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Загальна інформація 

 

Викладачі Цаль-Цалко Ю.С. (д.е.н., професор),  

Мороз Юлія Юзефівна (д.е.н., професор), 

Дмитренко О.М. (к.е.н., доцент) 

Профайл 

викладачів 

Цаль-Цалко Ю.С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich)  

Мороз Ю.Ю. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/chief-booa)  

Дмитренко О.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna)  

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Цаль-Цалко Ю.С. (https://www.facebook.com/profile.php?id=1000 

09619748926) 

Мороз Ю.Ю. (https://www.facebook.com/moroz) 

Дмитренко О.М. (https://www.facebook.com/olha.dmytrenko) 

Інстаграм 
Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@) 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@) 

E-mail Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@rambler.ru) 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@ukr.net) 

Дмитренко О.М. (olga.n.dmitrenko@gmail.com) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. (0674106685) 

Мороз Ю.Ю.  (0638163192) 

Дмитернко О.М. (0973351088) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Цаль-Цалко Ю.С. – щосереди з 13.00 до 14.00, ауд. 92 

Мороз Ю.Ю. – друга і четверта п’ятниця кожного місяця з 12.00 до 

13.00, ауд. 98 

Дмитренко О.М. – щовівторка з 9.00 до 12.00, ауд. 104 

Онлайн у Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. – щоденно з 14:00 до 18:00 

Мороз Ю.Ю.  – понеділок та четвер з 17:00 до 21:00 

Дмитренко О.М. – щоденно з 9.00 до 19.00 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000%2009619748926
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000%2009619748926
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/nina.norinchak
mailto:n.dmitrenko
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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1. Анотація 

Сучасні умови ведення бізнесу характеризуються наявністю різноманітних 

ризиків, надмірним регулюванням, геополітичною та фінансово-економічною 

нестабільністю. Керівництво підприємств зіштовхується з необхідністю, з одного 

боку, активно вирішувати поточні питання управління бізнесом, задовольняти 

наростаючі потреби клієнтів, держави та інших зацікавлених сторін, з іншого боку, – з 

вимогою забезпечення сталого розвитку підприємства у майбутньому. 

В сучасних умовах господарювання кардинально змінюються підходи щодо 

методів організації та проведення внутрігосподарського контролю на підприємстві, в 

тому числі його нової форми – внутрішнього аудиту. Умови невизначеності, 

необхідність побудови ефективних моделей внутрішнього контролю, розвиток 

корпоративного управління актуалізували потребу створення служб внутрішнього 

аудиту. 

Знання теоретичних і практичних основ внутрішнього аудиту, вміння 

аналізувати стан бухгалтерського обліку і звітності має важливе значення для 

підготовки фахівців за освітнім рівнем магістра спеціальності «Облік і 

оподаткування». 

 

2. Мета  

Метою вивчення дисципліни «Внутрішній аудит» є формування у студентів 

теоретичних і практичних знань щодо: 

– оцінки відповідності внутрішнього аудиту існуючим правилам та процедурам; 

– оцінки ефективності елементів системи внутрішнього контролю; 

– сприяння керівництву підприємства в удосконаленні бізнес-процесів; 

– допомоги управлінському персоналу в реалізації прийнятої стратегії бізнесу; 

– забезпечення користувачів достовірною інформацією і підготовка пропозицій 

щодо вдосконалення діяльності підприємства за результатами здійснення 

внутрішнього аудиту; 

– оперативного внесення органам управління ефективних рекомендацій щодо 

усунення недоліків, які виявляються в процесі внутрішнього аудиту та здійснення 

контролю за їх усуненням; 

– оцінки способів та методів, що застосовуються для визначення, виміру, 

класифікації фінансової та господарської інформації і складання звітності; 

– оцінки надійності інформаційних систем та систем контролю, перевірка 

забезпечення комп'ютерної безпеки; 

– оцінки достовірності, повноти, об'єктивності системи бухгалтерського обліку 

та надійності фінансової звітності; 

– оцінки дотримання підприємством вимог законодавства України і оцінки 

адекватності систем і процедур, створених і застосовуваних для забезпечення 

відповідності цим вимогам (комплекс-контроль); 

– оцінки раціональності і ефективності використання ресурсів товариства і 

застосовуваних методів (способів) забезпеченім збереження майна підприємства; 

– оцінки вдосконалення процесу корпоративного управління на підприємстві; 

– методологічного забезпечення служби внутрішнього аудиту; 

– здійснення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності 

товариства шляхом проведення об'єктивної та неупередженої перевірки і оцінки 

фінансової, операційної та інших систем і процедур товариства; 



 
6 

– оцінки економічної ефективності та продуктивності діяльності підприємства, 

включаючи перевірку нефінансових заходів контролю; 

– аналізу дотримання прийнятої політики, внутрішніх положень та інших 

внутрішніх вимог; 

– оцінки ефективності виконання членами виконавчого органу та працівниками 

підприємства покладених на них обов'язків та надання рекомендацій щодо її 

підвищення; 

– ефективної взаємодії в рамках законодавства України із зовнішніми 

аудиторами. 

Цілі вивчення дисципліни: 

 надання керівникові установи, наглядовій раді та керівництву центрального 

органу виконавчої влади суб’єкта внутрішнього аудиту незалежних об’єктивних 

суджень, висновків і оцінок щодо достатності та ефективності систем управління 

ризиками і внутрішнього контролю в адміністративній, операційній і фінансовій 

сферах діяльності об’єкта внутрішнього аудиту, в галузі інформаційних систем, сфері 

дотримання зовнішніх і внутрішніх нормативних вимог, а також висновків щодо 

системи корпоративного управління та ступеня досягнення стратегічних цілей; 

 сприяння керівникові установи, раді, керівництву центрального органу 

виконавчої влади та персоналу об’єкта внутрішнього аудиту в поліпшенні якості 

системи управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління, 

а також в ефективному виконанні покладених на них обов'язків шляхом надання 

консультацій та рекомендацій. 

В результаті вивчення дисципліни фахівці здобудуть знання: 

• методологічних принципів організації внутрішнього аудиту на підприємствах 

бізнесу і державного сектору в Україні; 

• теоретичних і практичних навичок з питань планування та розробки стратегії 

перевірки в умовах вибіркового обстеження, щодо методики визначення рівня ризику 

шляхом оцінки ефективності функціонування систем внутрішнього контролю, 

внутрішнього аудиту та бухгалтерського обліку на підприємстві, що перевіряється; 

• практичної оцінки визнання достовірності, результативності, ефективності, 

господарських операцій та прийнятих управлінських рішень на підприємстві. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 8 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Вибіркова  

(професійної підготовки) 

Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» Змістових модулів – 3 Рік підготовки 

Загальна кількість годин 

- 240 

 

Освітня програма  

«Облік і оподаткування» 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 
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Лекції 

32 год. 4 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

6, самостійна робота 

студента – 12 

 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

Практичні 

64 год. 12 год. 

