛЬ ІІ 

8. Професійна етика аудитора як  складова 

організаційного процесу 

2  4 

9. Узагальнення організації аудиту в стадії 

аудиторької перевірки 

- 2 4 

10. Планування аудиторської перевірки 2  4 

11. Процедури аудиту  2 4 

12. Організація збору аудиторських доказів 2  4 

13. Організація роботи з підсумковою документацією  2  4 

14. Організація здійснення аудиторських послуг на 

аудиторських підприємствах 

2 2 2 

 Модульна контрольна робота  2  

 Всього по модулю 2 10 8 26 

 Всього по курсу 20 16 54 
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6. РОБОЧА ПРОГРАМА 

з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» 
 

 

№ 

п/п 

№
 з

а
н

я
ть

 

Назва розділів і тем 

навчальної дисципліни, зміст 

занять практичних робіт 

Вид 

занять 

Обсяг навчальних 

завдань 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
ю

 

аудиторні 

заняття 

СРС 
- 

лекції 

 

практ

ичні 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МОДУЛЬ 1 

1 1 Огляд світових систем 

організації і управління 

аудиторською діяльністю 

Сутність і завдання аудиту. 

Види аудиту 

Об’єкти та суб’єкти аудиту 

лекція 

практ. 

зан. 

2  4 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 

2 2-3 Організація аудиту та 

управління ним в Україні. 

Організація управління 

аудитом в Україні 

Професійна етика аудиторів, 

їхні права і обов’язки  

лекція 

практ. 

зан. 

2 2 4 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 

3  Регламентація організації 

аудиту Аудиторською 

палатою (нормативи 

аудиту) 

Підготовка і сертифікація 

аудиторів  

Закон України «Про 

аудиторську діяльність» 

лекція 

практ. 

зан. 

  4 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 

4 4 Аудиторський ризик, як 

фактор ефективної 

організації аудиторського 

контролю 

Сутність аудиторського 

ризику та його види 

Способи зниження 

інформаційного ризику 

Характеристика складових 

аудиторського ризику 

лекція 

практ. 

зан. 

2  4 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 
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5 5-6 Організація роботи 

аудитора 

Процедури вибору клієнта та 

укладання договору 

Структура договору та 

положення, які містить 

договір 

Відповідальність та 

зобов’язання сторін 

лекція 

практ. 

зан. 

2 2 4 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 

6  Суттєвість та її 

взаємозв’язок з ризиком 

аудиторської перевірки 

Визначення помилок і 

шахрайства 

Відповідальність керівництва 

підприємства й аудитора 

Оцінювання помилок та 

шахрайства 

лекція 

практ. 

зан. 

  4 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 

7 7-8 Методичні прийоми 

аудиторського контролю 

Предмет і метод аудиторської 

діяльності 

Методичні прийоми 

проведення аудиту  

лекція 

практ. 

зан. 

2 2 4 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 

8 9 Модульна контрольна 

робота  

 2  Напи-

сання 

МКР 

  Всього по модулю 1  10 8 28  

МОДУЛЬ 2 

9 10 Професійна етика аудитора 

як  складова 

організаційного процесу 

Принципи аудиту. 

Етичні принципи. 

Методологічні принципи. 

Принцип планування. 

Доцільність вибору методики і 

техніки аудиту, визначення 

критеріїв суттєвості і 

достовірності. 

Обмеження у висловленні 

аудиторської думки. 

лекція 

практ. 

зан. 

2  4 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 
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10 11 Узагальнення організації 

аудиту в стадії аудиторької 

перевірки 

Дослідницька стадія аудиту. 

Підготовчо-узгоджувальна 

стадія аудиту. 

Основна та завершальна 

стадії аудиту. 

лекція 

практ. 

зан. 

- 2 4 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 

11 12 Планування аудиторської 

перевірки 

Суть планування та його 

необхідність в аудиті 

Розробка загального плану 

аудиту 

Аудиторська програма 

 

лекція 

практ. 

зан. 

2  4 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 

12 13 Процедури аудиту 

Суть аудиторських процедур. 

Класифікація аудиторських 

процедур. 

лекція 

практ. 

зан. 

 2 4 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 

13 14 Організація збору 

аудиторських доказів 

Аудиторські докази: їх 

сутність та класифікація 

Джерела доказів та фактори, 

що впливають на 

достовірність доказів 

Способи отримання доказів 

лекція 

практ. 

зан. 

2  4 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 

14 15 Організація роботи з 

підсумковою 

документацією 

Сутність аудиторського звіту 

та висновку 

Структура аудиторського 

висновку 

Позитивний та умовно – 

позитивний висновок 

Негативний аудиторський 

висновок 

Звіт аудитора керівництву 

господарюючого суб’єкта 

Інші підсумкові документи 

лекція 

практ. 

зан. 

2  4 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 
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15 16-

17 

Організація здійснення 

аудиторських послуг на 

аудиторських 

підприємствах 

Поняття і види ауд.послуг 

Клієнти аудиторських фірм, 

процедури їх вибору  

Оплата аудиторських послуг  

Суть аудиторських процедур 

Класифікація аудиторських 

процедур 

лекція 

практ. 

зан. 

2 2 2 Інд. 

опит., 

розв’язув

ання 

задач 

16 18 Модульна кон. робота   2   

  Всього по модулю 2  10 8 26  

  Разом по курсу 120 20 16 54  

 

 

7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

 

1. Сутність і завдання аудиту. 

