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1.
Найменування
показників

Кількість кредитів 5
Загальна кількість
годин - 150
Змістових модулів - 2

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика навчальної
Галузь знань,
спеціальність, ступінь

дисципліни

вищої освіти

денна форма навчання

Галузь знань
07 Управління та
адміністрування

Обов’язкова

Спеціальність:
071 «Облік і
оподаткування»

Курс/рік
підготовки
4 курс / 2С
Вид занять
Лекції
Лабораторні

Тижневе

заняття

навантаження:
аудиторних занять 6,4 год.
самостійна робота
студента – 5 год.

Ступінь вищої освіти:

Практичні

«Бакалавр»

заняття
Семінарські
заняття
Самостійна
робота

Семестр
8 / 4-й
Кількість
годин
32
-

32

-

86

Форма контролю: екзамен

2.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу: Оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття
практичних навичок проведення аудиту, виконання інших видів аудиторських
послуг.
Завдання курсу: 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.
По вивченні навчальної дисципліни «Аудит» студент повинен знати:
- сутність аудиту, як невід'ємної складової системи управління (функції
незалежного фінансового контролю) та його місце та роль в умовах
ринкової економіки;
- теоретичні основи аудиту як науки, його предмету і об'єктів, методу і
принципів;
- основні аспекти методики і організації аудиту як специфічного виду
підприємницької діяльності у сфері послуг з економіко-правового
забезпечення суб'єктів бізнесу;
уміти:
- складати загальні плани та робочі програми з аудиту;
- виконувати комплекс аудиторських процедур з перевірки фінансової
звітності та оцінювати правомірність здійснення господарських
операцій;
- пов’язувати види звітності суб’єктів господарювання з її споживачами,
здійснювати класифікацію об’єктів аудиту;
- оформлювати
робочі та підсумкові документи за результатами
проведення аудиту;
- документально оформити процес аудиту, аналізувати алгоритм укладення
договору на проведення аудиту.
- розробляти рекомендації щодо усунення виявлених помилок або
розроблення альтернативи правильних варіантів рішень для усунення
виявлених недоліків чи оптимізації планів управлінського персоналу.
- вирішувати ситуаційні завдання з питань обліку, оподаткування, звітності
та контролю у відповідності до чинного законодавства.
- об’єктивно оцінювати стан
бухгалтерського обліку
і звітності
організацій та їх відповідність вимогам законодавства;
- виявляти помилки та викривлення в обліку та звітності, робити висновки
за станом звітності перевіреного суб’єкту, складати звіт про результати
перевірки та аудиторський висновок.
Вищезазначені вміння та знання студент повинен вміти

застосовувати за наступними напрямками діяльності підприємств:
формування власного капіталу, рух основних засобів та нематеріальних
активів; виробничих запасів, товарів і готової продукції; розрахунків з
персоналом, дебіторами та
кредиторами; формування фінансового
результату та розподіл прибутку.

3.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. «Теоретичні засади аудиту».
Тема 1. Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту.
Поняття та завдання організації та методики аудиту. Предмет та об'єкти
організації та методики аудиту. Методика
аудиторської діяльності.
[1,2,3,4,7,8,9,11,12,14, 15].
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне
забезпечення.
Управління аудиторською діяльністю в Україні. Правове регулювання
аудиторської діяльності. Організація аудиторської діяльності. Аудитор, його
статус і сертифікація. Міжнародні стандарти аудиту. Професійна етика аудитора.
[1,2,3,4,7,8,9,11,12,15].
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання.
Вибіркові дослідження в аудиті.
Метод аудиторської діяльності. Ознаки та критерії оцінювання фінансової
звітності.
Вибір методів і прийомів аудиторської перевірки. Вибіркові
дослідження. Методи вибіркового контролю. [1,2,4,7,8,9,11].
Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього
контролю.
Поняття про аудиторський ризик та його складові. Поняття про
суттєвість та її оцінювання. Обман та помилка: визначення та фактори, що їх
зумовлюють. Вивчення та оцінювання системи внутрішнього контролю.
Комп'ютерне шахрайство: визначення та ознаки.
[1,22,8,9,10,14,15].
Тема 5. Планування аудиту. Аудиторські докази та робочі документи
аудитора.
Процес проведення аудиту та його стадії. Клієнти аудиторських фірм і
критерії їхнього вибору. Планування аудиторської перевірки та аудиторські
процедури. Аудиторські докази, їхні види. Прийоми і процедури отримання
аудиторських доказів. Використання роботи інших фахівців. Поняття про робочі
документи аудитора, їхня класифікація та порядок зберігання. [1, 8,9,10,14,18].
Тема 6. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи.
Структура аудиторського звіту та загальні вимоги до нього. Види
аудиторських звітів. Порядок складання та подання аудиторських звітів. Інші
підсумкові документи за наслідками аудиту. [1,2,4,6,14, 15].

