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ВСТУП 

Перехід до економічних методів управління вимагає докорінної перебу-

дови й удосконалення обліку. Насамперед, він повинен орієнтуватися не стільки 

на зовнішніх споживачів інформації, скільки на задоволення потреб апарату 

управління підприємством. Об'єктивна потреба посилити інформаційно-

аналітичні функції обліку, ліквідувати розрив між можливостями інформаційної 

системи і потребами управління підприємством зумовлює необхідність створен-

ня і розвитку аудиту. 

Дисципліна «Аудит» є складовою частиною загальної системи знань із 

бухгалтерського обліку, орієнтованих на посилення інформаційно-аналітичної 

функції обліку, й важливою ланкою в розбудові ринкових відносин. Вона роз-

криває концептуальні засади збору, систематизації та аналізу облікової інформа-

ції з метою формування альтернативних варіантів управлінських рішень. 

Метою дисципліни «Аудит» є оволодіння базовими теоретичними знан-

нями та набуття практичних навичок проведення аудиту, виконання інших ви-

дів аудиторських послуг. 

Приєднання України до Булонського процесу передбачає впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 

українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-

модульної системи організації навчального процесу та розроблена  на основі 

освітньо-професійній  програми підготовки бакалавра за спеціальностями на-

пряму 0501 — «Економіка і підприємництво» (галузевий стандарт вищої освіти, 

2006 р.);  

Програма ухвалена кафедрою економіки підприємств міського господар-

ства, протокол № 1 від 31.08.2010 та Вченою радою факультету Післядиплом-

ної освіти та заочного навчання (протокол № 1 від 02.09.2010). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

Мета: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практич-

них навичок проведення аудиту, виконання інших видів аудиторських послуг. 

Завдання: засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як сис-

теми незалежного фінансового контролю; опанування законодавчих актів, нор-

мативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу 

професійної етики аудиторів; набуття практичних навичок з організації та пла-

нування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, на-

дання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів 

аудитора. 

Предмет: методологія і методика аудиту. 

Таблиця 1.1. - Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

фахівця 

Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких спирається на 
дану дисципліну 

Економіка підприємства 
Бухгалтерський облік 
Статистика  

Організація і методика аудиту 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль АУДИТ  (6,0/216) 

ЗМ 1.1 «Теоретичні та організаційні принципи аудиту»  (108/3) Суть і 

предмет аудиту. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забез-

печення. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання. Ауди-

торський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю. Планування ау-

диту. Аудиторські докази та робочі документи аудитора. 

ЗМ 1.2. «Технологія аудиту» (108/3). Аудит фінансової звітності. Ауди-

торський висновок та інші підсумкові документи. Підсумковий контроль. Реа-

лізація матеріалів аудиту. Аудиторські послуги, їх об'єкти і види. Внутрішній 

аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти. Методичні прийоми внутрішнього ау-

диту. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння (за рівнями сфор-
мованості) та знання 

Сфери діяльності (вироб-
нича, соціально-

виробнича, соціально-
побутова) 

Функції діяльності у виро-
бничій сфері (проектуваль-

на, організаційна, управ-
лінська, виконавська, тех-

нічна, інші) 
Проводити моніторинг 
виконання угод з поста-
чальниками та спожива-
чами, у тому числі із за-
кордонними 

виробнича контрольна 

Здійснювати оператив-
ний контроль за витра-
тами і втратами на під-
приємстві 

виробнича контрольна 

Контролювати збереження 
матеріальних цінностей. 

виробнича контрольна 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. №140-V 
зі змінами та доповненнями  (http://www.apu.com.ua) 

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 
2006 року – К.:ТОВ «ІАМЦ» АУ «СТАТУС», 2006.-1152 с.  

3. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і 
аудит» вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП 
«Рута», 2006 – 607 с. 

4. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів освіти. – К.: «Каравелла»; Львів: «Новий 
світ-2000», 2006. – 504 с. 

5. Сайт АПУ www.apu.com.ua. 

 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

АУДИТ 
Мета: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практич-

них навичок проведення аудиту, виконання інших видів аудиторських послуг. 

