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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів базових теоретичних 
знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації роботи 
аудиторської фірми і праці аудиторів. 

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ функціонування аудиту як 
незалежного фінансового контролю в Україні; нормативно-правових актів, що регулюють 
аудиторську та банківську діяльність, набуття практичних навичок з організації, 
планування та виконання аудиторських процедур 

Предметом навчальної дисципліни є методи і процеси аудиторських перевірок 
на підприємствах. 

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

 
 

Тема 

Години 
(лекції/ла 
бораторні, 
практичні, 
семінарсь 

кі) 

 
 

Результати навчання 

 
 

Завдання 

 

Оціню 
вання 

1 семестр 
Модуль 1. Теоретичні засади організації та методика аудиту окремих 

компонентів (статей) фінансової звітності
100

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

 
1/2 

Знати предмет і об'єкти організації 
аудиторської діяльності. 
Знати  методику  проведення 
аудиту та вміти застосовувати 
методичні прийоми організації та 
методики аудиту. 
Вміти працювати з нормативно- 
правовим забезпеченням 
організації діяльності 
аудиторських фірм та праці 
аудиторів. 
Знати права, обов’язки та 
відповідальність аудиторів. 
Розуміти функції контролю якості 
роботи персоналу та його 
відповідальність. 
Знати мету та основні завдання 
організації  процесу  аудиторської 

Підготовка до   лекцій 
(попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
повнотекстовою 
лекцією в moodle). 
Виконання  та здача 
практичної  роботи   (в 
методичних 
рекомендаціях – в 
продовж практичного 
заняття, та самостійно - 
в moodle). 

 
 
 

5 

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

 
 
 

1/2 
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Тема 3. Організація 
процесу аудиторської 
перевірки фінансової 
звітності        та        її

 
 

1/2 
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інформаційного 
забезпечення 

 перевірки фінансової звітності. 
Розуміти  особливості  організації 
взаємозв'язків аудиторської фірми 
(аудиторів) з  клієнтами 
(замовниками  аудиту та 
аудиторських послуг). 
Розуміти організацію процесу 
аудиту за його етапами (стадіями). 
Володіти знаннями професійної 
етики аудиторів в процесі 
перевірки фінансової звітності. 
Знати особливості аудиту 
фінансової звітності, складеної за 
МСФЗ. 
Знати особливості організації та 
методика аудиту окремих 
компонентів (статей) фінансової 
звітності. 

  

Тема 4. Методика 
виконання завдання з 
аудиту окремих 
компонентів (статей) 
фінансової звітності в 
умовах застосування 
МСФЗ 

 
 
 

4/4 

Підготовка до   лекцій 
(попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
повнотекстовою 
лекцією в moodle). 
Виконання  та здача 
практичної  роботи   (в 
методичних 
рекомендаціях – в 
продовж практичного 
заняття, та самостійно - 
в moodle). 

20
 

(4 
завданн 
я, що 
оцінюю 
ться по 
5 балів 
кожне) 

Тема 5. Аудит  
 
 

2/4 

 10
оподаткування 
діяльності суб’єктів 
господарювання 

 (2 
завданн 
я, що 
оцінюю 
ться по
5 балів

 кожне)

  

Виконання   самостійної 
роботи  за  темами  (1-5)

 
15 

(завдання в moodle). 
Підготовка та
написання модульної
контрольної роботи № 1
(описова  частина  –  на 
аудиторних заняттях, 35 
тестова- в moodle) 

Модуль 2. Аудит фінансової звітності окремих суб’єктів суспільного 
інтересу 

100 

Тема 6. Аудит 
фінансової звітності 
про страхову 
діяльність суб’єктів 
господарювання 

 
 

1/2 

Знати будову та особливості 
формування фінансової 
звітності страховиків як об’єкту 
аудиту. 
Вміти здійснювати аудиторську 
оцінку стану страховика на 
підставі даних фінансової 
звітності як прийом контролю 
страхової діяльності. 
Знати особливості діяльності 
кредитної спілки та вміти 
застосовувати аудиторські 
процедури у відповідь  на 
оцінені ризики та рівень 
суттєвості. 
Розуміти особливості аудиту 
кредитного і депозитного 
портфелів. 
Вміти здійснювати розробку 
стратегії     аудиту     фінансової 

Підготовка до   лекцій 
(попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
повнотекстовою 
лекцією в moodle). 
Виконання  та здача 
практичної  роботи   (в 
методичних 
рекомендаціях – в 
продовж практичного 
заняття, та самостійно - 
в moodle). 

10

Тема 7. Аудит 
фінансової звітності 
кредитних спілок 

 
 

1/2 

 
5 

Тема  8.  Особливості 
аудиту фінансової 
звітності  різних 
небанківських 
фінансових установ 

 
 
 

1/2/2 

 

5 

Тема 9. Тема. 
Завершення 
аудиторської 
перевірки   та 
узагальнення 
результатів аудиту 
фінансової звітності 

 
 
 

1/2 

 

5 



 

Тема 10. Особливості 
завдань з огляду 
фінансової звітності, 
спеціальних видів 
аудиту та 
аудиторських послуг 

 
 
 

1/2/2 

звітності.
Вміти здійснювати контроль 
якості аудиту. 
Знати особливості аудиту 
ломбардів. 
Вміти здійснювати аудит 
недержавних пенсійних фондів 
(НПФ). 
Знати особливості аудиту 
інвестиційних фондів. 
Вміти забезпечувати організацію 
завершального етапу 
аудиторської перевірки. 
Вміти оцінювати можливості 
безперервного функціонування 
підприємства. 
Вміти визначати подальші події. 
Розрізняти супутні аудиту 
послуги. 
Знати функції та вміння до 
організації внутрішнього 
контролю  підприємства  за  його 
складовими. 
Знати концептуальні основи 
організації внутрішнього аудиту. 

  

5 

Тема 11. Внутрішній 2/4 Підготовка 5
аудит суб'єктів презентацією 
підприємницької лекцією в moodle). 
діяльності Підготовка 

презентацією 
лекцією в moodle). 
Підготовка 
презентацією 
лекцією в moodle). 
Підготовка 
презентацією 
лекцією в moodle). 
Підготовка  

Співбесіда за темами (6- 
11) (теми в moodle). 20 

Підготовка та
написання модульної
контрольної роботи № 2 45
(описова  частина  –  на
аудиторних заняттях,
тестова- в moodle) 

Всього за 1 семестр 70 
Екзамен   30 

Всього за курс 100 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні 
мати коректні текстові посилання на використану літературу

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано
74-89 добре
60-73 задовільно
0-59 незадовільно не зараховано

 


