




1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Статус навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

 

Кількість кредитів –4 
Галузь знань 07 

Управління та 

адміністрування  

 

 

обов’язкова 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  

не передбачено 

Спеціальність: 

071 Облік і 

оподаткування 

Рік підготовки: 

2 2 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 

 

 

 

3-й 3-й 

Лекції 

 

 

 

 

Освітній рівень: 

магістр 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год.  

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання: 

Не передбачено 

Форма підсумкового 

контролю: екзамен Мова навчання: 

державна 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація і методика 

аудиту» є опанування загальнотеоретичних, методичних та організаційних 

основ аудиторської діяльності, а також набуття певного досвіду проведення 

аудиторської перевірки та надання супутніх аудиту послуг на конкретному 

підприємстві. 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація і 

методика аудиту» є вивчення принципів і методів проведення аудиту та його 

місця і ролі в економічному контролі; набуття вмінь застосовувати відповідні 

методи і прийоми економічного контролю в процесі проведення аудиторських 

перевірок з метою встановлення відповідності звітності даним 

бухгалтерського обліку та прийняття ефективних управлінських рішень. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 

щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків. 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог 

професійної етики в процесі практичної діяльності. 

 

3. Результати навчання 

ПР 11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання. 

ПР 14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в 

системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 
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4. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Дисципліни, які мають бути вивчені раніше:  дисципліни, які мають бути 

вивчені в процесі здобуття попереднього рівня освіти 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту 

1. Предмет і поняття організації аудиторської діяльності 

2. Об'єкти організації аудиторської діяльності та аудиту 

3. Методика проведення аудиту 

4. Метод, методичні прийоми (способи) організації та методики аудиту 

 

Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської 

фірми і праці аудиторів 

1. Організація праці незалежних аудиторів та її елементи 

2. Сертифікація аудиторів та організація щорічного підвищення їх 

кваліфікації 

3. Права, обов'язки та відповідальність аудиторів 

4. Організація роботи аудитора як працівника аудиторської фірми 

5. Організація праці аудитора з виконання аудиторських завдань 

 

Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності 

та її інформаційного забезпечення 

1. Поняття, структура та класифікація інформаційного забезпечення аудиту 

2. Джерела та носії інформації у процесі аудиту 

3. Особливості аудиту в комп'ютерному середовищі 

4. Аудит балансу підприємства 

5. Аудит фінансово-майнового стану 

 

Тема 4. Аудит установчих документів, облікової політики та власного 

капіталу підприємства 

1. Мета та завдання аудиту власного капіталу 

2. Основні джерела інформації для аудиту власного капіталу 

3. Програма аудиту власного капіталу та аудиторські процедури 

4. Методика проведення аудиту власного капіталу 

 

Тема 5. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій 

1. Мета й завдання аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій 

2. Особливості нормативної бази аудиту необоротних активів 

3. Об'єкти аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій 

4. Аудит необоротних активів і капітальних інвестицій 
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Тема 6. Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської 

заборгованості 

1. Мета і завдання аудиту. 

2. Аудит касових операцій. 

3. Аудит банківських операцій. 

4. Аудит розрахунків з підзвітними особами та іншими дебіторами і 

кредиторами 

Тема 7. Аудит запасів і капітальних інвестицій 

1. Мета і завдання аудиту виробничих запасів 

2. Аудит виробничих запасів 

3. Аудит необоротних активів і капітальних інвестицій 

 

Тема 8. Аудиторський контроль праці та її оплати 

1. Мета і завдання аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків 

з оплати праці 

2. Особливості нормативної бази аудиту дотримання трудового законодавства 

та розрахунків з оплати праці 

3. Предметна область аудиторського дослідження 

4. Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці 

 

Тема 9. Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань 

1. Аудит довгострокових позик і векселів 

2. Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик 

Тема 10. Аудит витрат і собівартості продукції 

1. Мета й завдання аудиту витрат і собівартості продукції 

2. Особливості нормативної бази аудиту витрат і собівартості продукції 

3. Предметна область аудиторського дослідження 

4. Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої 

продукції 

5. Аудит витрат діяльності 

 

Тема 11. Аудит формування доходів і фінансових результатів 

1. Мета й завдання аудиту доходів і результатів діяльності 

2. Особливості нормативної бази аудиту доходів і фінансових результатів 

3. Предметна область аудиторського дослідження доходів 

4. Аудит доходів та фінансових результатів 

 