Змістовий модуль 2. «Організація і методика проведення аудиту»
Тема 7. Організація і методика проведення аудиту грошових коштів.
Нормативне регулювання операцій з грошовими коштами. Організація і
методика аудиту касових операцій. Методика аудиту операцій на рахунках у
банку. [1, 8,9,10,14,18].
Тема 8. Організація і методика проведення аудиту товарноматеріальних цінностей
Основні завдання, джерела інформації аудиту операцій з виробничими
запасами та нормативно-правові документи, що його регулюють. Методика
проведення аудиту операцій з матеріальними запасами. Організація та методика
проведення переоцінки товарно-матеріальних цінностей. Методика та
організація аудиту оборотних малоцінних та швидкозношувальних предметів
(МШП). [1,2,4,6,14, 15].
Тема 9. Організація і методика проведення аудиту необоротних
активів.
Завдання, об'єкти та джерела інформації аудиту операцій з основними
засобами. Аудит операцій з надходження, руху та вибуття основних засобів.
Аудит нарахування амортизації та затрат на ремонт основних засобів.
Аудит нематеріальних активів. [1,2,3,4,7,8,9,11,12,15].
Тема 10. Організація і методика проведення аудиту розрахунків з
оплати праці
Мета, завдання, джерела аудиту. Нормативне регулювання формування та
використання фонду оплати праці на підприємстві. Організація і методика
аудиту нарахування оплати праці на підприємстві. Організація і методика
розрахунків з працівниками по оплаті праці. [1,2,3,4,7,14].
Тема 11. Організація і методика проведення аудиту витрат
операційної діяльності та виходу продукції
Загальні положення нормативних актів, якими керується аудитор при
проведенні аудиту операційної діяльності підприємства. Організація і методика
аудиту витрат операційної діяльності. Аудит витрат фінансових операцій,
інших витрат та надзвичайних витрат. [4,7,8,9,11,12,16].
Тема 12. Організація та методика аудиту розрахункових операцій та
поточних зобов’язань
Нормативне регулювання розрахункових операцій та поточних
зобов'язань. Організація і методика проведення аудиту розрахункових операцій.
Методика аудиту розрахункових та поточних зобов'язань. Методика аудиту
довгострокових і короткострокових позик. [4,7,8,9,11,12,16].

Тема 13. Аудит формування і використання власного капіталу та
облікової політики підприємства
Власний капітал та його різновиди. Аудит формування і використання
власного капіталу. Аудит облікової політики. [1,2,3,4,7,8,9,11,12,15].
Тема 14. Організація і методика аудиту доходів,
фінансових
результатів та фінансового стану підприємства
Загальні принципи та варіанти аудиту реалізації продукції, доходів і
фінансових результатів. Організація та методика аудиту доходів і фінансових
результатів. Організація і методика аудиту фінансового стану підприємства.
[1,22,8,9,10,14,15].

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
тижня

1

Кількість
Вид занять
годин
лк лаб пр. СРС
Змістовий модуль 1 «Теоретичні засади аудиту».
Предмет, метод і об’єкти організації та
Лекція 1
2
методики аудиту.
Практична
Предмет, метод і об’єкти організації та
робота
2
методики аудиту
№1
Тема заняття та завдання на
самостійну роботу

Лекція 2

Регулювання аудиторської діяльності
та її інформаційне забезпечення.

Практична
робота
№2
Самостійна
робота

Регулювання аудиторської діяльності
та її інформаційне забезпечення.
Робота на навчально-інформаційному
порталі

Лекція 3

Методи аудиту фінансової звітності та
критерії
її оцінювання. Вибіркові
дослідження в аудиті.

Практична
робота № 3

Методи аудиту фінансової звітності та
критерії
її оцінювання. Вибіркові
дослідження в аудиті.

Лекція 4

Аудиторський ризик і оцінювання
системи внутрішнього контролю.

2

Практична
робота
№4
Самостійна
робота
Лекція 5
3

Практична
робота
№5
Самостійна
робота
Лекція 6

4

5,6

Практична
робота
№6
Самостійна
робота
Самостійна
робота
ПМК І

2

2

2

2

2

2

10

4

4
4

5
10

4

4
4

5

Робота на навчально-інформаційному
порталі

8

Підготовка до ПМК І

5

Підсумковий контроль за змістовий

5

2

Планування аудиту. Аудиторські докази
та робочі документи аудитора.

Аудиторський звіт та інші підсумкові
документи

2
10

Робота на навчально-інформаційному
порталі

Робота на навчально-інформаційному
порталі
Аудиторський звіт та інші підсумкові
документи

2

2

Аудиторський ризик і оцінювання
системи внутрішнього контролю.

Планування аудиту. Аудиторські докази
та робочі документи аудитора.