Самостійна робота 

144 год. 224 год. 

Форма контролю: екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 96/144 для заочної 

форми навчання – 16/224. 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю 

студенти отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/poslugi-kafedru-booa. 

 

4. Результати навчання  

Предметом навчання з курсу є методи і засоби створення та ефективного 

використання системи внутрішнього аудиту на підприємстві в ринкових умовах.  

Об'єктом вивчення дисципліни є система організації внутрішнього аудиту в 

бізнесі України та аудит показників господарської діяльності підприємств.  

Завдання дисципліни з оволодіння знаннями та навичками: оцінювати систему 

внутрішнього контролю щодо достовірності інформації, дотримання законодавства, 

збереженості активів, ефективності та результативності окремих функцій і діяльності 

підрозділів; проводити аналіз і оцінку ефективності системи управління ризиками та 

пропонувати методи зниження ризиків; оцінювати відповідність системи 

корпоративного управління підприємством принципам корпоративного управління. 

Важливість питань, що розглядаються в даній дисципліні, полягає в 

необхідності знань основних принципів, сутності і методик внутрішнього аудиту, 

організації системи аудиту на підприємстві, чинників впливу його на ефективність 

діяльності підприємства.  

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних і 

практичних занять. Велике значення під час вивчення і закріплення знань має 

самостійна робота студентів над спеціальною літературою, конспектами, вправами. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати та вміти 

організовувати та виконувати процеси:  

– встановлення адекватності системи бухгалтерського обліку нормативним 

вимогам; 

– перевірки правомірності, обґрунтованості, ефективності господарських 

операцій, які здійснюються на підприємстві;  

– контролю повноти даних, відображених у системі бухгалтерського обліку; 

– перевірки стану засобів контролю за проведенням бухгалтерських записів; 

– ретельного вивчення фінансової і оперативної інформації з метою оцінки її 

достовірності та цілісності; 

– контролю фактичного обігу коштів, ресурсів і показників, які 

використовуються для виявлення, виміру та класифікації даних, складання звітності; 

– підготовки оперативної та звітної інформації в інтересах керівництва та у 

вигляді, доступному для його розуміння; 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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– перевірки відповідності дій працівників бізнес-процесам та охоплення 

діяльності процесами контролю з метою визначення, якою мірою виконуються 

правила та процедури, установлені керівництвом; 

– систематичної та всебічної оцінки адекватності та ефективності системи 

контролю; 

– перевірки систем, що впливають на параметри операційної діяльності, а також 

відповідної звітності з метою визначення, якою мірою діяльність товариства 

відповідає встановленим правилам і прийнятим планам, процедурам та нормативним 

актам; 

– перевірки заходів, які використовуються для забезпечення і захисту активів 

підприємства, інвентаризації фактичної наявності активів, контроль належної міри їх 

збереженості; 

– надання керівникам підприємства зведених результатів аналізу та оцінки 

напрямків діяльності, які було піддано перевірці, а також рекомендацій, консультацій 

та іншої інформації, необхідної для ефективного виконання керівниками своїх 

обов'язків; 

– здійснення детального тестування операцій, залишків на рахунках та 

процедур; 

– здійснення оцінки якості економічної інформації, яка формується в товаристві 

та використовується наглядовим та виконавчим органом при прийнятті рішень; 

– здійснення внутрішнього аудиту шляхом проведення відповідних перевірок 

відповідно до плану, який щорічно затверджується на підприємстві; 

– проведення експертизи укладання господарських договорів на предмет їх 

відповідності вимогам законодавства; 

– надання структурним підрозділам підприємства методичної допомоги при 

веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності, консультування їх з 

питань фінансового, податкового, банківського та іншого законодавства; надання 

сприяння наглядовій раді підприємства в розробці технічних завдань, оцінки 

пропозицій зовнішніх аудиторських фірм, а також підготовка рекомендацій при 

виборі зовнішньої аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки; 

– здійснення оцінки повноти застосування та ефективності методології оцінки 

ризиків і процедур управління ризиками на підприємстві; 

– проведення перевірки дотримання вимог законодавства України, міжнародних 

угод, внутрішніх документів підприємства, а також виконання вказівок 

уповноважених органів, рішень підприємства та оцінки системи, створення з метою 

дотримання цих вимог; 

– проведення оцінки адекватності заходів, які вживаються підрозділами 

підприємства для забезпечення досягнення поставлених перед ними цілей, в рамках 

стратегічних цілей підприємства; 

– проведення оцінки з впровадження і дотримання прийнятих принципів 

корпоративного управління, відповідних етичних стандартів та цінностей на 

підприємстві; 

– здійснення оцінки ефективності отримання відповідними органами та 

підрозділами підприємства інформації з питань, пов'язаних з ризиками і внутрішнім 

контролем; 

– здійснення моніторингу за виконанням підприємством рекомендацій 

зовнішнього аудитора; 

– здійснення подальшого контролю за виконанням рекомендацій служби 
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внутрішнього аудиту, виданих у встановленому порядку; 

– консультування при розробці внутрішніх документів підприємства, що 

стосуються корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління 

ризиками; 

– консультування власника, виконавчих органів, структурних підрозділів 

підприємства з питань організації систем внутрішнього контролю і внутрішнього 

аудиту; 

– надання рекомендацій, спрямованих на професійне навчання, перепідготовку 

та підвищення кваліфікації працівників служби внутрішнього аудиту підприємства. 

Вивчення дисципліни надасть можливість студентам оволодіти наступними 

компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління та 

адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

 за навчальною дисципліною «Внутрішній аудит»  

відповідно до Стандарту 

Перелік 

загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(ФК) 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, контролю, планування та 

оптимізації податкових розрахунків. 

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації.  
СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики 

та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції 

у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного 

сектору. 
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СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

Перелік 

програмних 

результатів 

навчання (ПРН) 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління. 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних 

і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з 

урахуванням професійного судження. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єктів господарювання 

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір 

та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання 

облікової інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації. 

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 

управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання. 

ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з 

дотриманням вимог професійної етики. 

ПР14.Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою 

їх оптимізації. 

