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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Організація і методика аудиту” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра 
спеціальності 8.03050901 Облік і аудит, навчальним планом передбачена 
магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю». 

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи і процеси аудиторських 

перевірок на підприємствах. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо спираються: 
Економіка підприємства  
 

Управлінські інформаційні системи в 
обліку, аналізі і аудиту 

Бухгалтерський облік  

Фінансовий облік  

Аналіз господарської діяльності  

Аудит  

Фінанси  

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Організація аудиторської діяльності та надання аудиторських послуг в 

Україні 
ЗМ 2. Методика аудиту компонентів фінансової звітності підприємства. 
Індивідуальне завдання. Розрахунково-графічне завдання на тему: «Організація 

і методика аудиту об’єктів обліку та звітності». 
                                                                
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Організація і методика аудиту” 
є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації і 
методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Організація і методика 
аудиту” є вивчення теоретичних основ функціонування аудиту як незалежного 
фінансового контролю в Україні; нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську 
та банківську діяльність, набуття практичних навичок з організації, планування та 
виконання аудиторських процедур.   

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
− сутність аудиту в ринкових умовах, його значення, завдання і тенденції 

розвитку аудиторської діяльності; 
− правові та організаційні основи аудиту в Україні та за кордоном; 
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− організаційні та методичні аспекти аудиту фінансової звітності та надання 
супутніх послуг; 

− міжнародний досвід організації та методики фінансового аудиту; 
− методику здійснення зовнішнього і внутрішнього аудиту фінансової та 

податкової звітності підприємств, 
− специфіку аудиторської перевірки акціонерних товариств, малих 

підприємств, підприємств з іноземними інвестиціями. 
 

вміти: 
− організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, 

реєструвати її для здобуття права здійснення аудиторських послуг; 
− планувати роботу аудиторської фірми, розробляти стратегію та загальний 

план аудиту, програму аудиту, посадові інструкції працівників аудиторської фірми; 
− організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше 

забезпечення праці аудиторів; 
− вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і 

організовувати їх виконання; 
− складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора; 
− аналізувати одержану під час аудиторської перевірки інформацію, готувати 

звітність аудитора та аудиторської фірми перед замовником та Аудиторською 
палатою України; 

− організовувати систему внутрішнього аудиту; 
− організовувати співпрацю аудиторів і працівників підприємства-замовника 

під час підготовки та проведення аудиторських послуг; 
− об'єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу аудиторських 

доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати звіти за результатами 
проведення аудиту ефективності; 

− складати звіт незалежного аудитора. 
 

мати компетентності: 
Компетентності соціально-особистісні: креативність, здатність до системного 

мислення; адаптивність і комунікабельність; наполегливість у досягненні мети. 
Загальнонаукові компетентності базові знання фундаментальних розділів 

математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом 
відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній 
професії; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; 
навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних 
мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; базові 
знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін.  

Інструментальні компетентності навички роботи з комп'ютером; навички 
управління інформацією; дослідницькі навички.  

Загально-професійні компетентності: базові уявлення про вітчизняний та 
закордонний досвід з питань організації і методики аудиторської перевірки, 
проблеми нормативної регламентації цих питань та надавати пропозиції з їх 
вдосконалення; сучасні уявлення про існуючи методики проведення аудиту 
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капіталу, активів, пасивів, доходів і витрат підприємств, адаптувати їх до умов 
перевірки конкретного клієнта, здатність їх критично аналізувати, виявляти  не 
вирішені раніше питання та надавати пропозиції з їх вирішення або вдосконалення; 
здатність організувати відповідне нормативно-правове, інформаційне, технічне та 
інше забезпечення праці аудиторів; знання правових основ дослідницьких робіт і 
законодавства України в галузі аудиту; здатність до ділових комунікацій у 
професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді; 
здатність кваліфіковано надавати супутні послуги аудиту та пропонувати клієнту 
найбільш оптимальні рішення. 

Спеціалізовано-професійні компетентності: здатність обирати оптимальну 
організаційну форму здійснення аудиторської діяльності за наявних ресурсів, 
створити аудиторську фірму, скласти її установчі документи, провести її реєстрацію 
для здобуття права здійснення аудиторських послуг; здатність компетентно 
розробляти план роботи аудиторської фірми, загальний план аудиту конкретного 
замовника, вдосконалювати та самостійно розробляти програми аудиту;  здатність 
ефективно організувати процес аудиту фінансової звітності суб’єктів 
господарювання; обирати оптимальні методи, способи та прийоми здійснення 
аудиторських процедур і організувати їх виконання; здатність компетентно складати 
поточні та підсумкові робочі документи аудитора і організувати здачу виконаних 
послуг замовникові; здатність аналізувати отриману під час аудиторської перевірки 
інформацію та готувати звітність аудитора та аудиторської фірми перед замовником 
та Аудиторською палатою України; розробляти заходи з вдосконалення діяльності 
аудиторської фірми; здатність критично аналізувати та вдосконалювати систему 
внутрішнього контролю суб’єктів господарювання, розробляти її оптимальну 
структуру, ефективно розподіляти обов’язки, визначити методи роботи, порядок 
проведення аудиторських процедур та звітування про виконання робіт. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин / 4 кредитів ЄКТС. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1.  Організація аудиторської діяльності та надання 