Тема 12. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів 

1. Мета і завдання аудиту розрахунків із бюджетом 

2. Предметна область досліджень 

3. Аудит розрахунків із бюджетом 

 

Тема  13. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення 

результатів аудиту фінансової звітності 

1. Методика проведення загального аудиту 
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2. Загальний огляд фінансової звітності підприємства 

4. Формальна та аналітична перевірка звітності 

5. Перевірка правильності складання фінансової звітності 

 

Тема 14. Особливості завдань з погляду фінансової звітності, 

спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг 

1. Консультаційні послуги, не пов'язані з аудитом 

2. Аудиторська оцінка вартості об'єктів приватизації та оренди 

3. Аудит спільних підприємств 

4. Аудит акціонерних товариств 

5. Аудит цінних паперів 

6. Аудит інвестицій 

7. Аудит комерційних банків 

 

Тема 15. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності 

1. Сутність внутрішнього аудиту 

2. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності 
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6. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви тем 

Кількість годин Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд л п лаб інд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Предмет, метод і об’єкти 
організації та методики аудиту 

8 1 1 
 

6 8 1 - 
 

7 

Тема 2. Організація діяльності і 

контроль якості роботи 

аудиторської фірми і праці 
аудиторів 

8 1 1   
6 

 
8 

 
- 

 
1 

  
7 

Тема 3. Організація процесу 

аудиторської перевірки 

фінансової звітності та її 

інформаційного забезпечення 

8 1 1   
6 

 
8 

 
1 

 
- 

  
7 

Тема 4. Аудит установчих 

документів, облікової політики та 

власного капіталу підприємства 

8 1 1   

6 
 

8 
 

- 
 

- 
  

8 

Тема 5. Аудиторська перевірка 
необоротних активів та інвестицій 

8 1 1  
6 8 - 1 

 
7 

Тема 6. Контроль аудитором 

грошових коштів і дебіторської 
заборгованості 

8 1 1   

6 

 

8 

 

1 

 

- 
  

7 

Тема 7. Аудит запасів і 
капітальних інвестицій 

8 2 2  
4 8 - 1 

 
7 

Тема 8. Аудиторський контроль 

праці та її оплати 

8 2 2  4 
8 1 - 

 
7 

Тема 9. Аудит довгострокових і 
короткострокових зобов’язань 

8 2 2  4 
8 - - 

 
8 

Тема 10. Аудит витрат і 
собівартості продукції 

8 2 2  4 
8 - 1 

 
7 

Тема 11. Аудит формування 
доходів і фінансових результатів 

8 2 2  4 
8 1 - 

 
7 

Тема 12. Аудиторська перевірка 

податкових розрахунків і 
платежів 

8 1 1   

6 

 

8 

 

- 

 

1 
  

7 

Тема 13. Завершення аудиторської 

перевірки та узагальнення 

результатів аудиту фінансової 
звітності 

8 1 1   
6 

 
8 

 
1 

 
- 

  
7 

Тема 14. Особливості завдань з 

погляду фінансової звітності, 

спеціальних видів аудиту та 
аудиторських послуг 

8 1 1   
6 

 
8 

 
- 

 
1 

  
7 

Тема 15. Внутрішній аудит 

суб’єктів підприємницької 

діяльності 

8 1 1   

6 
 

8 
 

- 
 

- 
  

8 

Усього годин 120 20 20  80 120 6 6  108 
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7. Теми практичних занять 

 

Назви тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 2 3 

Тема 1. Предмет, метод і об’єкти організації та 
методики аудиту 

1 - 

Тема 2. Організація діяльності і контроль якості 
роботи аудиторської фірми і праці аудиторів 

1 
1 

Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки 

фінансової звітності та її інформаційного 

забезпечення 

1  

- 

Тема 4. Аудит установчих документів, облікової 
політики та власного капіталу підприємства 

1 
- 

Тема 5. Аудиторська перевірка необоротних активів 
та інвестицій 

1 
1 

Тема 6. Контроль аудитором грошових коштів і 
дебіторської заборгованості 

1 
- 

Тема 7. Аудит запасів і капітальних інвестицій 2 1 

Тема 8. Аудиторський контроль праці та її оплати 2 - 

Тема 9. Аудит довгострокових і короткострокових 
зобов’язань 

2 
- 

Тема 10. Аудит витрат і собівартості продукції 2 1 

Тема 11. Аудит формування доходів і фінансових 
результатів 

2 
- 

Тема 12. Аудиторська перевірка податкових 
розрахунків і платежів 

1 
1 

Тема 13. Завершення аудиторської перевірки та 
узагальнення результатів аудиту фінансової звітності 

1 
- 

Тема 14. Особливості завдань з погляду фінансової 
звітності, спеціальних видів аудиту та аудиторських 
послуг 

1  

1 

Тема 15. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької 

діяльності 

1 
- 

Разом 20 6 

 
 

8. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

9. Індивідуальні завдання (курсова робота) 

Не передбачено навчальним планом 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про 

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 

навчання у Луганському національному аграрному університеті. 