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх  у  

професійну діяльність та господарську практику. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших  

користувачів  інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, 

підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 

(команди), споживачами, контрагентами, контактними 

аудиторіями. 
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5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст дисципліни  

Модуль І. Організація внутрішнього аудиту 

Тема 1. Концептуальні основи внутрішнього аудиту 

Сутність і мета внутрішнього аудиту. Принципи внутрішнього аудиту. 

Відмінності внутрішнього і зовнішнього аудиту. Предмет, об’єкти і завдання 

внутрішнього аудиту. 

Тема 2. Регламентація внутрішнього аудиту 

Нормативно-правове регулювання внутрішнього аудиту в Україні. Професійні 

організації внутрішніх аудиторів. Національні стандарти внутрішнього аудиту. 

Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту. 

Тема 3. Організаційно-правові засади функціонування служби внутрішнього 

аудиту на підприємстві 

Загальні вимоги до організації функціонування служби внутрішнього аудиту 

відповідальність внутрішніх аудиторів. Оцінка ефективності функціонування служби 

внутрішнього аудиту 

Модуль ІІ. Методика проведення внутрішнього аудиту 

Тема 1. Планування внутрішнього аудиту 

Підготовка стратегічного і річного планів внутрішнього аудиту. Оцінка ризиків 

аудиторського контролю. Складання плану та робочої програми аудиторського 

завдання 

Тема 2. Інструментарій внутрішнього аудиту 

Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Аудиторські докази. Аудиторські 

процедури. Виявлення шахрайства 

Тема 3. Документування внутрішнього аудиту 

Вимоги до документації внутрішнього аудиту. Робочі документи внутрішнього 

аудитора. Звітність внутрішнього аудитора 

Модуль ІІІ. Внутрішній аудит бізнес-процесів 

Тема 1. Методичні підходи до організації внутрішнього аудиту бізнес-процесів 

Підходи до організації внутрішнього аудиту. Пооб'єктний внутрішній аудит. 

Циклічний внутрішній аудит. Сегменти пооб'єктного внутрішнього аудиту. Сегменти 

циклічного внутрішнього аудиту. 

Тема 2. Внутрішній аудит процесів постачання і зберігання матеріально-

виробничих запасів 

Внутрішній аудит об’єктів постачання. Внутрішній аудит відносин з 

постачальниками. Аудит ціноутворення. Аудит матеріально-відповідальних осіб. 

Аудит первинного обліку. Аудит оцінювання запасів. Інвентаризаційна робота в 

процесі аудиту. 

Тема 3. Внутрішній аудит процесу виробництва 

Внутрішній аудит об’єктів виробництва. Внутрішній аудит об’єктів витрат. 

Внутрішній аудит об’єктів калькуляції. Внутрішній аудит формування статей витрат. 

Аудит калькулювання. Аудит оприбуткування продукції. Аудит первинного обліку. 

Аудит оцінювання ресурсів. Інвентаризаційна робота в процесі аудиту незавершеного 

https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#67
https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#46
https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
https://stud.com.ua/1864/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesu_virobnitstva#20
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аудиту. 

Тема 4. Внутрішній аудит циклу продажів і отримання виручки 

Внутрішній аудит об’єктів реалізації. Внутрішній аудит відносин з покупцями. 

Аудит ціноутворення. Аудит собівартості реалізованої продукції. Аудит первинного 

обліку. Аудит доходів. Аудит фінансових результатів. 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Організація внутрішнього 

аудиту  
42 6 12 24 

1. Концептуальні основи внутрішнього аудиту  14 2 4 8 

2. Реглементація внутрішнього аудиту  14 2 4 8 

3. Організаційно-правові засади функціонування 

служби внутрішнього аудиту  на підприємстві 
14 2 4 8 

Змістовий модуль ІІ. Методика проведення 

внутрішнього аудиту  
70 10 20 40 

1. Планування внутрішнього аудиту  14 2 4 8 

2. Інструментарій внутрішнього аудиту 28 4 8 16 

3. Документування внутрішнього аудиту 28 4 8 16 

Змістовий модуль ІІІ. Внутрішній аудит бізнес-

процесів 
128 16 32 80 

1. Методичні підходи до організації внутрішнього 

аудиту бізнес-процесів 
32 4 8 20 

2. Внутрішній аудит процесів постачання і 

зберігання матеріально-виробничих запасів 
32 4 8 20 

3. Внутрішній аудит процесу виробництва 32 4 8 20 

4.  Внутрішній аудит циклу продажів і отримання 

виручки 
32 4 8 20 

Всього годин 240 32 64 144 

 

6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Організація внутрішнього 

аудиту  
70 1 3 66 

1. Концептуальні основи внутрішнього аудиту  24 

1 

1 22 

2. Реглементація внутрішнього аудиту  23 1 22 

3. Організаційно-правові засади функціонування 23 1 22 

https://stud.com.ua/1865/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_tsiklu_prodazhiv_otrimannya_viruchki#93
https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#67
https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#67
https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#46
https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#46
https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
https://stud.com.ua/1864/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesu_virobnitstva#20
https://stud.com.ua/1865/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_tsiklu_prodazhiv_otrimannya_viruchki#93
https://stud.com.ua/1865/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_tsiklu_prodazhiv_otrimannya_viruchki#93
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служби внутрішнього аудиту  на підприємстві 

Змістовий модуль ІІ. Методика проведення 

внутрішнього аудиту  
73 1 4 68 

1. Планування внутрішнього аудиту  24 

1 

1 22 

2. Інструментарій внутрішнього аудиту 26 2 24 

3. Документування внутрішнього аудиту 23 1 22 

Змістовий модуль ІІІ. Внутрішній аудит бізнес-

процесів 
97 2 5 90 

1. Методичні підходи до організації внутрішнього 

аудиту бізнес-процесів 
25 

2 

1 22 

2. Внутрішній аудит процесів постачання і 

зберігання матеріально-виробничих запасів 
23 1 22 

3. Внутрішній аудит процесу виробництва 26 2 24 

4.  Внутрішній аудит циклу продажів і отримання 

виручки 
23 1 22 

Всього годин 240 4 12 224 

 

6.4. Зміст лекцій 

Перелік лекцій формується викладачами з врахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 

посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу. 

Лекція 1.  Концептуальні основи внутрішнього аудиту 

1.1. Сутність і мета внутрішнього аудиту.  

1.2. Принципи внутрішнього аудиту.  

1.3. Відмінності внутрішнього і зовнішнього аудиту.  

1.4. Предмет, об’єкти і завдання внутрішнього аудиту. 