Завдання: засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як сис-

теми незалежного фінансового контролю; опанування законодавчих актів, нор-

мативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу 

професійної етики аудиторів; набуття практичних навичок з організації та пла-
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нування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання 

аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора. 

Предмет: методологія і методика аудиту. 

AUDIT 

Тhe Purpose of studying: a capture and acquisition of practical skills base theo-

retical knowledge’s is in the leadthrough of audit, implementations of other types of 

public accountant services. 

Task: mastering of theoretical principles of functioning of audit as independent fi-

nancial checking systems; study  of legislative acts, normatively instructional docu-

ments, international standards of audit, Code of professional ethics of public account-

ants; acquisition of practical skills on  organization and planning of audit, implemen-

tation of complex of separate public accountant procedures, grant of public account-

ant services, processing of workings and final documents of public accountant. 

A subject of discipline: methodology and method of audit. 

 

 
 

АУДИТ 
Цель: овладение базовыми теоретическими знаниями и приобретение 

практических навыков в проведении аудита, выполнения других видов ауди-

торских услуг. 

Задание: освоение теоретических принципов функционирования аудита 

как системы независимого финансового контроля; изучение  законодательных 

актов, нормативно инструктивных документов, международных стандартов ау-

дита, Кодекса профессиональной этики аудиторов; приобретение практических 

навыков по  организации и планированию аудита, выполнение комплекса от-

дельных аудиторских процедур, предоставление аудиторских услуг, оформле-

ние рабочих и итоговых документов аудитора. 

Предмет: методология и методика аудита. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни 

Заочна форма навчання 
Призначення:  

підготовка  
спеціалістів 

Напрям, спеціальність,  
освітньо-кваліфікаційний  

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS –
6,0 
Модулів – 1, РГЗ 
Змістових модулів 
– 2 
Загальна кількість 
годин –216, РГЗ 

Напрям 0305 "Економіка і 
підприємництво" 
Спеціальності: 
6.030509 – «Облік і аудит» 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень:  
Бакалавр 

Нормативна  
Рік підготовки: 4-й 
Семестр: 7-й 
Лекції – 12 год. 
Практичні  – 8 год. 
Самостійна робота –  196 
год. із них РГЗ 30  год. 
Вид  підсумкового контро-
лю – екзамен 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і само-

стійної роботи становить від 10% до 90%. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час прове-

дення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні питання 

винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також велике 

значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота студентів. 

Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації. 

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тематичний план дисципліни «Аудит»  складається з двох змістових мо-

дулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок дисцип-

ліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом 

і взаємозв'язками. 

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні за-

няття, самостійна робота студента. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Суть і предмет аудиту 

Необхідність, місце і роль аудиту в ринковій економіці. Суть і мета ауди-

ту. Предмет і об'єкти аудиту. Класифікація аудиту. 
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Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпе-

чення  

Міжнародний досвід регулювання аудиторської діяльності. Організаційне 

і методологічне управління аудиторською діяльністю в Україні. Нормативно-

правове регулювання аудиторської діяльності в Україні.  Організаційні основи 

здійснення аудиторської діяльності. Принципи здійснення аудиту. Інформацій-

не забезпечення аудиторської діяльності  

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання 

Методи, прийоми і процедури аудиту фінансової звітності. Критерії оцін-

ки фінансової звітності.  

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього ко-

нтролю 

Суть і зміст перекручень у фінансових звітах. Суттєвість  в аудиті. Ауди-

торський ризик і методи його оцінки. Аудиторська оцінка системи внутрішньо-

го контролю. 

Тема 5. Планування аудиту 

Процес проведення аудиту та його стадії. Попереднє (стратегічне) плану-

вання аудиту. Розробка загального плану аудиторської перевірки. Розробка 

програми аудиту. 

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

Суть і види аудиторських доказав. Робочі документи аудитора. 

Тема 7. Аудит фінансової звітності 

Методика аудиту фінансової звітності. Методика і організація аудиту ак-

тивів підприємства. Методика і організація аудиту пасивів підприємства. 

Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 

Суть, зміст і структура аудиторського висновку. Види аудиторських ви-

сновків і умови їх надання. Інші підсумкові документи. 

