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Кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 20 років. Автор 
понад 120 наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Аудит», «Організація і методика аудиту», 
«Управлінський аудит», «Вступ до спеціальності»  

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація Дисципліна спрямована на оволодіння  основними теоретичними знаннями та набуттям практичних навичок з проведення аудиту та 
виконання інших видів аудиторських послуг. 

Мета та цілі Полягає у формуванні системи теоретичних знань та отримання практичних навичок щодо проведення незалежної аудиторської 
перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

Вміння визначати методи аудиторської оцінки бухгалтерської звітності підприємства залежно від мети перевірки; визначати 
величину аудиторського ризику; оцінювати систему  внутрішнього контролю підприємства та визначати її вплив на зовнішній аудит; 
виявляти помилки та обман в документах підприємства, використовуючи знання зон ризику та умови, які його збільшують; 
розробляти програму та план аудиторської перевірки; визначати методи та прийоми аудиту активів і пасивів підприємства, 
використовуючи знання загальної методики аудиту; добирати  певний вид аудиторського висновку та складати звітність аудитора. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Економічний аналіз». 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння 
необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої 
присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Сутність і предмет аудиту Практична робота 1 Загальна характеристика 
аудиту, його предмету, 
об’єктів, методів і порядку 
організації на підприємстві 
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Огляд літературних джерел щодо 
сутності аудиту його предмету та 
методів. 
 

Лекція 2 Регулювання аудиторської діяльності та її 
інформаційне забезпечення 

Практична робота 2 Регулювання аудиторської 
діяльності в Україні.  
Основні етапи процесу 
аудиту. Сертифікація 
аудиторів. 

Організаційно-правові основи 
аудиторської діяльності в Україні. 

Лекція 3 Методи аудиту фінансової звітності та критерії її 
оцінювання. 

Практична робота 3 Поняття методу та 
методика аудит. Розгляд 
методів аудиту фінансової 
звітності та критерії її 
оцінювання. 

Огляд літературних джерел щодо 
методів аудиту фінансової звітності та 
критерії її оцінювання. Поєднання 
методів документальної комплексної 
ревізії, судово-бухгалтерської 
експертизи, аналізу господарської 
діяльності.  

Лекція 4 Аудиторський ризик і оцінювання системи 
внутрішнього контролю 

Практична робота 4 Поняття аудиторського 
ризику та його складові. 
Методичні підходи до 
оцінки аудиторського 
ризику. 

Огляд літературних джерел щодо 
сутності аудиторського ризику і 
оцінювання системи внутрішнього 
контролю. 

Лекція 5 Планування аудиту  

 

Практична робота 5 
 

Вивчення сутності 
планування аудиту. 
Аудиторські процедури, їх 
призначення та види. 
 

Огляд літературних джерел на предмет 
Вивчення сутності планування аудиту. 
Аналітичні процедури: поняття, 
значення та необхідність їх 
використання в аудиті.  

Лекція 6 Аудиторські докази та робочі документи аудитора
  

Практична робота 6 Вивчення сутності, 
аудиторських доказів. 
Поняття і класифікація 
робочих документів 
аудитора 

Огляд методики складання робочих 
документів аудитора і ведення 
аудиторського досьє.  

Лекція 7 Аудит фінансової звітності Практична робота 7 Вивчення особливостей 
складання аудиторського 
висновку фінансової 
звітності 

Огляд загальних вимог до формування 
аудиторського висновку фінансової 
звітності. 

Лекція 8 Аудиторський висновок та інші підсумкові 
документи  

Практична робота 8 Вивчення особливостей 
складання аудиторського 
звіту. Види аудиторського 

Формування завдання, джерел 
інформації та послідовності складання 
аудиторського звіту. 



висновку.  

Лекція 9 Підсумковий контроль Практична робота 9 Вивчення сутності 
підсумкового контролю. 

Огляд загальних вимог до підсумкового 
контролю. 

Лекція 10 Реалізація матеріалів аудиту Практична робота 10 Вивчення особливостей 
реалізації матеріалів 
аудиту 

Огляд загальних вимог до реалізації 
матеріалів аудиту. 