Лекція 2. Регламентація внутрішнього аудиту 

2.1. Нормативно-правове регулювання внутрішнього аудиту в Україні.  

2.2. Професійні організації внутрішніх аудиторів.   

2.3. Національні стандарти внутрішнього аудиту.  

2.4. Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту. 

Лекція 3. Організаційно-правові засади функціонування служби внутрішнього 

аудиту  на підприємстві 

3.1. Загальні вимоги до організації функціонування служби внутрішнього 

аудиту на підприємстві. 

3.2. Положення про службу внутрішнього аудиту.  

3.3. Права, обов’язки і відповідальність внутрішніх аудиторів.  

3.4.Оцінка ефективності функціонування служби внутрішнього аудиту 

Лекція 4. Планування внутрішнього аудиту 

4.1. Підготовка стратегічного і річного планів внутрішнього аудиту.  

4.2. Оцінка ризиків аудиторського контролю.  

4.3. Складання плану та робочої програми аудиторського завдання 

Лекція 5. Інструментарій внутрішнього аудиту 

5.1. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.  

5.2. Аудиторські докази.  

5.3. Аудиторські процедури.  

5.4. Виявлення шахрайства 

Лекція 6. Документування внутрішнього аудиту 

https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#67
https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#67
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https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#46
https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
https://stud.com.ua/1864/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesu_virobnitstva#20
https://stud.com.ua/1865/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_tsiklu_prodazhiv_otrimannya_viruchki#93
https://stud.com.ua/1865/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_tsiklu_prodazhiv_otrimannya_viruchki#93
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6.1. Вимоги до документації внутрішнього аудиту.  

6.2. Робочі документи внутрішнього аудитора.  

6.3. Звітність внутрішнього аудитора 

Лекція 7. Методичні підходи до організації внутрішнього аудиту бізнес-

процесів 

7.1. Підходи до організації внутрішнього аудиту.  

7.2. Пооб'єктний внутрішній аудит.  

7.3. Циклічний внутрішній аудит.  

7.4. Сегменти пооб'єктного внутрішнього аудиту.  

7.5. Сегменти циклічного внутрішнього аудиту. 

Лекція 8. Внутрішній аудит процесів постачання і зберігання матеріально-

виробничих запасів 

8.1. Внутрішній аудит об’єктів постачання.  

8.2. Внутрішній аудит відносин з постачальниками.  

8.3. Аудит ціноутворення.  

8.4. Аудит матеріально-відповідальних осіб.  

8.5. Аудит первинного обліку.  

8.6. Аудит оцінювання запасів.  

8.7. Інвентаризаційна робота в процесі аудиту. 

Лекція 9. Внутрішній аудит процесу виробництва 

9.1. Внутрішній аудит об’єктів виробництва.  

9.2. Внутрішній аудит об’єктів витрат та калькуляції. 

9.3. Внутрішній аудит формування статей витрат.  

9.4. Аудит калькулювання.  

9.5. Аудит оприбуткування продукції.  

9.6. Аудит первинного обліку.  

9.7. Інвентаризаційна робота в процесі аудиту незавершеного аудиту. 

Лекція 10. Внутрішній аудит циклу продажів і отримання виручки 

10.1. Внутрішній аудит об’єктів реалізації.  

10.2.Внутрішній аудит відносин з покупцями.  

10.3. Аудит ціноутворення.  

10.4. Аудит собівартості реалізованої продукції.  

10.5. Аудит первинного обліку.  

10.6. Аудит доходів.  

10.7. Аудит фінансових результатів. 

 

Лекції надають студентам можливість самостійно діагностувати питання 

внутрішнього аудиту на підприємстві, проводити аналіз і обґрунтовувати висновки 

про його ефективність.  

 

6.5. Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням пропозицій 

студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних сучасних потреб 

щодо практики ведення бізнесу. 

Завдання 1.  Концептуальні основи внутрішнього аудиту 

1. Сутність і мета внутрішнього аудиту.  

2. Принципи внутрішнього аудиту.  

3. Відмінності внутрішнього і зовнішнього аудиту.  

https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#46
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https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
https://stud.com.ua/1864/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesu_virobnitstva#20
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4. Предмет, об’єкти і завдання внутрішнього аудиту. 

Завдання 2. Регламентація внутрішнього аудиту 

1. Нормативно-правове регулювання внутрішнього аудиту в Україні.  

2. Професійні організації внутрішніх аудиторів.   

3. Національні стандарти внутрішнього аудиту.  

4. Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту. 

Завдання 3. Організаційно-правові засади функціонування служби 

внутрішнього аудиту  на підприємстві 

1. Загальні вимоги до організації функціонування служби внутрішнього аудиту 

на підприємстві. 

2. Положення про службу внутрішнього аудиту.  

3. Права, обов’язки і відповідальність внутрішніх аудиторів.  

4.Оцінка ефективності функціонування служби внутрішнього аудиту 

Завдання 4. Планування внутрішнього аудиту 

1. Підготовка стратегічного і річного планів внутрішнього аудиту.  

2. Оцінка ризиків аудиторського контролю.  

3. Складання плану та робочої програми аудиторського завдання 

Завдання 5. Інструментарій внутрішнього аудиту 

1. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.  

2. Аудиторські докази.  

3. Аудиторські процедури.  

4. Виявлення шахрайства 

Завдання 6. Документування внутрішнього аудиту 

1. Вимоги до документації внутрішнього аудиту.  

2. Робочі документи внутрішнього аудитора.  

3. Звітність внутрішнього аудитора 

Завдання 7. Методичні підходи до організації внутрішнього аудиту бізнес-

процесів 

1. Підходи до організації внутрішнього аудиту.  

2. Пооб'єктний внутрішній аудит.  

3. Циклічний внутрішній аудит.  

4. Сегменти пооб'єктного внутрішнього аудиту.  

5. Сегменти циклічного внутрішнього аудиту. 

Завдання 8. Внутрішній аудит процесів постачання і зберігання матеріально-

виробничих запасів 

1. Внутрішній аудит об’єктів постачання.  

2. Внутрішній аудит відносин з постачальниками.  

3. Аудит ціноутворення.  

4. Аудит матеріально-відповідальних осіб.  

5. Аудит первинного обліку.  

6. Аудит оцінювання запасів.  

7. Інвентаризаційна робота в процесі аудиту. 

Завдання 9. Внутрішній аудит процесу виробництва 

1. Внутрішній аудит об’єктів виробництва.  

2. Внутрішній аудит об’єктів витрат.  

3. Внутрішній аудит об’єктів калькуляції. 

4. Внутрішній аудит формування статей витрат.  

