
 

 

Факультет / відділення  
___________________________________ 
 
Кафедра / циклова комісія   
Обліку та фінансів____________________ 
 
СИЛАБУС 
 

 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  Організація і методика аудиту  

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої освіти 

Перший (бакалаврський) 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування» 

Освітня програма  Облік і оподаткування 

Семестр  8 семестр (11 кл), 4 семестр (за ОКР МС ),  

Факультет /відділення Бакалаврської підготовки 

Курс  4 курс (11 кл), 2 курс ( за ОКР МС) 

Анотація курсу   Мета вивчення дисципліни: формування 

у студентів – майбутніх фахівців 

застосовування теоретичних знань з 

бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу 

господарської та фінансової діяльності, основ 

аудиту на практиці з метою організовувати та 

проводити аудит в результаті якого відвертати і 

усувати недоліки та порушення у діяльності 

підприємств, доцільно і кваліфіковано 

використовувати у майбутній практичній 

роботі сучасні форми і методи аудиту. 

Завдання дисципліни - навчити студентів:  

- придбання студентами систематизованих 

необхідних теоретичних знань  і практичних  

навичок  з аудиту. 

- розкрити основні загальні тенденції стану та 

розвитку міжнародного та вітчизняного аудиту. 

- з’ясувати основні процесу аудиту, а також 

розглянути та засвоїти особливості організації 

та методики проведення аудиту різних об’єктів 

та надання різного роду супутніх аудиту 

послуг. 



Об’єктом вивчення є взаємозв'язані 

економічні, організаційні, інформаційні, 

технологічні та інші сторони функціонування 

системи. 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є розкриття принципів організації 

проведення аудиту та надання супутніх аудиту 

послуг, форми і види аудиту, характеристика і 

методичні прийоми проведення аудиторського 

дослідження основних фінансово-господарських 

операцій у різних галузях економіки. 

Очікувані результати навчання: за 

результатами навчання студенти повинні  

   знати:  

- організацію аудиту в комп’ютерному 

середовищі; 

- організацію і методику аудиту основних 

засобів та нематеріальних активів; 

- організацію і  методику аудиту виробничих 

запасів ; 

- організацію і методику аудиту грошових 

коштів та розрахунків; 

- організація і методика аудиту праці та її 

оплати 

- організація і методика аудиту розрахунків з 

покупцями та різними дебіторами; 

- організація і методика аудиту розрахунків з 

постачальниками та іншими кредиторами; 

- організацію і методику аудиту власного 

капіталу; 

- організацію і методика аудиту податків 

- організацію і  методику аудиту доходів та 

фінансових результатів; 

уміти: 

- здійснювати процедуру вибору замовника та 

укладати договір на проведення аудиту; 

- планувати процес аудиту та складати робочі 

документи; 

- здійснювати збір аудиторських доказів; 

- вміти оформляти результати аудиторської 

перевірки шляхом складання аудиторських 

висновків та звітів; 

- володіти методикою аудиту активів та 

зобов’язань, фінансової звітності, знати їх 



особливості;  

- знати сутність та особливості внутрішнього 

аудиту, володіти його прийомами; 

 - здійснювати процедуру вибору замовника та 

укладати договір на проведення аудиту; 

- планувати процес аудиту та складати робочі 

документи; 

- здійснювати збір аудиторських доказів; 

- вміти оформляти результати аудиторської 

перевірки шляхом складання аудиторських 

висновків та звітів; 

- володіти методикою аудиту активів та 

зобов’язань, фінансової звітності, знати їх 

особливості; 

- знати сутність та особливості внутрішнього 

аудиту, володіти його прийомами. 

Передумови для вивчення дисципліни: перед 

вивченням дисципліни повинні бути вивчені: 

теорії бухгалтерського обліку, економічної 

статистики, фінансового обліку, економічного 

аналізу, податкової системи, права, та інших 

Сторінка курсу в MOODLE   

Мова викладання  Українська 

Лектор курсу  Ткаченко А.А, к.е.н.,доцент 

канали комунікації:  

E-mail: alla525@ukr.net 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_o.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність працювати в команді.  

Здатність працювати автономно.  

Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації.  

