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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація Дисципліна спрямована на оволодіння  основними теоретичними знаннями та набуттям практичних навичок з організації і методики 
проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів. 

Мета та цілі Полягає у формуванні системи базових теоретичних знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, 
організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів. 

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

Результати навчання 

Розуміння порядку організації формування інформації за стадіями облікового процесу, управління якістю обліку і контролю з 
урахуванням професійного судження. Демонстрування знання податкового законодавства, вміння обґрунтовувати вибір 
оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання, здійснювати податкові розрахунки та формувати 
податкову звітність. Володіння знаннями з міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 
та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в професійній діяльності. 

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», «Економіка підприємства», «Аудит» 

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 Предмет, метод і об’єкти організації та методики 
аудиту 
 

Практична робота 1 Загальна характеристика 
об’єктів аудиторської 
діяльності як окремих і 
взаємопов’язаних економічних, 
інформаційних та інших форм 
функціонування системи, що 
вивчається 
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Огляд літературних джерел 
щодо проблеми 
організаційного характеру та 
методологічного 
забезпечення аудиту 

Лекція 2 Організація діяльності і контроль якості роботи 
аудиторської фірми і праці аудиторів 

Практична робота 2 Організація і регулювання 
аудиторської діяльності в 
Україні.  Організація роботи та 
планування аудиторських 
перевірок. 

Організаційно-правові основи 
аудиторської діяльності в 
Україні. 

Лекція 3 Організація процесу аудиторської перевірки 
фінансової звітності та її інформаційного забезпечення 

Практична робота 3 Сутність, зміст і організація 
процесу аудиторської 
перевірки фінансової звітності 
та її інформаційного 
забезпечення. 

Огляд літературних джерел 
щодо етапів і методів 
організації процесу 
аудиторської перевірки 
фінансової звітності та її 
інформаційного 
забезпечення. 

Лекція 4 Аудит установчих документів, облікової політики та 
власного капіталу підприємства 

Практична робота 4 Організація і методика аудиту 
установчих документів, 
облікової політики та власного 
капіталу підприємства. 

Визначення типових 
порушень, які зустрічаються 
під час аудиту установчих 
документів, облікової 
політики та власного капіталу 
підприємства. 

Лекція 5 Аудиторська перевірка необоротних активів та 
інвестицій 

Практична робота 5 
 

Організація і методика аудиту 
необоротних активів та 
інвестицій  

Визначення типових порушень, 
які зустрічаються під час аудиту 
необоротних активів та 
інвестицій 

Лекція 6 Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської 
заборгованості 

Практична робота 6 Організація і методика аудиту 
грошових коштів і 
дебіторської заборгованості 

Визначення типових порушень, 
які зустрічаються під час аудиту 
грошових коштів і дебіторської 
заборгованості 

Лекція 7 Аудит запасів і незавершеного будівництва Практична робота 7 Організація і методика аудиту 
запасів і незавершеного 
будівництва  

Визначення типових порушень, 
які зустрічаються під час аудиту 
запасів і незавершеного 
будівництва 

Лекція 8 Аудиторський контроль праці та її оплати Практична робота 8 Організація і методика аудиту Визначення типових порушень, 



праці та її оплати які зустрічаються під час аудиту 
праці та її оплати 

Лекція 9 Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань 
 

Практична робота 9 Організація і методика аудиту 
довгострокових і 
короткострокових зобов’язань 

Визначення типових порушень, 
які зустрічаються під час аудиту 
довгострокових і 
короткострокових зобов’язань 

Лекція 10 Аудит витрат і собівартості продукції Практична робота 10 Організація і методика аудиту 
витрат і собівартості продукції 

 Визначення типових порушень, 
які зустрічаються під час аудиту 
витрат і собівартості продукції 

Лекція 11 Аудит формування доходів і фінансових результатів Практична робота 11 Організація і методика аудиту 
формування доходів і 
фінансових результатів  

 Визначення типових порушень, 
які зустрічаються під час аудиту 
формування доходів і 
фінансових результатів 

Лекція 12 Аудиторська перевірка податкових розрахунків і 
платежів 
 

Практична робота 12 Організація і методика аудиту 
перевірка податкових 
розрахунків і платежів  

 Визначення типових порушень, 
які зустрічаються під час аудиту 
перевірка податкових 
розрахунків і платежів 

Лекція 13 Завершення аудиторської перевірки та узагальнення 
результатів аудиту фінансової звітності 

Практична робота 13 Організація і методика аудиту 
узагальнення результатів 
фінансової звітності 

 Визначення типових 
порушень, які зустрічаються 
під час аудиту узагальнення 
результатів фінансової 
звітності 

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

Практична робота 14 Особливості організації 
аудиторських послуг. 
Особливості організації і 
порядок оформлення і 
представлення результатів 
консультаційного аудиту. 