5. Аудит калькулювання.  

https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#46
https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#46
https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
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6. Аудит оприбуткування продукції.  

7. Аудит оцінювання ресурсів.  

8. Аудит первинного обліку.  

9. Інвентаризаційна робота в процесі аудиту незавершеного аудиту. 

Завдання 10. Внутрішній аудит циклу продажів і отримання виручки 

1. Внутрішній аудит об’єктів реалізації.  

2.Внутрішній аудит відносин з покупцями.  

3. Аудит ціноутворення.  

4. Аудит собівартості реалізованої продукції.  

5. Аудит первинного обліку.  

6. Аудит доходів.  

7. Аудит фінансових результатів. 

 

Практичне заняття – це організаційна форма навчального заняття, спрямована 

на формування вмінь та навичок виконання певних видів економічної роботи, а саме 

розрахунків показників, вибір методів, розробка моделей, обґрунтування висновків 

щодо стану системи фінансово-економічної безпеки підприємства.  

Практичні заняття передбачають попередню підготовку до лекцій, презентацій, 

розрахункових завдань, критичних дискусій і таке інше. 

Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація 

теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, 

і спрямування їх на підвищення рівня засвоєнні навчального матеріалу, прищеплення 

вмінь і навичок (компетентностей), розвиток наукового мислення та усного мовлення 

студентів.  

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих 

групах (при попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання 

різного рівня складності (стереотипні, діагностичні та евристичні). Наприкінці 

заняття викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та 

підведення підсумків з виставленням відповідних оцінок. 

 

 

6.6. Завдання для самостійної роботи 

6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивчені навчальної дисципліни 

Тема 1. Концептуальні основи внутрішнього аудиту 

1. Назвіть основні причини виникнення аудиту.  

2. Узагальніть трактування категорії «внутрішній аудит» вітчизняними і 

зарубіжними вченими – економістами.  

3. Що таке внутрішньогосподарський контроль?  

4. Назвіть завдання внутрішнього аудиту в умовах ринку.  

5. Як класифікують внутрішній аудит?  

6. Дайте порівняльну характеристику зовнішнього і внутрішнього аудиту.  

7. Що є об’єктами внутрішнього аудиту?  

8. Виділіть найсуттєвіші сучасні проблеми становлення внутрішнього аудиту в 

Україні. 

9. Сутність і мета внутрішнього аудиту.  

10. Принципи внутрішнього аудиту.  

11. Відмінності внутрішнього і зовнішнього аудиту.  

12. Предмет, об’єкти і завдання внутрішнього аудиту. 

https://stud.com.ua/1865/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_tsiklu_prodazhiv_otrimannya_viruchki#93
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Тема 2. Регламентація внутрішнього аудиту 

1. Нормативно-правове регулювання внутрішнього аудиту в Україні.  

2. Професійні організації внутрішніх аудиторів.   

3. Національні стандарти внутрішнього аудиту.  

4. Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту. 

5. Завдання внутрішнього аудиту. 

6. Права та обов’язки внутрішніх аудиторів. 

7. Незалежність і об’єктивність внутрішнього аудиту. 

8. Професійна компетентність та ретельність внутрішніх аудиторів. 

9. Забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. 

10. Сутність діяльності з внутрішнього аудиту. 

11. Управління діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту. 

12. Планування діяльності з внутрішнього аудиту. 

13. Організація внутрішнього аудиту. 

14. Планування аудиторського завдання. 

15. Виконання аудиторського завдання. 

16. Документування перебігу та результатів внутрішнього аудиту. 

17. Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту. 

18. Звітування про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту. 

19. Надання інформації про результати внутрішнього аудиту. 

Тема 3. Організаційно-правові засади функціонування служби внутрішнього 

аудиту  на підприємстві 

1. Які заходи повинні існувати організаційні при створенні служби 

внутрішнього аудиту?  

2. Яка структура та вимоги до штату внутрішніх аудиторів?  

3. Яким чином розраховується ефективність служби внутрішнього аудиту?  

4. Хто і як керує службою внутрішніх аудиторів?  

5. Обґрунтуйте зв'язок служби внутрішнього аудиту з іншими підрозділами 

підприємства? 

6. Загальні вимоги до організації функціонування служби внутрішнього аудиту 

на підприємстві. 

7. Положення про службу внутрішнього аудиту.  

8. Права, обов’язки і відповідальність внутрішніх аудиторів.  

9.Оцінка ефективності функціонування служби внутрішнього аудиту 

Завдання 4. Планування внутрішнього аудиту 

1. Підготовка стратегічного і річного планів внутрішнього аудиту.  

2. Оцінка ризиків аудиторського контролю.  

3. Складання плану та робочої програми аудиторського завдання 

Тема 5. Інструментарій внутрішнього аудиту 

1. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.  

2. Аудиторські докази.  

3. Аудиторські процедури.  

4. Виявлення шахрайства 

Тема 6. Документування внутрішнього аудиту 

1. Які визначають документи про організацію внутрішнього аудиту?  

2. Яка структура підсумкових документів внутрішнього аудиту?  

3. Як узагальнюються і викладаються результати аудиту в підсумкових 

документах?  



 
18 

4. Що досліджують аудитори на етапі попереднього обстеження?  

5. Охарактеризуйте етапи проведення внутрішнього аудиту в компанії? 

6. Вимоги до документації внутрішнього аудиту.  

7. Робочі документи внутрішнього аудитора.  

8. Звітність внутрішнього аудитора. 

Тема 7. Методичні підходи до організації внутрішнього аудиту бізнес-процесів 

1. Підходи до організації внутрішнього аудиту.  

2. Пооб'єктний внутрішній аудит.  

3. Циклічний внутрішній аудит.  

4. Сегменти пооб'єктного внутрішнього аудиту.  

5. Сегменти циклічного внутрішнього аудиту. 

Тема 8. Внутрішній аудит процесів постачання і зберігання матеріально-

виробничих запасів 

1. Внутрішній аудит об’єктів постачання.  

2. Внутрішній аудит відносин з постачальниками.  

3. Аудит ціноутворення.  

4. Аудит матеріально-відповідальних осіб.  

5. Аудит первинного обліку.  

6. Аудит оцінювання запасів.  

7. Інвентаризаційна робота в процесі аудиту. 

Тема 9. Внутрішній аудит процесу виробництва 

1. Внутрішній аудит об’єктів виробництва.  

2. Внутрішній аудит об’єктів витрат.  

3. Внутрішній аудит об’єктів калькуляції. 

4. Внутрішній аудит формування статей витрат.  

