


2 
 

  

 

 



3 
 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

↓↓↓ 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
2 

За вибором  
 

Рік (роки) підготовки 

2-й -  

Семестр(и) 

3-й -  

Загальна  
кількість  
годин – 72 

 
Галузь знань 

1801 
Специфічні категорії 

 

Спеціальність: 
8.18010014 «Управління 
фінансово-економічною 

безпекою» 

 

Лекції* : 

14 год. -  

Модулів – 1 

Практичні, семінарські* : 

14 год. - 

Змістових 
 модулів  2 

Лабораторні* : 

Не 
передбачено 

- 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних –  2 
самостійної роботи 
студента – 3,14 
 
 

Індивідуальне 
(науково-дослідне) 
завдання (ІЗ) 
Не передбачено 
навчальним планом 

Спеціалізація: 

  2414.2 «Аналітик з питань 
фінансово-економічної 
безпеки». «Професіонал з 
фінансово-економічної 
безпеки» 

______________________ 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 

Самостійна робота* : 

44 год. - 

Індивідуальні завдання:  

Не 
передбачено  - 

Вид контролю: 
- 

залік 
(3 семестр) 

   
- 

 

Примітка: 

*  вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу. 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-
ної роботи становить (%):  для денної форми навчання – 63.6% 

для заочної форми навчання – …- 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студента теоретичних знань і 
практичних навичок по формуванню системи контролю якості аудиторських послуг та 
організації та проведенню  аудиторської перевірки  фінансової звітності підприємства.  

Завданням вивчення дисципліни є ознайомлення   з особливостями аудиту фінансової 
звітності підприємства з питань: 

- організації аудиторської перевірки на   підприємстві; 
- документуванню результатів аудиторської перевірки; 
- формування аудиторських висновків. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 
- нормативи  і стандарти аудиту; 
- основи організації аудиторської діяльності; 
- основні методичні прийоми проведення операційного аудиту; 
- передові методи перевірки у компютерному  середовищі. 

уміти: 
- визначати аудиторські ризики; 
- планувати аудиторські перевірки; 
- володіти методами  та прийомами роботи з первісними документами  і фінансовою 

звітністю; 
          - застосовувати передові методики  перевірки  бухгалтерської та фінансової документації 
на базі обчислювальної техніки; 

- володіти навичками перевірки законності  фінансово-господарських операцій та 
достовірності  бухгалтерської і фінансової звітності. 

мати  компетентності : 
Професійно важливі якості:  

Познавальні: професіона пам'ять , професіоне мислення.  

Діяльнісні: професійна мобільність   і культура праці, професійна  поведінка, делова 
этика, володіння інформаційними технологіями. 

Саморозвиток: узагальнення досвіду и спрямування до професійного росту. 

Професійна діяльність: 
– Здатність виявляти, аналізувати та оцінювати фактори зовнішніх та внутрішніх загроз та 

ризиків діяльності. 
– Здатність оцінювати рівень загроз незалежності аудиторів та аудиторської фірми. 
– Здатність організовувати планування  та документування аудиторських процедур. 
– Здатність організовувати  діяльність в системі забезпечення контролю якості 

аудиторських послуг. 
– Здатність використання комп’ютерних технологій в обліково-аналітичній діяльності. 

Основні надпрофесійні компетенції аналітика з питань аудиту фінансової звітності: 
Соціальні: Готовність до співробітництва і міжособистої взаємодії. Наявність 

комунікабельної культи, культурної мови. 
Особистнісні: Вміння працювати з потоком інформації, виділення з неї основної і 

другорядної. Об’єктивність у судженнях, правова культура, порядочність, чесність.   Здатність 
до самостійної діяльності в умовах невизначеності, здатність адаптації в нових умовах 
діяльності. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Аудит фінансової звітності суб’єктів  господарювання 

Змістовний модуль 1. Аудит Балансу та Звіту про фінансові результати 

 Тема 1.1. Концептуальні основи контролю якості аудиторської діяльності в Україні.  

Тема 1.2. Аудит  «Балансу» (звіту про фінансовий стан) акціонерного товариства. 

