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ВСТУП 

 

Дисципліна «Аудит» за освітньо-професійною програмою перепідготовки 

спеціаліста має статус нормативної. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

Освітньо-професійна програма перепідготовки спеціаліста напряму 0501 

– «Економіка і підприємництво» (галузевий стандарт вищої освіти, 2003 р.);  

Навчальний план перепідготовки спеціалістів напряму підготовки 0501 

– «Економіка і підприємництво», спеціальностей 7.050106 - Облік і аудит, 

спеціальностей 7.050107 - Економіка підприємства, 2006 р. 

Програма ухвалена кафедрою економіки підприємств міського 

господарства, протокол № 1 від 30.08.2010 р. та Вченою радою факультету 

післядипломної освіти та заочного навчання, протокол № 1 від 3 вересня  2010 р. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок 

щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності 

організацій та інших видів аудиторських послуг. 

Завдання: набуття практичних навичок з організації аудиторської 

діяльності, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, 

оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських висновків 

та інших підсумкових документів. 

Предмет вивчення дисципліни: діяльність суб’єктів господарювання 

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 

Господарське законодавство  

Основи комерційної діяльності 

Бухгалтерський облік 

Економічний аналіз 

Внутрішній економічний механізм 
підприємства 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль АУДИТ  (1,5/54) 

ЗМ 1.1 «Науково-теоретичні  й організаційні основи аудиту»  (36 /1)  

Суть і предмет аудиту.  Мета і загальні принципи аудиту.  Аудиторський ризик 

і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту. Аудиторські докази. 

ЗМ 2. «Аудиторський процес та узагальнення його результатів» (36/1)  

Аудиторські докази. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності. 

Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння  та знання 
(за рівнями сформованості) 

Сфери діяльності 
(виробнича,  

соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 

Функції діяльності у 
виробничій сфері 
(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 

виконавська, технічна, 
інші) 

Використовувати дані 
бухгалтерського обліку з 
метою вживання заходів 
щодо зміцнення касової, 
розрахункової і платіжної 
дисципліни 

Виробнича Контрольна  

 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для слухачів спеціальності «Облік і 

аудит» вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП 

«Рута», 2002. – 607 с. 

3. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — 3. 

вид., стер. — К. : Знання, 2002. — 363с. 

4. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика 

аудиту. Навчальний посібник. Київ: Каравела,  2006, 560 с. 

 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

АУДИТ 
Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок 

щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності 

організацій та інших видів аудиторських послуг. 

Завдання: набуття практичних навичок з організації аудиторської 

діяльності, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, 

оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських висновків 

та інших підсумкових документів. 

Предмет вивчення дисципліни: діяльність суб’єктів господарювання 
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AUDIT  
Тhe Purpose of studying: formation of system of theoretical knowledge and 

practical skills of carrying out of independent auditor check of the financial reporting 

of the organizations and other kinds of auditor services.  

Задачи: acquisition of practical skills on  organization of public accountant 

activity, planning of audit, implementation of complex of public accountant proce-

dures, processing of workings documents of public accountant, preparation of public 

accountant conclusions  and other resulting documents. 

A subject of discipline: activity of subjects of managing.  

 

АУДИТ 
Цель изучения: формирование системы теоретических знаний и практи-

ческих навыков проведения независимой аудиторской проверки финансовой 

отчетности организаций и прочих видов аудиторских услуг. 

Задание: приобретение практических навыков из организации аудитор-

ской деятельности, планирования аудита, выполнения комплекса аудиторских 

процедур, оформления рабочих документов аудитора, подготовки аудиторских 

выводов и других итоговых документов. 

Предмет дисциплины: деятельность субъектов хозяйствования. 
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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 –

1,5 

Модулів – 1, 

Контрольна робота 

Змістових модулів 

– 2 

Загальна кількість 

годин –54, 

Контрольна робота 

Спеціальності: 

7. 050107 – «Економіка 

підприємства» 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: спеціаліст 

 

Нормативна  

Рік підготовки: 2-й 

Семестр: 3-й 

Лекції – 4 год. 

Практичні  – 4 год. 

Самостійна робота – 46 

год. із них контрольна 

робота 15 год. 