5. Аудит калькулювання.  

6. Аудит оприбуткування продукції.  

7. Аудит оцінювання ресурсів.  

8. Аудит первинного обліку.  

9. Інвентаризаційна робота в процесі аудиту незавершеного аудиту. 

Тема 10. Внутрішній аудит циклу продажів і отримання виручки 

1. Внутрішній аудит об’єктів реалізації.  

2.Внутрішній аудит відносин з покупцями.  

3. Аудит ціноутворення.  

4. Аудит собівартості реалізованої продукції.  

5. Аудит первинного обліку.  

6. Аудит доходів.  

7. Аудит фінансових результатів. 

 

Призначення самостійної роботи студентів є поглиблення та розширення 

розуміння змісту теоретичних положень дисципліни, збільшення й урізноманітнення 

числа навиків, вмінь виконання конкретних розрахунків, обґрунтувань, що пов’язано 

з функціями аналітика. Студенти поглиблено вивчають матеріал, викладений у 

лекційному курсі, займаються самопідготовкою до практичних і семінарських занять, 

вивчають нормативні документи з організації комплексної системи економічної 

безпеки установи, організації, підприємства.  

Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом 

дисципліни, проводиться у наступних формах:  

https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#46
https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
https://stud.com.ua/1864/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesu_virobnitstva#20
https://stud.com.ua/1865/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_tsiklu_prodazhiv_otrimannya_viruchki#93
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- опрацювання основних тем курсу на основі лекційного матеріалу, 

нормативно-правової бази;  

- самостійне вивчення окремих питань та тем відповідно до рекомендованої 

учбово-методичної літератури;  

- підготовка доповідей і виступів на семінарських заняттях, самостійний пошук 

додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної 

аргументації;  

- розв’язування задач та виконання інших розрахунків і формування висновків 

на практичних заняттях;  

- підготовка до різних форм проміжного (поточного і модульного) контролю 

(контрольних робіт, тестових завдань тощо). 

Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки лекції 

відбуваються за типом проблемної дискусії.  

 

 

6.6.2. Теми рефератів, контрольних робіт та презентацій для самостійної 

підготовки в процесі вивчення навчальної дисципліни 

 

Теми рефератів формують та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять 

з ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для написання рефератів можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

1. Сутність і значення внутрішнього аудиту, його місце в системі внутрішнього 

контролю.  

2. Внутрішній аудит в умовах ринку.  

3. Відмінності зовнішнього і внутрішнього аудиту.  

4. Об’єкти внутрішнього аудиту.  

5. Сучасні проблеми становлення внутрішнього аудиту в Україні. 

6. Особливості планування внутрішнього аудиту.  

7. Цілі та методи внутрішнього аудиту.  

8. Проміжні звітні документи.  

9. Основні принципи внутрішнього аудиту.  

10. Стадії та етапи проведення внутрішнього аудиту. 

11. Стандарти внутрішнього аудиту  

12. Права, обов'язки внутрішніх аудиторів та їх етичні принципи  

13. Планування роботи внутрішнього аудитора  

14. Робочі документи внутрішнього аудитора 

15. Особливості та організаційні заходи при створенні служби внутрішнього 

аудиту на підприємстві.  

16. Структура та вимоги до штату внутрішніх аудиторів.  

17. Управління службою внутрішнього аудиту.  

18. Стан та ефективність внутрішнього аудиту на підприємстві.  

19. Правила поведінки при перевірці. 

20. Заходи боротьби по відмиванню грошей та існуючи випадки (ризики) 

шахрайства, правопорушень в Україні.  

21. Помилки та шахрайство. 

22. Процедури внутрішнього аудитора, необхідні для виявлення ознак 

шахрайства або помилки та його дії.  
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23. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках.  

24. Зловживання в комп'ютерному середовищі. Заходи аудитора щодо зниження 

ризику шахрайства за допомогою комп'ютера. 

25. Стан внутрішнього аудиту його призначення і значення.  

26. Ефективність роботи СВА в управлінні персоналом 

27. Загальні поняття про систему внутрішнього контролю в компанії.  

28. Організація внутрішньої аудиторської перевірки ефективності службі 

внутрішнього контролю бізнес-процесів компанії.  

29. Проведення аудиторських процедур.  

30. Робота СВА з матеріалами аудиту після затвердження остаточної редакції 

"Аудиторського звіту". 

31. Контрольний листок, його суть і призначення.  

32. Етапи маркетингового аудиту.  

33. Логістичний аудит за технологією LFA.  

34. Внутрішній аудит управління персоналом.  

В процесі самостійної роботи  студентам надаються консультації.  

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально-

консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки 

виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на 

поточний контроль тощо. Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з 

метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних творчих 

здібностей. Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних 

положень чи аспектів їх практичного застосування 

 

 

6.6.3. Питання для дискусій в процесі вивчення навчальної дисципліни 

Теми дискусій формуються на кафедрі за участі пропозицій роботодавці і 

студентів та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з ними студентів в 

процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для проведення дискусій можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему: 

1. Завдання внутрішнього аудиту. 

2. Права та обов’язки внутрішніх аудиторів. 

3. Незалежність і об’єктивність внутрішнього аудиту. 

4. Професійна компетентність та ретельність внутрішніх аудиторів. 

5. Забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. 

6. Сутність діяльності з внутрішнього аудиту. 

7. Управління діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту. 

8. Планування діяльності з внутрішнього аудиту. 

9. Організація внутрішнього аудиту. 

10. Планування аудиторського завдання. 

11. Виконання аудиторського завдання. 

12. Документування перебігу та результатів внутрішнього аудиту. 

13. Моніторинг врахування рекомендацій  за результатами внутрішнього аудиту. 

14. Звітування про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту. 

15. Надання інформації про результати внутрішнього аудиту. 
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6.7.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

 

6.7.1. Методи навчання  

Дисципліна передбачає навчання через:  

1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання);  

2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи);  

3. Ділові ігри (групова форма роботи);  

4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 

засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв);  

5. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів навчання 

для отримання зворотного зв’язку.  

При викладанні дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні 

методи навчання.  

Словесні і наочні використовуються під час лекцій та інструктажів, практичні 

при проведенні практичних робіт.  

Під час проведення лекцій використовуються такі словесні методи як розповідь, 

пояснення та наочні методи: ілюстрація, демонстрація.  

Під час проведення практичних занять застосовуються наочні спостереження та 

словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; студентами 

виконуються вправи: тренувальні, творчі, усні, практичні, розрахункові. 