аудиторських послуг в Україні. 
Тема 1. Предмет, метод і об'єкти організації та методики аудиту. 
Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і 

праці аудиторів. 
Тема 3. Внутрішній аудит суб'єктів підприємницької діяльності. 
Тема 4. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її 

інформаційного забезпечення. 
Тема 5. Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу 

підприємства. 
Тема 6. Особливості завдань з погляду фінансової звітності спеціальних видів 

аудиту та аудиторських послуг.  
Тема 7. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту 

фінансової звітності. 
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Змістовий модуль 2.  Методика аудиту компонентів фінансової звітності 
підприємства. 

Тема 8.  Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій. 
Тема 9. Аудит запасів і незавершеного будівництва.  
Тема 10. Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості. 
Тема  11. Аудит довгострокових  і  короткострокових зобов'язань. 
Тема 12.  Аудиторський контроль праці та її оплати. 
Тема 13.  Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів. 
Тема 14.  Аудит витрат і собівартості продукції. 
Тема 15.  Аудит формування доходів і фінансових результатів. 
 
Індивідуальне завдання. Розрахунково-графічне завдання на тему: 

«Організація і методика аудиту об’єктів обліку та звітності». 
 
3. Рекомендована література 
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: [підручник для студентів спеціальності “Облік і 

аудит” вищих навч. закладів]/ Ф.Ф. Бутинець. – 2-е вид., перероб. та доп. – 
Житомир: ПП «Рута», 2002. – 672 с. 

2. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і 
організація: Навчальний посібник  (для студентів  економічних спеціальностей) у 2 
частинах. Частина 1. - Xарків:  ХНАМГ, 2007. – 163 с.  

3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і 
організація: Навчальний посібник  (для студентів  економічних спеціальностей) у 2 
частинах. Частина 2. - Xарків:  ХНАМГ, 2007. – 294 с.  

4. Кулаковська  Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту : [навч. посіб.]/ 
Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 2-ге вид. – К.:  Каравела, 2008. – 560 с. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  екзамен       
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  Комплекти письмових завдань 

для поточних модульних робіт із зазначенням кількості балів, які можна отримати за 
кожну тему та модуль в цілому. Екзамен для студентів денної та заочної форм 
навчання проводиться у письмовій формі. Екзаменаційний білет містить теоретичні 
питання та задачу.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Організація і методика аудиту  
 
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів базових теоретичних 

знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації 
роботи аудиторської фірми і праці аудиторів. 

Предмет навчальної дисципліни:  методи і процеси аудиторських перевірок на 
підприємствах. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. 
Організація аудиторської діяльності та надання аудиторських послуг в Україні. ЗМ 
2. Методика аудиту компонентів фінансової звітності підприємства. Індивідуальне 
завдання. Розрахунково-графічне завдання на тему: «Організація і методика аудиту 
об’єктів обліку та звітності». 
 

ABSTRACT (ANNOTATION) 
 

Audit Organization and Methods of Audit Procedures 
 

The purpose of the academic discipline is providing students with the basic 
theoretical knowledge and practical skills in the field of the audit organization and 
methodology, audit firms creation and the auditor’s work organization.  

The object of the academic discipline is methods and processes of audit 
engagements at enterprises.  

The program of the academic discipline consists of the following contents modules: 
1. Audit organization and audit services in Ukraine. 2. Audit methods of components of 
company’s financial statements. Individual Task. Audit organization and methods by 
objects of accounting and reporting.  

 
АННОТАЦИЯ 

 
Организация и методика аудита 

 
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических 

знаний и практических навыков организации и методики проведения аудита, 
организации аудиторской фирмы и работы аудиторов.  

Предмет учебной дисциплины: методы и процессы аудиторских проверок на 
предприятиях. 

 Программа учебной дисциплины состоит из следующих содержательных 
модулей:  
1. Организация аудиторской деятельности и предоставления аудиторских услуг в 
Украине. 2. Методика аудита компонентов финансовой отчетности предприятия. 
Индивидуальное задание. Расчетно-графическое задание на темы: «Организация и 
методика аудита объектов учета и отчетности». 