Вид  підсумкового 

контролю – залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і 

самостійної роботи становить від 10% до 90%. 

У процесі навчання слухачі отримують необхідні знання під час 

проведення 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.  

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тематичний план дисципліни «Аудит» складається з двох змістових 

модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 

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

змістом і взаємозв'язками. 

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні 

заняття, самостійна робота слухача. 
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Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Суть і предмет аудиту 

Історія  виникнення аудиту. Аудит у національній системі фінансово-

економічного контролю. Види аудиту. Суть аудиту. Функціональні завдання 

аудиту, предмет і методи аудиту. Об’єкти аудиту, їх класифікація. Міжнародні 

стандарти і концептуальні основи аудиту. 

Тема 2. Мета і загальні принципи аудиту 

Визначення мети аудиту.  Загальні принципи аудиторської перевірки за 

Міжнародними стандартами аудиту (МСА).  Професійна етика та методологічні 

принципи аудиту. 

Тема 3. Аудиторський ризик і оцінювання системи  

внутрішнього контролю і аудиту 

Класифікація ризиків в аудиті, їх характеристика та розрахунок. Поняття 

та структура внутрішнього контролю.  Процедури внутрішнього контролю та їх 

оцінка в аудиторській роботі. 

Тема 4. Аудиторські докази 

Поняття аудиторських доказів (свідчень). Поняття аудиторських доказів. 

Види аудиторських доказів та їх характеристика. Методи та прийоми аудиту, 

аналітичні процедури та їх застосування під час отримання аудиторських доказів. 

Тема 5. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності 

Поняття аудиторських доказів. Види аудиторських доказів та їх 

характеристика. Методи та прийоми аудиту, аналітичні процедури та їх 

застосування під час отримання аудиторських доказів. 

Тема 6. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 

Призначення та основні елементи аудиторського висновку.  Підсумкова 

оцінка суттєвості виявлених відхилень та їх впливу на фінансову звітність. 

Види аудиторських висновків. 
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2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми 

навчальної роботи слухачів другої вищої освіти 

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

навчання) 

Форми навчальної роботи 

Модулі (семестри) та змістові 
модулі 

Всього, 
кредит/ 
годин 

 
Лекції 

Семінари, 
практичні Лаб. СРС 

Модуль 1 1,5/54 4 4 - 46,0 

ЗМ 1.1.  Науково-теоретичні  

й організаційні основи аудиту 
1,0/36 2,0 2,0 - 32,0 

ЗМ 1.2. Аудиторський процес 

та узагальнення його 

результатів  

0,5/18 2,0 2,0 - 14,0 

 

Таблиця 2.2 - Лекційний курс (заочне навчання)  

Зміст 7.050107 

ЗМ 1.1. Науково-теоретичні  й організаційні основи аудиту 2,0 

Тема 1. Суть і предмет аудиту. 0,5 

Тема 2. Мета і загальні принципи аудиту 0,5 

Тема 3. Аудиторський ризик і оцінювання системи 
внутрішнього контролю і аудиту 

0,5 

Тема 4. Аудиторські докази 0,5 

ЗМ 1.2. Аудиторський процес та узагальнення його 
результатів 

2,0 

Тема 5. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності  1,5 

Тема 6. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 0,5 

РАЗОМ 4,0 
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Таблиця 2.3  - Практичні заняття (заочне навчання)  
 

Зміст 
 

7.050107 
 

ЗМ 1.1 Науково-теоретичні  й організаційні основи аудиту  2,0 
Тема 1. Суть і предмет аудиту 0,5 

Тема 2. Мета і загальні принципи аудиту 0,5 

Тема 3. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього 
контролю і аудиту 

0,5 

Тема 4. Аудиторські докази 0,5 

ЗМ 1.2. Аудиторський процес та узагальнення його результатів 2,0 
Тема 5. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності 1,0 

Тема 6. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 1,0 

РАЗОМ 4,0 

 

2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи 

Згідно з навчальним планом з курсу „Аудит” передбачена самостійна 

робота. При самостійній роботі слухачі другої вищої освіти  відпрацьовують 

навички роботи з професійною літературою. Вся необхідна інформація щодо 

організації самостійної роботи з курсу «Аудит» наведена у відповідних 

методичних вказівках і доводиться до відома слухачів другої вищої освіти, що 

починають вивчати дисципліну, на першому занятті. До самостійної роботи 

входить і виконання контрольної роботи, яка передбачає реферування за 

обраною тематикою, письмове тестування та практичну роботу з планування 

аудиту. Загальний обсяг часу, що відведено на виконання контрольної роботи 

складає 15 годин.  