балів

4

10

модуль І
Всього за змістовий модуль 1 – 75 год.
Номер
тижня

16

Вид занять

16
43
Кількість
дин
СР

35
балів

Змістовий модуль 2 «Організація і методика проведення аудиту»
Лекція №7
Практична
робота № 7
12

Лекція №8
Практична
робота № 8
Самостійна
робота
Лекція №9
Практична
робота № 9

13

Лекція № 10
Практична
робота № 10
Самостійна
робота
Лекція №11
Практична
робота №11

14

Лекція №12
Практична
робота №12
Самостійна
робота
Лекція №13

15

Практична
робота № 13
Лекція №14

Організація і методика проведення
аудиту грошових коштів.
Організація і методика проведення
аудиту грошових коштів.
Організація і методика проведення
аудиту
товарно-матеріальних
цінностей
Організація і методика проведення
аудиту
товарно-матеріальних
цінностей
Робота на навчально-інформаційному
порталі
Організація і методика проведення
аудиту необоротних активів.
Організація і методика проведення
аудиту необоротних активів.
Організація і методика проведення
аудиту розрахунків з оплати праці
Організація і методика проведення
аудиту розрахунків з оплати праці
Робота на навчально-інформаційному
порталі
Організація і методика проведення
аудиту витрат операційної діяльності
та виходу продукції
Організація і методика проведення
аудиту витрат операційної діяльності
та виходу продукції
Організація та методика аудиту
розрахункових операцій та поточних
зобов’язань
Організація та методика аудиту
розрахункових операцій та поточних
зобов’язань
Робота на навчально-інформаційному
порталі
Аудит формування і використання
власного капіталу та облікової
політики підприємства
Аудит формування і використання
власного капіталу та облікової
політики підприємства
Організація і методика аудиту

2
2

2

2

3

2

10

3

2
2

3

2

3

2

10

3

2

2

3

2

3

2

10

3

2

2
2

3

Практична
робота № 14

16,17

Самостійна
робота
Самостійна
робота

доходів, фінансових результатів та
фінансового стану підприємства
Організація і методика аудиту
доходів, фінансових результатів та
фінансового стану підприємства
Робота на навчально-інформаційному
порталі

2
8

Підготовка до ПМК ІІ

Підсумковий контроль за змістовий
модуль ІІ
Всього за змістовий модуль 2 – 75год.

3
3

5

ПМК ІІ

10
16

16

43

Екзамен
Всього з навчальної дисципліни – 150 год.

35
30
100

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1
1. Аудиторські послуги (АП) по проведенню перспективного аналізу
фінансової звітності.
2. АП по визначенню фінансової стабільності підприємства.
3. Вплив внутрішнього аудиту і контролю на обсяг зовнішнього аудиту.
4. Структура внутрішнього аудиту і система внутрішнього контролю
підприємства.
5. Залучення аудитором до аудиторської перевірки експертів та інших
спеціалістів.
6. Планування роботи аудитора та аудиторської фірми.
7. Контроль якості праці та робочого часу аудитора.
8. Міжнародні та європейські професійні організації аудиторів і їх
діяльність.
9. Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі.
10.Міжнародні нормативи аудиту, їх значення та застосування.
11.Оцінка аудитором подій, що сталися після складання фінансової
звітності.
12.Вибіркове дослідження в аудиті.
13.Внутрішній контроль і аудит, його структура та порядок виконання
14.Відповідальність аудиторів, їх види та суть.
15.Суть і зміст інформаційного і технічного забезпечення аудиторської
діяльності.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2
1. Організація і методика проведення аудиту грошових коштів
2. Організація і методика проведення аудиту товарно-матеріальних
цінностей

3. Аудит наявності та стану основних засобів.
4. Аудит нематеріальних активів.
5. Аудит переміщення та вибуття запасів.
6. Аудит дебіторської заборгованості.
7. Аудит фінансових результатів.
8. Аудит кредиторської заборгованості (довгострокової).
9. Аудит розрахунків по оплаті праці.
10.
Особливості аудиту інвестицій підприємств та інвестиційних
фондів.
11.
Особливості аудиту капітальних вкладень.
12.
Аудит адміністративних витрат підприємства.
13.
Аудиторська перевірка розрахунків з постачальниками і
підрядчиками.
14.
Аудиторська перевірка розрахунків по короткострокових позиках.
15.
Аудиторська перевірка розрахунків по довгострокових кредитах.
16.
Аудиторська перевірка розрахунків з підзвітними особами.
17.
Аудиторська перевірка розрахунків із учасниками та за іншими
операціями.
18.
Аудиторська перевірка доходів від реалізації.
19.
Аудиторська перевірка інших доходів і витрат.
20.
Організація і методика проведення аудиту витрат операційної
діяльності та виходу продукції
21.
Аудит інвестицій
22.
Аудит формування і використання власного капіталу та облікової
політики підприємства
23.
Організація і методика аудиту доходів, фінансових результатів та
фінансового стану підприємства
24.
Аудит податків та податкової звітності
25.
Аудит окремих суб’єктів господарської діяльності
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