Тема 1.3. Аудит   «Звіту про фінансові результати» (Звіту про сукупний дохід) акціонерного 
товариства  

Змістовний модуль 2. Аудит Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та 
Консолідованої фінансової звітності 

Тема 2.1. Аудит  «Звіту про рух грошових коштів» акціонерного товариства 

Тема 2.2. Аудит  «Звіту про власний капітал» акціонерного товариства. Аудит  «Приміток до 
фінансової звітності» 

 Тема 2.3. Аудит операцій з об'єднання підприємств та Консолідованої фінансової звітності.  

Тема 2.4. Вимоги до аудиторського висновку з боку ДКЦПФР та Аудиторської палати України. 
Висновок незалежного аудитора щодо повного пакета, фінансових звітів загального 
призначення. Модифікація аудиторського висновку. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л лаб  пр/се

м 
с.р.  л лаб  пр/сам с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль «Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання» 

ЗМ 1. Аудит Балансу та Звіту про фінансові результати 

 Тема 1.1. 12  2   2  8          
 Тема 1.2.  12 2    2 8        
 Тема 1.3.  12 2   2  8        
Разом за ЗМ 1. 36 6  6 24      

ЗМ 2. Аудит Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Консолідованої 
фінансової звітності 

 Тема 2.1.  
9  2  2  5         

 Тема 2.2.  
9 2   2  5     

  
    

  
Тема 2.3.  

9  2  2  5     
  

   

Тема 2.4.  
9  2   2 5     

  
     

Разом за ЗМ 2. 36 8  8 20      
Разом за модулем 72 14  14 44         

5. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом) 
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6. Теми практичних занять 
 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна 
форма  

Заочна 
форма 

1 2 3 
ЗМ 1. Аудит Балансу та Звіту про фінансові результати 
 Концептуальні основи контролю якості аудиторської діяльності в 
Україні. 

2    

 Аудит  «Балансу» (звіту про фінансовий стан) акціонерного 
товариства. 

 2   

 Аудит   «Звіту про фінансові результати» (Звіту про сукупний дохід) 
акціонерного товариства  

2    

ЗМ 2. Аудит Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та 
Консолідованої фінансової звітності 

 Аудит  «Звіту про рух грошових коштів» акціонерного товариства 
2   

 Аудит  «Звіту про власний капітал» акціонерного товариства. Аудит  
«Приміток до фінансової звітності» 

2   

 Аудит операцій з об'єднання підприємств та Консолідованої 
фінансової звітності 

2    

Вимоги до аудиторського висновку з боку ДКЦПФР та Аудиторської 
палати України. Висновок незалежного аудитора щодо повного 
пакета, фінансових звітів загального призначення. Модифікація 
аудиторського висновку. 

 2  

Разом за  модулем 14   
 

7. Теми лабораторних робіт 
(не передбачено навчальним планом) 

 
8. Самостійна робота 

Назва теми 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 2 3 
ЗМ 1. Аудит Балансу та Звіту про фінансові результати 

 Концептуальні основи контролю якості аудиторської 
діяльності в Україні. 

8   

 Аудит  «Балансу» (звіту про фінансовий стан) 
акціонерного товариства. 

8   

 Аудит   «Звіту про фінансові результати» (Звіту про 
сукупний дохід) акціонерного товариства  

8   

ЗМ 2. Аудит Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та 
Консолідованої фінансової звітності 

 Аудит  «Звіту про рух грошових коштів» 
акціонерного товариства 

5   

 Аудит  «Звіту про власний капітал» акціонерного 
товариства. Аудит  «Приміток до фінансової звітності» 

5   

 Аудит операцій з об'єднання підприємств та 
Консолідованої фінансової звітності 

5   
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1 2 3 

Вимоги до аудиторського висновку з боку ДКЦПФР та 
Аудиторської палати України. Висновок незалежного 
аудитора щодо повного пакета, фінансових звітів 
загального призначення. Модифікація аудиторського 
висновку. 

5    

Разом за   модулем  44   
 

 
9. Індивідуальні завдання (ІЗ) (не передбачено навчальним планом) 

 

10. Методи навчання 
 

Теоретичні, розрахункові і практичні положення дисципліни вивчаються студентами в 
процесі роботи над лекційним курсом, при виконанні практичних  вправ, рішенні задач і 
самостійної роботи з навчальною і нормативною літературою. Крім того, для студентів заочної 
форми навчання, виконання самостійної індивідуальної контрольної роботи. Вони спрямовані 
на активізацію самостійної роботи студентів, виховання в них творчого підходу до вирішення 
професійних завдань. 