8  

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 

 

Поточний контроль проводиться у вигляді опитування, тестування або 

виконання відповідних завдань. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. 

Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести та 

презентації студентами результатів виконаних завдань. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль Семес-

тровий 

контро
ль 

Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 

 

Т1, Т2 ... Т15 – теми навчальної дисципліни. 

 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  

 

Навчальна дисципліна передбачає використання програмного забезпечення: 

on-line: Microsoft Office 365, Moodle (GNU загальна суспільна ліцензія). 

 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

 

13.1. Навчальна та інша література 

 

Базова 

1) Виноградова М. О. Аудит : навчальний поcібник / М. О. Виноградова. – К. : 

ЦУЛ, 2017. – 500 с. 

2) Аудит: навчальний посібник / А. О. Баранова, Т. А. Наумова.,  

А.І. Кашперська. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

3) Слюсаренко В.Є. Аудит. Навчальний посібник / Слюсаренко В.Є.  

– Ужгород; ДВНЗ «УжНУ», 2018. – 296 с. 

4) Ахтирська Н.М. Електронне декларування: формування правової традиції 

наражається на корупційну ментальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.viche.info/journal/5279/.  

5)  Беззуб І. Впровадження електор. декларування доходів держпосадовців в 

Україні // І. Беззуб [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2051:vprov 

adzhennya-elektronnogo-deklaruvannya-dokhodiv-derzhposadovtsiv 

&catid=8&Itemid=350. 

http://www.viche.info/journal/5279/
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2051:vprov%20adzhennya-elektronnogo-deklaruvannya-dokhodiv-derzhposadovtsiv%20&catid=8&Itemid=350.
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2051:vprov%20adzhennya-elektronnogo-deklaruvannya-dokhodiv-derzhposadovtsiv%20&catid=8&Itemid=350.
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2051:vprov%20adzhennya-elektronnogo-deklaruvannya-dokhodiv-derzhposadovtsiv%20&catid=8&Itemid=350.
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6) Побережець О.В. Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і 

підрядниками / О.В. Побережець, В.І. Кравченко // Вісник ОНУ імені І.І. 

Мечникова. – 2017. –№ 4(57). –С. 138-141. 

7) Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : 

навч. посіб. / М. П. Войнаренко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 484 с. 

8) Стельмах В. С. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд : 

монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало. – Суми : Університетська 

книга, 2018. – 432 с. 

 

Допоміжна література 

 

1) Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського 

обліку та аудиту: Навчальний посібник / С.В. Івахненков. -  К.: Знання-Прес, 2016. 

– 349 с. 

2) Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Вправи, ситуації, тести. 

2-е вид. доп. і перероб. / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖІТТІ, 2017. – 288 с. 

3) Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність [Електронний 

ресурс]: [Закон України від 21 грудня 2017 № 2258-VIII]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

    

13.2. Електронні  ресурси 

 

1. Навчально-методичне забезпечення дисципліни [Електронний ресурс]  

- Режим доступу: http://edu.lnau.in.ua/course/view.php?id=1970 

2. Електронний репозитарій ЛНАУ[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui\ 

3. Інтернет ресурси: 

Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

https://www.rada.gov.ua 

Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://mof.gov.ua 

Аудиторська палата України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

https://www.apu.com.ua 

Фінансовий аналітик-сервіс [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

www.fas.com.ua 

Спеціалізований інформаційно - аналітичний ресурс для бухгалтерів, 

аудиторів. – Режим доступу: http://www.ukr.buhgalter.com.ua 

Електронна версія газети «Все про бухгалтерський облік» . – Режим доступу: 

http://www.vobu.com.ua 

Офіційний сайт асоціації бухгалтерів і аудиторів. – Режим доступу: 

http://www.uacaa.org 

Офіційний сайт Головного державного контрольного управління. – Режим 

доступу:  http://www.dkrs.gov.ua 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
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http://www.fas.com.ua/
http://www.ukr.buhgalter.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/
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http://www.dkrs.gov.ua/
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