Тема 9. Підсумковий контроль 

Оцінка результатів аудиту. Контроль якості роботи аудиторів.  
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Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту 

Меморандум виправлених аудитором помилок за результатами перевірки. 

Відстежування виконання клієнтом рекомендацій аудитора. Модифікація ауди-

торського висновку у разі невиконання клієнтом рекомендацій аудитора. 

Тема 11. Аудиторські послуги, їх об'єкти і види 

Поняття аудиторської послуги. Об'єкти і види аудиторських послуг. 

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти 

Необхідність і суть внутрішнього аудиту. Об'єкти внутрішнього аудиту.  

Суб'єкти внутрішнього аудиту. 

Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту 

Методичні прийоми організації внутрішнього аудиту. Спеціальні методи-

чні прийоми внутрішнього аудиту. 

Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 

Підсумкові документи внутрішнього аудиту. Відстежування виконання 

структурними підрозділами рекомендацій внутрішніх аудиторів  

 

2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчаль-

ної роботи студента 

Таблиця 2.1 - Розподіл часу за модулями і змістовими модулями (заочне на-

вчання) 

Форми навчальної роботи 

Модулі (семестри) та змістові 
модулі 

Всього, 
кредит/ 
годин 

 
Лекції 

Семінари, 
практичні 

Лаб. СРС 

Модуль 1 6,0/216 12 8 - 196 
ЗМ 1.1. «Теоретичні та орга-
нізаційні принципи аудиту» 

3,0/108 6,0 4,0 - 98,0 

ЗМ 1.2. «Технологія аудиту» 3,0/108 6,0 4,0 - 98,0 
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Таблиця 2.2 - Лекційний курс (заочне навчання)  

Кількість годин 
за спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр,  
абревіатура) 

Зміст 

6.030509 – 
«О і А» 

ЗМ 1.1  «Теоретичні та організаційні принципи аудиту» 6,0 
Тема 1. Суть і предмет аудиту  1,0 
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформа-
ційне забезпечення 

1,0 

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оці-
нювання 

1,0 

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутріш-
нього контролю 

1,0 

Тема 5. Планування аудиту 1,0 

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора. 1,0 

ЗМ 1.2 «Технологія аудиту» 6 
Тема 7. Аудит фінансової звітності  1,0 

Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 1,0 

Тема 9. Підсумковий контроль 1,0 

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту 0,5 

Тема 11. Аудиторські послуги, їх об'єкти і види 0,5 

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти 0,5 

Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту 0,5 

Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 1,0 

РАЗОМ 12,0 
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Таблиця 2.3  - Практичні заняття (заочне навчання)  

Кількість годин 
за спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр,  
абревіатура) 

Зміст 

6.030509 – 
«О і А» 

ЗМ 1.1  «Теоретичні та організаційні принципи аудиту» 4,0 
Тема 1. Суть і предмет аудиту  - 

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформа-
ційне забезпечення 

- 

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оці-
нювання 

2 

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутріш-
нього контролю 

Тема 5. Планування аудиту 

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора. 

2 

ЗМ 1.2 «Технологія аудиту» 4 
Тема 7.Аудит фінансової звітності  2 

Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 2 

Тема 9. Підсумковий контроль - 

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту - 

Тема 11. Аудиторські послуги, їх об'єкти і види - 

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти - 

Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту - 

Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту - 

РАЗОМ 8,0 

 

2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 

Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних на-

вичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на інтен-

сивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоре-

тичних і практичних проблем ефективного  функціонування підприємства та 

його структурних підрозділів. 
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Таблиця 2.4. - Самостійна навчальна робота студента  

Форми самостійної роботи 
(за змістовими модулями) 

Години 
 

Форма звіту 

ЗМ 1.1 Теоретичні та організаційні принципи аудиту 2,72/ 98 

1. Огляд основної та додаткової літератури 10 
Конспект, літе-
ратура 

2. Ведення термінологічного словника 10 Текст словника 
3. Вивчення закону України «Про  аудиторську ді-
яльність» http://www.apu.com.ua (дидактичний ма-
теріал) 

