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Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є методи і процеси аудиторських 

перевірок на підприємствах. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів базових 

теоретичних знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, 

організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів. 

 

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: вивчення теоретичних основ функціонування 

аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні; нормативно-правових 

актів, що регулюють аудиторську діяльність; набуття практичних навичок з 

організації, планування та виконання аудиторської перевірки різноманітних 

бухгалтерських операцій і фінансової звітності. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки  

магістрів 
 

Дисципліна передує вивченню навчальних дисциплін «Стратегічний аналіз 

і контролінг», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Фінансовий 

контроль в галузях економіки». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки магістра, за якого він повинен: 

а) знати:  

 сутність аудиту в ринкових умовах, його значення, завдання і тенденції 

розвитку аудиторської діяльності; 

 правові та організаційні основи аудиту в Україні та за кордоном; 

 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.  

б) уміти:  



 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. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

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.    Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та 

її інформаційного забезпечення. 

Тема 4 Аудит установчих документів, облікової політики та власного 

капіталу підприємства. 

Тема 5.    Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій. 

Тема 6.    Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості. 

Тема 7.    Аудит запасів і незавершеного будівництва. 

Тема 8.    Аудиторський контроль праці та її оплати. 

Тема 9.  Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань. 

Тема 10.  Аудит витрат і собівартості продукції. 

Тема 11. Аудит формування доходів і фінансових результатів. 

Тема 12. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів. 

Тема 13. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів 

аудиту фінансової звітності. 

Тема 14. Особливості завдань з погляду фінансової звітності, спеціальних 

видів аудиту та аудиторських послуг. 

Тема 15. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

 Кафедра: кафедра обліку і аудиту 

 Мова викладання: українська 



 Форми організації навчального процесу: лекції та практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н., доцент Гончарук 

С.М. 
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