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово 

Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Застосовувати методики проведення 

аудиту й послуг з надання впевненості 

Застосовувати методики проведення аудиту й 

послуг з надання впевненості  

Ідентифікувати та оцінювати ризики 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_o.pdf


недосягнення управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, збереження й 

використання його ресурсів.  

 Здійснювати зовнішній та внутрішній 

контроль діяльності підприємства та 

дотримання ним законодавства з 

бухгалтерського обліку і оподаткування.  

Здатність застосовувати етичні принципи 

під час виконання професійних обов’язків.  

Здатність формулювати завдання, 

удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства.  

Перелік програмних 

результатів навчання 

Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності  

Володіти методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств. 

Розуміти особливості практики 

здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної 

діяльності. 

Розуміти теоретичні засади аудиту та 

вміти застосовувати його методи і процедури. 

Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні технології 

для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування.  

Мати навички володіння державною та 

іноземною мовами для письмової та усної 

професійної комунікації.  

Проявляти вміння працювати самостійно і 

в команді, нести професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися етичних 

принципів, норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної мети. 



Опис дисципліни 

Структура навантаження 

на студента 

Загальна кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Кількість лекційних годин – 20 

Кількість практичних занять – 22 

Кількість годин для самостійної роботи 

студентів – 48 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Методи навчання  Словесні (лекція, пояснення, дискусії); 

практичні (кейс-завдання); ситуаційний аналіз; 

робота в групах; методи самоконтролю. 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Організація і 

методика аудиту грошових 

коштів 

 

 

 Мета та основні завдання організаціі 

аудиту грошових коштів. Об’єкти аудиту 

грошових коштів . Предмет аудиту грошових 

коштів.  

Джерела інформації для перевірки 

грошових коштів.  

Етапи аудиторської перевірки коштів в 

касі та на рахунках в банку. Послідовність 

здійснення аудиту грошових коштів на 

поточних рахунках у банку. Типові порушення 

під час перевірки грошових коштів у касі які 

можуть бути виявлені. 

Основні порушення - зловживання, 

розкрадання, помилки в обліку операцій та їх 

класифікація . 

Тема 2. Організація і 

методика аудиту основних 

засобів і нематеріальних 

активів 

 

Мета, предмет та основні завдання аудиту 

необоротних активів 

Об’єкти та джерела інформації для аудиту 

основних засобів і нематеріальних активів 

Етапи аудиторської перевірки основних 

засобів.  

Особливості методики аудиту 

нематеріальних активів. Процедури здійснення 

методики аудиту основних засобів. 

 Типові порушення при перевірці наявності 

та руху основних засобів 

 Тема 3. Організація і  Мета, предмет та основні завдання аудиту 



методика аудиту виробничих 

запасів 

 

виробничих запасів 

 Об’єкти та джерела інформації для аудиту 

запасів. Елементи облікової політики. 

Інформація про порушення ведення обліку, 

нестачі, зловживання. 

Методика аудиту виробничих запасів. 

Послідовність проведення аудиту виробничих 

запасів. 

Типові порушення при перевірці 

виробничих запасів 

Тема 4. Організація і 

методика аудиту розрахунків 

з покупцями та різними 

дебіторами 

 

Мета та основні завдання аудиту 

розрахунків з покупцями та різними 

дебіторами. Предмет аудиту розрахунків з 

покупцями та різними дебіторами . 

Об’єкти та джерела інформації для аудиту 

розрахунків з дебіторами. Авансовий звіт. 

Реєстри синтетичного обліку. Джерела 

інформації для аудиту розрахунків з покупцями 

та різними дебіторами. 

 Етапи аудиторської перевірки 

розрахункових операцій. Процедури що 

входять до програми аудиту дебіторської 

заборгованості. Послідовність здійснення 

аудиту розрахункових операцій  

Використання процедур в  процесі аудиту 

дебіторської заборгованості .Проведенні 

фактичного контролю процесі здійснення 

документального контролю розрахунків з 

покупцями 

Типові порушення при аудиті розрахунків 

з дебіторами. 

Тема 5. Організація і 

методика аудиту розрахунків 

з постачальниками та 

іншими кредиторами 

 

 

 Мета, предмет та основні завдання 

організації аудиту розрахунків з кредиторами. 

