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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної 
дисципліни 

формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок з організації і 

методики проведення аудиту та організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 90 
год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного 
та підсумкового 
контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування;  
поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання Наявність широких знань з бухгалтерського обліку, аудиту 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 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 

 ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 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). 

 СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу. 

 СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у відповідності до вимог системи менеджменту 

підприємства. 
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Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
суб’єктів господарювання. 

 ПР13. Знати міжнародні стандарти 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та 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. 

 ПР21. Демонструвати уміння 

використовувати, обробляти, аналізувати 

вітчизняні та іноземні професійні 

інформаційні джерела, коригувати 

методи виконання професійних 

обов’язків відповідно до вимог 
вітчизняних та іноземних стейкхолдерів. 

 СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 
щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків. 

 СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. 

 СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності 

інформації. 

 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. 

 СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері 
діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору. 

 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. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Модуль 1. Організація аудиту. Аудит активів 

Тема 1. Предмет, метод і 

об’єкти організації та 

методики аудиту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати тези або статтю на тему 
«Тенденції розвитку аудиту в сучасній 

Україні». 

Тема 2. Організація 

діяльності і контроль 

якості роботи 

аудиторської фірми і праці 

аудиторів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

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 

Тема 3.  Організація 

процесу  аудиторської 
перевірки фінансової 

звітності та її 

інформаційне 
забезпечення 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

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 буде використовуватися як 
суб’єкт дослідження у дипломній роботі. 

Тема 4. Аудит установчих 

документів, облікової 

політики та власного 

капіталу підприємства. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

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. 

Тема 5. Аудиторська Відвідування занять;   захист   домашнього За даними підприємства, на матеріалах якого 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Модуль 1. Організація аудиту. Аудит активів 

перевірка необоротних 
активів та інвестицій 

завдання; обговорення   матеріалу   занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

буде     виконуватися      дипломна      робота 
розробити і заповнити п’ять робочих 

документів аудитора, які можуть бути 

використані при аудиті необоротних активів 

та інвестицій 

Тема 6. Контроль 
аудитором грошових 

коштів і дебіторської 

заборгованості 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

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 

Тема 7. Аудит запасів Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

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 

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

Тема 8. Аудиторський 
контроль праці та її 

оплати 

Відвідування занять;   захист   домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

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 

Тема 9. Аудит 
довгострокових і 

короткострокових 

зобов’язань 

Відвідування занять;   захист   домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

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 

Тема 10. Аудит витрат і 
собівартості продукції. 

Відвідування занять;   захист   домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

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 

Тема 11. Аудит 
формування доходів і 

фінансових результатів. 

Відвідування занять;   захист   домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

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 

Тема 12. Аудиторська 
перевірка податкових 

розрахунків і платежів. 

Відвідування занять;   захист   домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

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 

Тема      13.      Завершення 
аудиторської перевірки та 
узагальнення результатів 

аудиту фінансової 

звітності 

Відвідування занять;   захист   домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему «Оцінка 
аудитором подальших подій» 

За матеріалами, наданими викладачем, 

скласти звіт незалежного аудитора 

Тема     14.     Особливості 
завдань з огляду 

фінансової звітності, 

спеціальних видів аудиту 

та аудиторських послуг 

Відвідування занять;   захист   домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему «Класифікація 
аудиторських послуг». 

Тема 15. Внутрішній 
аудит   суб’єктів 

підприємницької 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання;   обговорення   матеріалу   занять; 

виконання   навчальних   завдань;   завдання 

Охарактеризувати відмінності між 
внутрішнім і зовнішнім аудитом 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Модуль 1. Організація аудиту. Аудит активів 

діяльності самостійної роботи;   тестування;   поточна 
модульна робота 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 
 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,  

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,  

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 
кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-7): відвідування занять (3,25 балів); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 
самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (8,75 балів) 

 

30 

Модуль 2 (теми 8-15): відвідування занять (3,5 балів); захист домашнього завдання (3 бали); 
обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (8,5 балів) 

 

30 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 
 
 
 

http://www.apu.com.ua/
http://www.apob.org.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
http://www.iaasb.org/
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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