2. Види аудиту 

3. Об’єкти та суб’єкти аудиту 

4. Предмет і метод аудиторської діяльності  

5. Методичні прийоми проведення аудиту та організації аудиторської діяльності  

6. Організація управління аудитом в Україні 

7. Підготовка і сертифікація аудиторів  

8. Професійна етика аудиторів, їхні права і обов’язки  

9. Закон України «Про аудиторську діяльність» 

10. Процедури вибору клієнта та укладання договору 

11. Структура договору та положення, які містить договір 

12. Відповідальність та зобов’язання сторін 

13. Етапи проведення аудиту  

14. Критерії та методи аудиторської оцінки фінансової звітності  

15. Аудит облікових оцінок 

16. Аудит фінансового стану підприємства  

17. Аудит фінансових результатів 

18. Сутність аудиторського ризику та його види 

19. Способи зниження інформаційного ризику 

20. Характеристика складових аудиторського ризику  

21. Визначення помилок і шахрайства 

22. Відповідальність керівництва підприємства й аудитора 

23. Оцінювання помилок та шахрайства 

24. Суть планування та його необхідність в аудиті 

25. Розробка загального плану аудиту 

26. Аудиторська програма 

27. Стадії проведення аудиту 

28. Аудиторські докази: їх сутність та класифікація 

29. Способи отримання доказів  

30. Суть та функції робочої документації 

31. Призначення робочих документів 

32. Методика проведення загального аудиту  

33. Загальний огляд фінансової звітності підприємства  
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34. Формальна та аналітична перевірка звітності 

35. Перевірка правильності складання фінансової звітності 

36. Сутність аудиторського звіту та висновку 

37. Структура аудиторського висновку 

38. Позитивний та умовно – позитивний висновок, негативний аудиторський висновок  

39. Суть внутрішнього контролю 

40. Класифікація внутрішнього контролю 

41. Об’єкти та суб’єкти внутрішнього контролю 

42. Методичні прийоми проведення контролю  

43. Поняття і види аудиторських послуг 

44. Методичні прийоми внутрішнього аудиту 

45. Оплата аудиторських послуг  

46. Суть аудиторських процедур 

47. Класифікація аудиторських процедур 

48. Суть внутрішнього аудиту та його завдання 

49. Функції внутрішнього аудиту 

50. Об’єкти та суб’єкти внутрішнього аудиту 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ»  

1. Курс складається з двох модулів: 

1.1. Модуль 1 – теми 1 – 4 

   Модуль 2 – теми 5 – 8 

1.2. Кожний модуль передбачає оцінювання за 35-бальною шкалою. 

2. Критерії оцінювання знань студентів з поточного  контролю: 

2.1 Рівні оцінювання: 

Рівень 1. Дати письмову відповідь на теоретичні питання, творчо-пізнавальні завдання 

(відповідь: так, ні), наукові завдання (замість крапок поставити за змістом слово чи 

словосполучення, які Ви вважаєте єдино правильними); лексико-семантичний диктант (дати 

точне визначення тому чи іншому поняттю, терміну) – до 3-х балів за кожне завдання. 

Рівень 2. Тестові завдання – до 4-х балів. 

 Рівень 3. Вирішення проблемних ситуацій до 5-и балів. 

2.2 Самостійна робота – опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; поглиблене 

вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової інформації; підготовка до виступу на 

семінарських заняттях та підготовка до практичних занять; переклад іноземних джерел 

встановленої тематики, підготовка та оформлення схем, діаграм та інших завдань графічного 

характеру; опрацювання та підготовка огляду опублікованих статей у фахових та інших 

виданнях; систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед іспитом тощо:  - від 1-го до 3-х 

балів; 

2.3 Індивідуальні навчально-дослідні завдання – виконання розрахунково-аналітичних робіт, 

дослідження практичних ситуацій, підготовка фінансових звітів, аналіз діяльності досліджуваного 

підприємства, розробка програм здійснення певних процесів, підготовка реферативних матеріалів з 

актуальної тематики, власних досліджень до олімпіад, конференцій тощо: до 5-и балів.  

2.4 Модульна контрольна робота – до 5 балів. 

2.5 Ректорська контрольна робота – до 5 балів. 

4. Організація підсумкового контролю у формі іспиту:  

4.1. Іспити проводяться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань, тестування на 

комп’ютерах. На іспит виносяться вузлові питання з навчальних програм, визначення 

економічних категорій та понять, тестові, наукові завдання та аналіз конкретних ситуацій.  

4.2. Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 30 балів. Кожне  з шести запропонованих 

завдань має шкалу 0-5 балів. 

4.3. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного 
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контролю знань та виконання завдань, що виносяться на іспит. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим 

переведенням в традиційну 4-бальну та шкалу за системою ECTS в такому порядку: 

 

 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 A відмінно відмінно 

82 - 89 B добре добре 

74 - 81 C 

64 - 73 D задовільно задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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1.  Методичнi рекомендацiї щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок 
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Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №18, 19-20,21-22, ст. 144.  

6.  Податковий кодекс України : Закон від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 20.12.2020).  
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№ 996-XIV, із змінами та доповненнями. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 
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obliku?app_id=24 (дата звернення: 20.12.2020).  

9.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
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20.12.2020).  
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1. www.business.kiev.ua – Інтернет-портал газети «Бізнес»  

2. http://zakonl.rada.gov.ua  
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