20 
Відповіді у зо-
шиті для само-
стійних  робот 

4. Самостійний розгляд МСА та їх характеристика 20 
Відповіді у зо-
шиті для само-
стійних  робот 

5. Вивчення класифікації аудиту 10 
Відповіді у зо-
шиті для само-
стійних  робот 

6. Знайомство з інформаційним забезпеченням аудиту 13 
Відповіді у зо-
шиті для само-
стійних  робот 

5. Виконання РГЗ 15 

Оформлення у 
відповідному 
порядку згідно з 
вимогами 

ЗМ 1.2. Технологія аудиту 2,72/ 98 

1. Огляд основної та додаткової літератури 10 
Конспект, літе-
ратура 

2. Ведення термінологічного словника 12 Текст словника 

3. Самостійний розгляд питань теми 10. Реалізація 
матеріалів аудиту 

15 
Відповіді у зоши-
ті для самостій-
них  робот 

4. Самостійний розгляд питань теми11. Аудитор-
ські послуги, їх об'єкти і види 15 

Відповіді у зо-
шиті для само-
стійних  робот 

5. Самостійний розгляд питань теми12. Внутрі-
шній аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти 15 

Відповіді у зо-
шиті для само-
стійних  робот 

6. Самостійний розгляд питань теми 13. Методич-
ні прийоми внутрішнього аудиту 16 

Відповіді у зо-
шиті для само-
стійних  робот 

5. Виконання РГЗ 15 

Оформлення у 
відповідному 
порядку згідно з 
вимогами 
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2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюєть-

ся в ході аудиторних занять по питаннях, викладених під час лекційних занять, 

та тих, що рекомендовані для самостійного вивчення. Підсумковий контроль 

знань з курсу «Аудит» проводиться у формі  екзамену (7 семестр). Питання, що 

виносяться на екзамен, є вузловими, узагальненими, комплексними, потребу-

ють творчого підходу при побудові відповіді на них та вміння синтезувати 

отриманні знання.. Результати підсумкового контролю оцінюються на «відмін-

но», «добре», «задовільно» або «незадовільно». «Відмінно» ставиться тоді, коли 

студент, згідно з Програмою курсу, глибоко та всебічно розкрив зміст екзаме-

наційних питань, зробив необхідні узагальнення та висновки, аргументовано та 

логічно виклав свої знання. Оцінка «відмінно» ставиться за умови сумлінної 

роботи студента протягом семестру. «Добре» ставиться тоді, коли студент, згі-

дно з Програмою, розкрив зміст екзаменаційних питань, але не досить повно і 

аргументовано виклав матеріал, допустив несуттєві неточності і не проявив на-

лежної самостійності у викладенні думок. 

«Задовільно» ставиться тоді, коли студент, відповідно до Програми, не 

повністю розкрив зміст екзаменаційних питань, поверхнево знайомий з рекоме-

ндованою літературою, побудував свою відповідь на звичайному повторенні 

матеріалу лекцій без самостійного творчого мислення. 

«Незадовільно» ставиться тоді, коли студент, відповідно до Програми, не 

розкрив по суті зміст екзаменаційного питання, не знає рекомендованої літера-

тури, не зміг пов'язати зміст теоретичних положень з практичною діяльністю 

суб'єктів господарювання. 
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2.6. Інформаційно-методичне забезпечення 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 

застосовується 

1. Рекомендована основна навчальна література 

1.1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціаль-

ності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 2-е вид., 

перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 607 с. 

1.1, 1.2. 

1.2. Гончарук  Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, пере-

роб. та доп. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с. 
1.1, 1.2. 

1.3. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищих навч. 

закладів. — 3. вид., стер. — К. : Знання, 2002. — 363с.  
1.1, 1.2. 

1.4. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – 

К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. – 504 с. 

1.1, 1.2. 

2. Додаткові джерела 

(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 

2.1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 

22.04.1993 (із змінами і доповненнями) 

1.1, 1.2. 

2.2. Аудиторская деятельность в Украине. Сборник норматив-

ных документов. – Харьков: Конус, 2001. – 192 с. 

1.1, 1.2. 

2.3.  Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій. — Т. : Джу-

ра, 2002. — 86с.  

1.1, 1.2. 
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