Форми самостійної роботи  
(за змістовими модулями) 

Години Форма звіту 

1 2 3 
ЗМ 1.1. Науково-теоретичні  й 

організаційні основи аудиту 
32,0  

Огляд основної та додаткової літератури 4,0 Конспект 

Ведення термінологічного словника 4,0 
Відповіді у зошиті для 

практичних  занять 
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Продовження табл.  
1 2 3 

Тема1 «Суть і предмет аудиту» 

- розгляд контрольних запитань   

- виконання завдань  

5,0 
Відповіді у зошиті для 

практичних  занять 

Тема 3 «Аудиторський ризик і 

оцінювання системи внутрішнього 

контролю»   

- розгляд контрольних запитань   

- виконання завдань 

6,0 
Відповіді у зошиті для 

практичних  занять  

Тема 4 «Аудиторські докази» 

- розгляд контрольних запитань   

- виконання завдань 

5,0 
Відповіді у зошиті для 

практичних  занять  

Підготовка до виконання контрольної 

роботи 
8,0 

Оформлення у 

відповідному порядку 

згідно з вимогами    

ЗМ 1.2.  Аудиторський процес та 

узагальнення його результатів 
14,0  

Огляд основної та додаткової літератури 1,0 Конспект 

Ведення термінологічного словника 1,0 Відповіді у зошиті для 
практичних  занять 

Тема 5.Аудит активів, пасивів та 

фінансової звітності 

- розгляд контрольних запитань   

- виконання завдань 

2,5 
Відповіді у зошиті для 

практичних  занять 

Тема 6. Аудиторський висновок та інші 
підсумкові документи 
- розгляд контрольних запитань   

- виконання завдань 

2,5 Відповіді у зошиті для 
практичних  занять 

Підготовка до виконання контрольної 
роботи 

7,0 
Оформлення у 
відповідному порядку 
згідно з вимогами  

РАЗОМ 46,0  
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2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

Формою підсумкового контролю є контрольна робота і письмове 

тестування. Контрольна робота виконується згідно відповідних методичних 

вказівок (для слухачів  другої вищої освіти). Контрольна робота оцінюється як 

«зараховано» або «не зараховано». «Зараховано» виставляється за контрольну 

роботу, виконану у повному обсязі, без суттєвих помилок. В інших випадках 

контрольна робота вважається не зарахованою. 

Письмове тестування здійснюється за повним курсом навчальної 

дисципліни (для слухачів  другої вищої освіти). До тестування допускаються 

слухачі, які виконали контрольну роботу і отримали за неї оцінку «зараховано». 

До письмового тестування включено 20 тестів. Залік виставляється за 

умови, якщо студент дає 11 і більше правильних відповідей (тобто > 50%). 

 

Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні  

завдання тощо) 

Розподіл балів, 
% 

Поточний контроль  

Виконання і захист контрольної роботи 60 

Підсумковий контроль  
Залік (письмовий) 40 

         Всього 100% 
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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 слухачів 

спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 2-

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

ЗМ 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. 
ЗМ 1.1.-1.2 

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

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

1.4 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика 

аудиту. Навчальний посібник. Київ: Каравела,  2006, 560 с. ЗМ 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) 
ЗМ 1.1.-1.2 

2.2. Аудиторская деятельность в Украине. Сборник норматив-

ных документов. – Харьков: Конус, 2001. – 192 с. ЗМ 1.1.-1.2 

2.3. Офіційний вісник України. -  Режим доступа: 

http://www.gdo.kiev.ua 
ЗМ 1.1.-1.2 

2.4. Офіційний вісник веб-сайт АПУ: http://www.apu.com.ua ЗМ 1.1.-1.2 
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