 

6.8. Система контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 

2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 

3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 

навчальним заходом (компетентності навчальної дисципліни,  заходу). 

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  

Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань 

проводиться за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 
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проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

6.9. Оцінювання навчання 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

Форми 

контролю 
Змістовні модулі Теми 

Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 

1 6 10 

2 6 10 

3 6 10 

Разом 18 30 

ІІ 

1 6 10 

2 6 10 

3 6 10 

Разом 18 30 

ІІІ 

1 6 10 

2 6 10 

3 6 10 

4 6 10 

Разом 24 40 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ, ІІІ Тестові завдання 40 х 

За навчальну дисципліну 100 100 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 

здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  
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6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань  

студентів за окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною 

дисципліною 

6.10.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 

викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 

Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  

1) темами (окремою або декількома компетентностями); 

2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 

4)  семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

 

 

6.10.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20.  

 

 

6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання додаткових 

балів за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів 

навчальної дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю 

тестів від 10 до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які 

бажають поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо 

вивчення окремих тем модуля за умови що студент має за кожною темою мінімальну 

кількість балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

 

6.10.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для одержання 

додаткових балів за підсумками модульного контролю 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 до 20. Ці 

завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають поліпшити 

кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення окремих 

модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість балів і в 

цілому не менше 60 балів.  

На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі 

контрольні завдання щодо надання студенту можливості поліпшити результат 
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модульного контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  

задовільного (64-74) до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з 

дуже доброго (82-89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 

знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується. 
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Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII. 
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6.12. Питання при формуванні тестів, завдань та інших контрольних форм  для 

оцінювання знань студентів за окремими темами навчальних модулів та 

одержання додаткових балів за підсумками вивчення тем модулів і підсумкового 

модульного контролю 

 

Модуль І. Організація внутрішнього аудиту 

Тема 1. Концептуальні основи внутрішнього аудиту 

1. Які етапи становлення і розвитку внутрішнього аудиту можна виокремити?  

2. Охарактеризуйте ранню концепцію внутрішнього аудиту.  

3. Як змінилася сьогодні концепція внутрішнього аудиту?  

4. Охарактеризуйте сутність внутрішнього аудиту та його роль в управлінні 

суб’єкта господарювання.  

5. Яка основна мета здійснення внутрішнього аудиту? 

6. Охарактеризуйте основоположні принципи професійної етики внутрішнього 

аудитора.  

7. Дайте порівняльну характеристику мети, об’єктів і суб’єктів внутрішнього і 

зовнішнього аудиту.  

8. У чому полягають відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом стосовно 

періодичності проведення і ступеня відкритості інформації?  

9. Назвіть основні методи проведення внутрішнього аудиту. Чи відрізняються 

вони від методів зовнішнього аудиту?  

10. Що є об’єктами внутрішнього аудиту?  

11. Як можна класифікувати об’єкти внутрішнього аудиту?  

../../../../../User/AppData/Local/Temp/Внутрішній%20аудит:%20від%20теорії%20до%20практики.%20URL:%20https:/nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/83.pdf
../../../../../User/AppData/Local/Temp/Внутрішній%20аудит:%20від%20теорії%20до%20практики.%20URL:%20https:/nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/83.pdf
../../../../../User/AppData/Local/Temp/Внутрішній%20аудит:%20від%20теорії%20до%20практики.%20URL:%20https:/nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/83.pdf
../../../../../User/AppData/Local/Temp/Внутрішній%20аудит:%20від%20теорії%20до%20практики.%20URL:%20https:/nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/83.pdf
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12. Чи є відмінності між підсумковими документами у внутрішньому і 

зовнішньому аудиті?  

13. Охарактеризуйте взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього аудиту. Чи 

можна зовнішній аудит замінити внутрішнім?  

14. Які завдання виконує внутрішній аудит?  

15. У чому полягає конфлікт між власниками і найвищим керівництвом 

суб’єкта господарювання? Який його вплив на здійснення внутрішнього аудиту? 

Тема 2. Реглементація внутрішнього аудиту 

1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності Інституту внутрішніх аудиторів 

(The Institute of Internal Auditors, Global IIA).  

2. Які професійні організації внутрішніх аудиторів Вам відомі? Яка мета їх 

функціонування?  

3. Яка мета створення і функціонування Всеукраїнської громадської організації 

«Інститут Внутрішніх Аудиторів України»?  

4. Дайте характеристику основним складовим Кодексу етики внутрішніх 

аудиторів.  

5. У чому полягає вимога чесності внутрішнього аудитора?  

6. У чому полягає вимога об’єктивності внутрішнього аудитора?  

7. У чому полягає вимога конфіденційності внутрішнього аудитора?  

8. Охарактеризуйте поняття професійної компетентності внутрішнього 

аудитора.  

9. Охарактеризуйте Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього 

аудиту.  

10. Опишіть основні цілі і структуру Міжнародних стандартів професійної 

практики внутрішнього аудиту.  

11. Якими нормативно-правовими актами регулюється проведення 

внутрішнього аудиту в Україні?  

12. Проаналізуйте ретроспективу впровадження внутрішнього аудиту в 

державному секторі України.  

13. Які аспекти діяльності внутрішніх аудиторів потребують регулювання з 

боку суб’єкта господарювання?  

14. Чи потребують регулювання з боку державних органів окремі аспекти 

діяльності внутрішніх аудиторів?  

15. Які позитивні і негативні сторони прийняття окремого закону про 

внутрішній аудит? 

Тема 3. Організаційно-правові засади функціонування служби внутрішнього 

аудиту  на підприємстві 

1. Опишіть переваги створення служби внутрішнього аудиту.  

2. Які проблеми виникають при створенні служби внутрішнього аудиту?  

3. Дайте характеристику основним напрямам роботи служби внутрішнього 

аудиту.  

4. Які види аудиторських завдань Вам відомі?  

5. Опишіть основні етапи формування служби внутрішнього аудиту.  

6. Охарактеризуйте структуру і зміст Положення про службу внутрішнього 

аудиту.  

7. Як визначається місія і цілі служби внутрішнього аудиту?  

8. Як має визначатися статус служби внутрішнього аудиту?  

9. Які права й обов’язки внутрішнього аудитора необхідно передбачити в 
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Положенні про службу внутрішнього аудиту?  

10. Які повноваження може мати керівник служби внутрішнього аудиту?  

11. Які види відповідальності внутрішнього аудитора мають зазначатися в 

Положенні про службу внутрішнього аудиту?  

12. Охарактеризуйте підходи до оцінки ефективності служби внутрішнього 

аудиту.  

