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70 наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Аудит», 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння  методами організації та проведення аудиту на підприємствах на підставі використання  
прогресивних підходів зарубіжних країн; набуття навичок  опрацювання і використання  облікової інформації та використання її при 
проведенні аудиту. 

Мета та цілі Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики організації та ведення аудиту на підприємствах. 

Формат Лекції, консультації. Підсумковий контроль – залік (7 семестр) 

Результати навчання 

Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації для прийняття рішень при проведенні аудиту діяльності компаній. Усвідомлювати сутність об’єктів, предмету, 
методів та принципів аудиту, розуміти його роль і місце в господарській діяльності підприємства. Володіти методичним 
інструментарієм аудиту. 

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

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. 
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СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Тема 1. Аудит як форма контролю, його об’єкти і 
суб’єкти 

Практична 
робота 1 

Загальна характеристика аудиту, його 
предмету, об’єктів, методів і порядку 
організації аудиту на підприємстві 
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Огляд літературних джерел щодо 
сутності аудиту, його предмету та 
методів.  
 

Лекція 2 Тема 2. Організація аудиту та його нормативно-
правове забезпечення 

Практична 
робота 2 

Законодавча база, що регулює 
організацію аудиторської діяльності в 
Україні. Рівні організації аудиторської 
діяльності. 

Вивчення законодавчої бази, що 
регулює організацію аудиторської 
діяльності в Україні 

Лекція 3 Тема 3. Методика проведення аудиту Практична 
робота 3 

Умови підготовки, форма і зміст листа-
зобов’язання аудиторської організації на 
проведення аудиту. Договір про надання 
аудиторських послуг.  Методика 
проведення аудиту.   

Складання договору про надання 
аудиторських послуг.  Вивчення 
методики проведення аудиту.   

Лекція 4 Тема 4. Аудиторський ризик Практична 
робота 4 

Поняття аудиторського ризику. 
Класифікація аудиторського ризику. 
Властивий ризик. Ризик контролю. Ризик 
невиявлення помилок. 

Вивчення поняття аудиторського 
ризику та його класифікації. 

Лекція 5 Тема 5. Помилки й шахрайство Практична 
робота 5 
 

Поняття помилок і шахрайства, причини 
їх виникнення. Відповідальність 
керівництва підприємства. 
Відповідальність аудитора. 

Ознайомлення з поняттям помилок і 
шахрайства та причинами їх 
виникнення. 

Лекція 6 Тема 6. Планування, стадії та процедури аудиту Практична 
робота 6 

Планування аудиту. Мета планування 
аудиту. Загальний план аудиту. 
Аудиторська програма. 

Вивчення методики складання 
загального плану аудиту та 
аудиторської програми. 

Лекція 7 Тема 7. Аудиторські докази Практична 
робота 7 

Поняття аудиторських доказів. Вимоги 
до аудиторських доказів. Класифікація 
аудиторських доказів. 

Ознайомлення з вимогами до 
аудиторських доказів. Класифікація 
аудиторських доказів. 

Лекція 8 Тема 8. Аудиторські робочі документи Практична 
робота 8 

Поняття робочих документів аудитора. 
Класифікація робочих документів. 

 Вивчення методики складання 
робочих документів аудитора 



Лекція 9 Тема 9. Аудиторський звіт та аудиторський 
висновок 

Практична 
робота 9 

Поняття аудиторського звіту. Структура 
та зміст аудиторського висновку. Види 
аудиторських висновків. 

 Вивчення методики складання 
аудиторського звіту 
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1. Про аудиторську діяльність : закон України від 22.04.1993 № 3125-ХІ  
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  
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Поняття аудиту  та його сутність. Що розуміють під поняттями «аудиторська діяльність», «аудит»? З якою метою проводиться аудит фінансової звітності? Які основні завдання аудиту? 
Що розуміють під предметом та об’єктами аудиту? Що розуміють під методом аудиту? Види аудиту й аудиторські послуги. Законодавче і нормативне регулювання аудиторської 
діяльності в Україні. Аудиторська палата України, порядок її створення і діяльності, функції. Мета впровадження Кодексу професійної етики аудиторів України? Назвіть складові 
частини методики аудиту. Методи організації аудиторської перевірки. Дайте визначення аудиторського ризику. У чому полягає суть властивого ризику? Що являє собою ризик 
контролю? У чому полягає суть невиявлення помилок? Наведіть класифікацію аудиторських ризиків. Що являють собою процедури аудиту? Наведіть класифікацію аудиторських 
процедур. Дайте визначення терміна «аудиторські докази». Які вимоги повинні задовольняти аудиторські докази? Охарактеризуйте структуру і зміст аудиторського висновку. Які 
види аудиторських висновків Ви знаєте? В якому випадку може бути наданий безумовно позитивний аудиторський висновок? Дайте характеристику висновку з обмеженнями. Що 
являє собою модифікований аудиторський висновок? 

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. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