 Визначення порядку надання 
аудиторських послуг та 
оформлення підсумкової 
документації. 

Лекція 15-
16 

Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності Практична робота 
15-16 

Сутність, функції, завдання та 
об’єкти внутрішнього аудиту 
та його місце в системі 
внутрішнього контролю.  

 Формування методології 
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 дисципліни "Організація і методика аудиту" : для спец. 071 
"Облік і оподаткування", другого (магістерського) рівня денної і заочно-дистанційної 
форми навч. / уклад. Ю. Н. Мардус ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ 
"ХПІ", 2017. – 72 с. 

3. Текст лекцій з курсу “Організація і методика аудиту” для студентів денної і заочної 
форми навчання спец. 071 "Облік і оподаткування"/ Уклад.: Н.Ю. Мардус – Х.: НТУ 
“ХПІ”, 2019. –  200 с. 

4.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу “Організація і 
методика аудиту” для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування"заочної форми 
навчання / уклад. Н.Ю. Мардус. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. –  20 с. 

5. Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи з курсу «Аудит» для 
студентів денної і заочної форми навчання спец. 071 "Облік і оподаткування"/ уклад. 
Н.Ю. Мардус,. – Х. : НТУ «ХПІ», 2019. –  35с. 

6. Конспект лекцій з курсу “Аудит” для студентів денної і заочної форми навчання 
спец. 071 "Облік і оподаткування"/ Уклад.: Н.Ю. Мардус. – Х.: НТУ“ХПІ”, 2019. – 127с. 

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

8. Усач Б. Ф. Організація і методика аудиту : підручник / Б. Ф. Усач, З. О. Душко, М. М. 
Колос. – К. : Знання, 2006. – 295 с. 

9. Бурлан С. А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / С. А. Бурлан, Н. О. 
Руденко. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – 184 с 
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1 Огійчук М. Ф. Аудит : організація і методика : навчальний 
посібник для вузів / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – 
К. : Алерта, 2010. – 584 с. 

2 Аудит: навчальний посібник / А. О. Баранова, Т. А. 
Наумова., А.І. Кашперська. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

3 Петрик О. А. Організація та методика аудиту 
підприємницької діяльності : навч. посібник / О. А. Петрик, В. 
Я. Савченко, Д. Є. Свідерський ; за заг. ред. О. А. Петрик. – К. : 
КНЕУ, 2008. – 472 с. 

4 Аудит : навч. посіб. / [М.Ф. Огійчук, І.І. Рагуліна, І.Т. 
Новіков. 3-тє вид., перероб. і допов.] – К.: Алерта, 2016. – 752 с.  

5 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.  

6 Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, 
методологія, організація : монографія / [В.П. Бондар] 
Житомир: ЖДТУ, 2008. 456 с.  

7 Бутинець Ф. Ф. Аудит. / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 
2002. – 672 с. 

8 Мардус Н. Ю. Сучасні тенденції організації аудиту / Н. Ю. 
Мардус // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й 
оподаткування суб'єктів господарської діяльності: теоретичні, 
практичні та освітянські аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами 
3-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф., 28-29 березня 2019 р. – 
Дніпро : НМетАУ, 2019. – Ч. 1. – С. 602-605. 

9  Мардус Н. Ю. Удосконалення організації обліку і аналізу 
прибутку підприємства як запорука ефективності 
управлінських рішень / Н. Ю. Мардус, Х. П. Єлізарова // 
Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. "Функціонування 
економічних систем в умовах постіндустріального розвитку", 
22-25 жовтня 2015 р. – Харків : УІПА, 2015. – С. 281-284. 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів. Сутність, зміст і організація процесу 
аудиторської перевірки фінансової звітності та її інформаційного забезпечення. Організація і методика аудиту установчих документів, облікової політики та власного капіталу 
підприємства. Організація і методика аудиту необоротних активів та інвестицій. Організація і методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості. Організація і методика 
аудиту запасів і незавершеного будівництва. Організація і методика аудиту праці та її оплати. Організація і методика аудиту довгострокових і короткострокових зобов’язань. 
Організація і методика аудиту витрат і собівартості продукції. Організація і методика аудиту формування доходів і фінансових результатів. Організація і методика аудиту перевірка 
податкових розрахунків і платежів. Організація і методика аудиту узагальнення результатів фінансової звітності. Особливості організації аудиторських послуг. Особливості організації і 
порядок оформлення і представлення результатів консультаційного аудиту. Сутність, функції, завдання та об’єкти внутрішнього аудиту та його місце в системі внутрішнього контролю. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

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

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 



90-100 А відмінно модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

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. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 
 