Вивчення дисципліни базується на знанні циклу загальноосвітніх і загальнонаукових 
дисциплін, бухгалтерського обліку, мікроекономіки, економіки підприємства, а також на 
знаннях і уміннях, отриманих студентами в процесі проходження навчальних і  виробничих 
практик.  

Окремі теми дисципліни вивчаються з різним ступенем поглиблення  та деталізації, що 
передбачено цією робочою програмою. Поточний модульний контроль проводиться методом 
виконання студентами письмових модульних контрольних робіт. 

Остаточна оцінка знань студентів з дисципліни – інтегральна (100-бальна). 
 

 
11. Методи контролю 

 
Методи контролю знань студентів: 

• контроль відвідування аудиторних занять, спостереження за діяльністю студентів; 
• усне опитування (індивідуальне та фронтальне) 
• перевірка виконання домашніх завдань; 
• поточні  методи контролю:  тестування (безмашинне та комп’ютерне)  

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

для заліку 

Поточна і семестрова атестація та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

  
100% 

50% 50% 
  

 

 

 



8 
 

  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
Оцінка 

 за шкалою 
ЄКТС 

для екзамену, 
 курсового проекту (роботи), 

практики, диф. заліку 
для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

А 

82-89 
добре 

В 

74-81 С 

64-73 
задовільно 

D 

60-63 E 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 
Fx 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

F 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Білоусова І.А.Управлінський облік – інформаційна складова системи економічної 
безпекипідприємства: монографія. К.: Дорадо-Друк, 2010. – 432с. 

2. Васин С.М., Шутов В.С.Управление рисками на предприятии: учебноепособие .- М.: 
КНОРУС, 2010. – 304с.   

3. Гончаренко Л.П., Куценко Е.С. -  Управлениебезопасностю: учебноепособие. – М.: 
КНОРУС, 2010. – 272с. 

4. Гордієнко Н.І. Фінансовий облік. Навчальний посібник. – Х.: ХНАМГ, 2013. –  288с. 
5. Бланк И.А.  Управление финансовой безопасностью предприятияК.:  Эльга,  Ника-Центр, 

2004. – 784 с. 
6. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 

2001. — 334 с, іл. 
7. Ярочкин В.И. Система безопасностифирмы.- 3-е узд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2003. –  

352с. 
8. Яскевич В.И. Секьюрити: Организационные основы безопасности фирмы. – М.: Ось-89, 

2009. – 368с. 
 

Допоміжна 
9. Грабова Н. М., Добровський В. М. Бухгалтерський облік на виробничих і торгівельних 

підприємствах, 2000. — К.: «АСК», 2000. — 624 с. 
10 . Подольский В.И. Аудит. М.: 1997г. 
11. Рой Додж. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. М. “Финансы и 

статистика”,1992. 
12. Э.А.Аренс,Дж. Лоббек  Аудит. М. 1995. 
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Інтернет адреси 
1.  http://www.me.gov.ua – сайт Міністерства економіки України. 
2. http://www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України. 
3. http://www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України. 
4. http://www.balance.dp.ua – сайт журналу «Баланс». 
7. http://www.visnuk.com.ua – сайт журналу «Вісник податкової служби України». 
12. http://www.ukcc.com.kiev.ua– сайт газети «Урядовийкур'єр». 
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Аркуш актуалізації 
 
Робоча програма навчальної дисципліни «Аудит фінансової звітності суб’єктів 
господарювання» галузі знань  1801 «Специфічні категорії», спеціальність: 8.18010014 
«Управління фінансово-економічною безпекою»,  спеціалізація: 2414.2  Професіонал з 
фінансово-економічної безпеки; 2414.2 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 
на 2014/15 навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 

 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 

______________ ( _Момот Т.В.__) 
        (підпис)   (прізвище та ініціали) 

“ ____ ” ______________ 2014 року 

 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 

_______________ ( __Момот Т.В. ) 
    (підпис)                 (прізвище та ініціали) 

“ ____ ” ______________ 2014 року 

   

Декан факультету __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 

М.П. 

 
 

“ ___

_______    ( _____________ ) 
 (підпис)     (прізвище та ініціали) 

” _____________ 2015року 

 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 

Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 

______________ ( ______________ ) 
 (підпис)            (прізвище та ініціали) 

“ ____ ” ______________ 201 _ року 
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