Лекція 11 Аудиторські послуги, їх об’єкти і види Практична робота 11 Поняття аудиторських 
послуг, визначення їх 
об’єктів та видів 

Огляд нормативної бази і літературних 
джерел на предмет видів аудиторських 
послуг. 

Лекція 12 Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти. Практична робота 12 Вивчення особливостей 
внутрішнього аудиту. 

Формування основних завдань 
внутрішнього аудита, його об’єктів і 
суб’єктів. 

Лекція 13 Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Практична робота 13 Вивчення методичних 
прийомів внутрішнього 
аудита. 

Формування методичних прийомів 
внутрішнього аудиту. 

Лекція 14 Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту. Практична робота 14 Вивчення особливостей 
реалізації матеріалів 
аудиту. 

Огляд загальних вимог до реалізації 
матеріалів внутрішнього аудиту. 

 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
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1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2018, № 9, ст.50): Закон України (UTL^ 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19. 

2. Конспект лекцій з курсу "Аудит" : для студ. денної і заочної форми спец. 071 
"Облік і оподаткування" / уклад.: Ю. Н. Мардус; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 127 с. 

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Аудит" : для 
студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" / уклад.:  Н. Ю. Мардус ; Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 53 с. 

4. Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи з курсу "Аудит" 
: для студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" / уклад.: Н. Ю. Мардус ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 34 с. 

5. Аудит : навч. посіб. / Н.Ю. Мардус, О.О. Фальченко: за ред. Л.Л. Яковлева. – 
Х. : НТУ“ХПІ”, 2014. – 178 с. 

6. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для вузів.-Житомир, ПП№Рута», 2005. 
7. Аудит: навчальний посібник / А. О. Баранова, Т. А. Наумова., А.І. 

Кашперська. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 246 с. 
8. Аудит: Навч. посіб.: РМОіНУ [Текст] / Л.М.Янчева, З.О.Макеєва, А.О.Баранова 

та інш. – К.: Знання, 2009. – 335 с.  
9. Аудит : навч. посіб. / [М.Ф. Огійчук, І.І. Рагуліна, І.Т. Новіков. 3-тє вид., 

перероб. і допов.] – К.: Алерта, 2016. – 752 с 
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1 Мардус Н. Ю. Теоретичні аспекти організації аудиту 
готельно-ресторанної справи / Н. Ю. Мардус // Проблеми 
обліково-аналітичного забезпечення управління 
підприємницькою діяльністю : матеріали 3-ї Всеукр. наук.-
практ. конф., 26 жовтня 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 
319-320. 
2 Аудит : підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. 
Кудрицький та ін.]; за заг. ред. проф. О. А. Петрик. – Київ : 
КНЕУ, 2015. – 498 с.  
5. Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, 
методологія, організація : монографія / [В.П. Бондар] 
Житомир: ЖДТУ, 2008. 456 с.  
6. Мардус Н. Ю. Сутність фінансових результатів 
підприємства і визначення їх місця у обліку, аудиті та аналізі 
/ Н. Ю. Мардус, К. Ю. Корсунова // Інноваційно-інвестиційне 
забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 
України : кол. монографія / ред. О. В. Манойленко. – Харків : 
НТУ "ХПІ", 2017. – Розд. 1. – С. 29-37.  
7. Особливості аудиту цінової політики підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу Дослідження та оптимізація 
економічних процесів в готельно-ресторанному бізнесі : 
кол. монографія / Т. С. Шовкопляс [та ін.] ; [ред.: Н. В. 
Якименко-Терещенко, Є. М. Строков] ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. 
8. Мардус Н. Ю. Основні принципи облікової політики 
підприємства / Н. Ю. Мардус // Дослідження та оптимізація 
економічних процесів "Оптимум–2017" : тр. 13-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф., 6-8 грудня 2017 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 
2017. – С. 29-30. 
 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Сутність і предмет аудиту. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання. Аудиторський ризик і 
оцінювання системи внутрішнього контролю. Види аудиторського ризику. Планування аудиту. Аудиторські докази та робочі документи аудитора. Критерії оцінки аудиторських доказів. 
Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. Аудит активів і пасивів і фінансової звітності. Аудит обліку, звітності та фінансового стану господарюючих суб'єктів. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту звертатись до 
завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