13. За якими критеріями ефективності та результативності можна оцінити 

функціонування підрозділу внутрішнього аудиту?  

14. За якими параметрами оцінюється якість внутрішнього аудиту?  

15. Охарактеризуйте зв’язок якості та ефективності функціонування служби 

внутрішнього аудиту. 

Модуль ІІ. Методика проведення внутрішнього аудиту 

Тема 1. Планування внутрішнього аудиту 

1. Які види планів передбачено системою планування діяльності внутрішнього 

аудиту?  

2. Які фактори мають враховуватися при складанні стратегічного плану 

функціонування служби внутрішнього аудиту?  

3. Які джерела інформації використовуються для аналізу зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємства?  

4. Назвіть найбільш поширені аналітичні інструменти та моделі, які 

використовуються для оцінки зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства?  

5. Охарактеризуйте зміст стратегічного плану функціонування служби 

внутрішнього аудиту.  

6. Які розділи включаються до річного плану служби внутрішнього аудиту?  

7. Що таке ризик з точки зору внутрішнього аудиту? Які ознаки класифікації 

ризиків Вам відомі?  

8. Що являє собою процес управління ризиком?  

9. Опишіть приклади подій, що можуть створювати ризики.  

10. Які фактори необхідно оцінювати при оцінці бізнес-ризиків?  

11. Охарактеризуйте модель оцінки аудиторських ризиків.  

12. Як визначити періодичність внутрішніх аудиторських перевірок на основі 

рейтингу ризиків?  

13. Яка інформація має міститися в плані роботи служби внутрішнього аудиту 

на поточний рік?  

14. Як відбувається планування конкретної аудиторської перевірки?  

15. Яка структура і зміст робочої програми внутрішньої аудиторської перевірки? 

Тема 2. Інструментарій внутрішнього аудиту 

1. Опишіть основні методичні прийоми внутрішнього аудиту.  

2. Охарактеризуйте взаємозв’язок методів і методичних прийомів внутрішнього 

аудиту.  

3. Які факти перевіряються за допомогою контрольного обміру?  

4. У чому полягають відмінності між оглядом і обстеженням?  

5. Які методичні прийоми документального контролю Вам відомі?  

6. Охарактеризуйте методичний прийом інтерв’ювання.  

7. У яких випадках доречно проводити експеримент і лабораторні аналізи? 

8. Що таке аудиторські докази у внутрішньому аудиті та які їх особливості?  

9. Охарактеризуйте вимоги, що висуваються до аудиторських доказів.  

10. Назвіть правила оцінки аудиторських доказів.  
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11. Які існують процедури отримання аудиторських доказів?  

12. Охарактеризуйте тестування як аудиторську процедуру.  

13. Які підходи до вибірки застосовуються внутрішніми аудиторами?  

14. Охарактеризуйте поняття трикутника шахрайства.  

15. Які заходи внутрішнього аудиту з попередження розкрадання активів 

суб’єкта господарювання можна запропонувати? 

Тема 3. Документування внутрішнього аудиту 

1. Які види документації у внутрішньому аудиті залежно від етапу аудиту Вам 

відомі?  

2. У чому полягає важливість оформлення документації внутрішнього аудиту?  

3. Які вимоги до документації внутрішнього аудиту Вам відомі?  

4. Які особливості зберігання документації у внутрішньому аудиті?  

5. Охарактеризуйте вимоги щодо контролю доступу до документів 

внутрішнього аудитора та правила їх зберігання.  

6. Які фактори впливають на форму і зміст робочої документації внутрішнього 

аудитора?  

7. Яка інформація має зберігатися в аудиторському файлі? Назвіть типи таких 

файлів.  

8. Назвіть рекомендовану структуру аудиторського файлу.  

9. Які особливості матимуть робочі документи внутрішнього аудитора щодо 

виконання різних аудиторських завдань?  

10. Які форми звітів за результатами внутрішнього аудиту можуть 

використовуватися?  

11. Яку структуру має звіт стосовно знайдених викривлень та відхилень?  

12. Охарактеризуйте змістовну структуру звіту за результатами внутрішнього 

аудиту.  

13. Наведіть характеристики хорошого звіту за результатами внутрішнього 

аудиту.  

14. Які подальші дії внутрішніх аудиторів після завершення проведення аудиту?  

15. У чому полягає важливість контролю виконання рекомендацій за 

результатами проведення внутрішнього аудиту? 

Модуль ІІІ. Внутрішній аудит бізнес-процесів 

Тема 1. Методичні підходи до організації внутрішнього аудиту бізнес-процесів 

1. Підходи до організації внутрішнього аудиту.  

2. Пооб'єктний внутрішній аудит.  

3. Циклічний внутрішній аудит.  

4. Сегменти пооб'єктного внутрішнього аудиту.  

5. Сегменти циклічного внутрішнього аудиту. 

Тема 2. Внутрішній аудит процесів постачання і зберігання матеріально-

виробничих запасів 

1. Внутрішній аудит об’єктів постачання.  

2. Внутрішній аудит відносин з постачальниками.  

3. Аудит ціноутворення.  

4. Аудит матеріально-відповідальних осіб.  

5. Аудит первинного обліку.  

6. Аудит оцінювання запасів.  

7. Інвентаризаційна робота в процесі аудиту. 

Тема 3. Внутрішній аудит процесу виробництва 

https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#67
https://stud.com.ua/1862/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_biznes_protsesiv#46
https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
https://stud.com.ua/1863/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesiv_postachannya_zberigannya_materialno_virobnichih_zapasiv#96
https://stud.com.ua/1864/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_protsesu_virobnitstva#20
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1. Внутрішній аудит об’єктів виробництва.  

2. Внутрішній аудит об’єктів витрат.  

3. Внутрішній аудит об’єктів калькуляції.. 

4. Внутрішній аудит формування статей витрат.  

5. Аудит калькулювання.  

6. Аудит оприбуткування продукції.  

7. Аудит оцінювання ресурсів.  

8. Аудит первинного обліку.  

9. Інвентаризаційна робота в процесі аудиту незавершеного аудиту. 

Тема 4. Внутрішній аудит циклу продажів і отримання виручки 

1. Внутрішній аудит об’єктів реалізації.  

2.Внутрішній аудит відносин з покупцями.  

3. Аудит ціноутворення.  

4. Аудит собівартості реалізованої продукції.  

5. Аудит первинного обліку.  

6. Аудит доходів.  

7. Аудит фінансових результатів. 

https://stud.com.ua/1865/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit_tsiklu_prodazhiv_otrimannya_viruchki#93