 Об’єкти та джерела інформації для аудиту 

розрахунків. 

 Послідовність проведення аудиту 

розрахункових операцій. Перевірка 

правильності відображення зобов’язань в 

обліку. Встановлення законності списання 

нестач, втрат від псування запасів з вини 

постачальників . 



Типові порушення при перевірці стану 

розрахунків з постачальниками та іншими 

кредиторами 

 

 

Тема 6. Організація і 

методика аудиту праці та її 

оплати 

 

 

 Мета, предмет та основні завдання аудиту 

праці та її оплати 

 Об’єкти та джерела інформації аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам 

Порядок здійснення аудиторської 

перевірки розрахунків з оплати праці. Етапи 

аудиторської перевірки розрахунків з оплати 

праці. Аудит обґрунтованості визначення, 

формування та використання фонду оплати 

праці. 

Типові порушення при перевірці стану 

розрахунків з оплати праці 

Тема 7. Організація і 

методика аудиту податків 

 

Мета, предмет та основні завдання аудиту 

податків. 

Джерела інформації для аудиту податків. 

Суть аудиторської перевірки податків. 

Аудит розрахунків з бюджетом. 

Організаційні  етапи аудиту розрахунків з 

бюджетом:  

Основні аудиторські процедури перевірки 

розрахунків з бюджетом по ПДВ. 

Тема 8. Організація і 

методика аудиту капіталу і 

зобов’язань 

 

 

Мета, предмет та основні завдання аудиту 

операцій з капіталом. Аудит кредиторської 

заборгованості . 

 Об’єкти аудиту власного капіталу та 

забезпечення зобов’язань. 

Джерела інформації для аудиту операцій з 

власним капіталом. 

 Послідовність проведення аудиту 

капіталу. Основні цілі перевірки кредитів. 

Типові порушення при перевірці стану 

власного капіталу та зобов’язань. 

Тема 9. Методика аудиту 

доходів і фінансових 

результатів 

 

Мета, предмет та основні завдання аудиту 

доходів та фінансових результатів 

Об’єкти аудиту з обліку фінансових 

результатів 



 Джерела інформації для аудиту операцій з 

обліку доходів і фінансових результатів 

діяльності 

Послідовність проведення аудиту доходів 

і витрат Методика аудиту доходів 

підприємства. Методичні прийоми організації 

перевірки. Умови визначення доходу від 

реалізації продукції. Умови визначення 

результату від операції з надання послуг. 

Порядок проведення аудиту фінансових 

результатів 

Методика аудиту фінансових результатів. 

Основними напрямами емпіричного 

дослідження доходів, витрат і результатів 

діяльності. 

Аудит оцінок за справедливою вартістю 

згідно ПСБО. 

Програма аудиту доходів, фінансових 

результатів і робоча документація для 

забезпечення аудиту 

Тема 10. Організація аудиту 

в комп’ютерному середовищі  

 

Основні напрямки застосування 

інформаційних технологій в аудиті. Завдання 

практичного аудиту. Класифікації основних 

напрямів застосування інформаційних систем в 

аудиті. Текстові процесори. Електронні 

таблиці. Бази даних. Програми автоматизації 

бухгалтерського обліку.  

Аудит касових операцій. Аудит складу. 

Моделювання. 
 

Основні напрямки застосування 

інформаційних технологій в аудиті. Завдання 

практичного аудиту. Класифікації основних 

напрямів застосування інформаційних систем в 

аудиті. Текстові процесори. Електронні 

таблиці. Бази даних. Програми автоматизації 

бухгалтерського обліку.  

Аудит касових операцій. Аудит складу. 

Моделювання. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання 

зорганізується в он-лайн формі за погодженням 

із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, 



фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво) передбачено повторне 

проходження оцінювання. 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 70 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі  іспиту, відповідно до графіку навчального 

процесу.  

 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Експрес-опитування  (5 тем) 10 

Практичні завдання (5 тем) 20 

Захист практичного завдання до самостійної 

роботи  

30 

Модульні контрольні роботи  10 

Екзамен 30 
 

 

Шкала оцінювання 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог дiяльностi в 

стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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