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Загальна інформація 

 

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

Профайл 

викладачів 

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

booa/chief-booa) 

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

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

Інстаграм 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@) 

E-mail Мороз Ю.Ю. (morozyy@ukr.net) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Мороз Ю.Ю.  (0638163192) 

 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

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

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Мороз Ю.Ю. – кожна середа з 13.00 до 14.00, ауд. 98 

Онлайн у Viber 

Мороз Ю.Ю. – кожний день з 14:00 до 18:00 

 

https://www.facebook.com/
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 

Світова економічна наука та практика створили універсальне джерело 

інформації щодо фінансового стану підприємства – фінансову (бухгалтерську) 

звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку. Фінансова 

звітність є важливим інструментом та засобом взаємодії підприємства з ринковим 

зовнішнім середовищем.  

Протилежність інтересів користувачів фінансової звітності призвели до 

виникнення та розвитку аудиторського контролю фінансової звітності, завданням 

якого є підтвердження ступеня відповідності фінансової інформації встановленим 

критеріям. Сьогодні аудит є одним з основних елементів ринкової інфраструктури 

країн з розвинутою ринковою економікою. Його широке розповсюдження обумовлено 

взаємною зацікавленістю підприємства (його власників), держави (податкові органи) 

та аудитора в отриманні об`єктивної інформації щодо достовірності фінансової 

звітності підприємства.  

Ступінь довіри користувачів до фінансової інформації зростає, коли 

достовірність звітних даних підтверджена компетентним, незалежним аудитором. 

Крім того, проведення аудиту є моральним стимулом для чесної роботи підприємств. 

Розуміння того, що всі записи і звіти будуть проаналізовані незацікавленою особою, 

примушує працівників акуратно і чітко вести облік і складати звіти про фінансово-

господарську діяльність підприємства. Таким чином, аудиторська перевірка повинна 

здійснюватися на підприємстві не тільки для підвищення ступеня довіри користувачів 

до фінансової звітності підприємства, але і з метою попередження помилок і 

підвищення ефективності роботи системи управління підприємством, а це позитивно 

впливає на чіткість обліку і достовірність звітних даних. 

Знання теоретичних і практичних основ 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 «Практика аудиту господарської діяльності» є 

формування у студентів теоретичних і практичних знань щодо основ аудиторської 

діяльності, плануванню та послідовності проведення перевірки фінансової звітності 

підприємств та надання інших видів аудиторських послуг, а також безпосередній 

аудит показників форм фінансової звітності підприємств та використання 

аудиторських звітів в системі управління підприємством. Така цільова спрямованість 

обумовлена компетентностями підготовки фахівців з обліку і оподаткування.  

В результаті вивчення дисципліни фахівців здобудуть знання: 

• методологічних принципів організації аудиторської діяльності в Україні;  

• теоретичних і практичних навичок з питань планування та розробки стратегії 

аудиторської перевірки в умовах вибіркового обстеження, щодо методики визначення 

рівня аудиторського ризику шляхом оцінки ефективності функціонування систем 

внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та бухгалтерського обліку на 

підприємстві, що перевіряється; 

• практичної оцінки визнання достовірності показників фінансової звітності 

підприємств. 
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3. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 
Нормативна 

(професійної підготовки) 

Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» Змістових модулів – 2 Рік підготовки 

Загальна кількість годин 

- 210 

 

 

Освітня програма «Облік 

і оподаткування» 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

10 год. 4 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

6, самостійна робота 

студента – 12 

 

 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

Практичні 

50 год. 10 год. 

Самостійна робота 

150 год. 196 год. 

Форма контролю: екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 60/150 для заочної 

форми навчання – 14/196. 

 

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  

Предмет навчання з курсу є методи і засоби створення та ефективного 

використання системи аудиту на підприємстві в ринкових умовах.  

Об'єкт вивчення дисципліни є система організації аудиторської діяльності в 

бізнесі України та аудит показників фінансової звітності підприємств.  

Завдання дисципліни – оволодіння знаннями з концепції аудиторської діяльності 

та навичками використання результатів аудиту в управлінні підприємством для 

забезпечення його прибутковості та інвестиційної привабливості на основі прийняття 

ефективних управлінських рішень.  

Важливість питань, що розглядаються в даній дисципліні, полягає в 

необхідності знань основних принципів, сутності і методик аудиту, організації 

системи аудиторської діяльності на підприємстві, чинників впливу її 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: 

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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 знати:  

 місце аудиту в умовах ринкових відносин та його необхідність;  

 методологічну основу аудиту та його завдання за певними напрямами 

перевірки; методику проведення аудиту;  

 аудит фінансової, податкової, статистичної та управлінської звітності, зміст 

стандартів аудиту, надання впевненості та етики; 

 практику аудиту окремих показників діяльності підприємства щодо їх 

достовірності та оцінки рівня ефективності; 

 вміти:  

 сформулювати та довести необхідність в аудиті на сучасному етапі розвитку 

економіки господарюючого суб’єкта;  

 визначити предмет, об’єкт і суб’єкт аудиту за певними напрямами;  

 використовувати методологічні прийоми аудиту з метою проведення 

перевірки;  

 у своїй роботі керуватися методологічними принципами аудиту;  

 сформувати мету аудиту фінансової і податкової звітності;  

 аналізувати форми фінансової, податкової, статистичної та управлінської 

звітності та формулювати думку про фінансовий стан підприємства;  

 перевірити взаємозв’язок показників різних форм фінансової звітності;  

 перевірити достовірність показників різних форм фінансової звітності; 

 приймати управлінські рішення за матеріалами аудиторських звітів. 

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 «Практика аудиту господарської діяльності»  

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. 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

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. 
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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. 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень 

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації. 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної 

діяльності. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики 

та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

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) 

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. 

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір 

та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання 

облікової інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання. 

ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень 

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 
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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 

 

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. Організаційні основи практичного аудиту в бізнесі 

Тема 1. Загальні умови надання аудиторських послуг 

Визначення термінів в аудиті. Правова основа аудиторської діяльності в 

Україні. Аудитор.  Аудиторська фірма. Аудиторська діяльність.  Загальні умови 

надання аудиторських послуг.  Професійна етика.  Професійний скептицизм. 

 Незалежність і об'єктивність аудитора та суб'єкта аудиторської діяльності. 

 Конфіденційність та професійна таємниця.  Незалежність та об'єктивність аудитора 

під час проведення аудиту. 

Тема 2. Професійні стандарти аудиту 

Міжнародні стандарти аудиту. Аудиторський звіт та інші офіційні документи. 

Структура аудиторського звіту та загальні вимоги до нього. Види аудиторських звітів. 

Порядок складання та подання аудиторських звітів. Інші підсумкові документи за 

наслідками аудиту. Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності. 

Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора. 

Модифікації думки у звіті незалежного аудитора. Пояснювальні параграфи та 

параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора. Порівняльна інформація – 

відповідні показники і порівняльна фінансова звітність. Відповідальність аудитора 

щодо іншої інформації. 

Тема 3. Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю 

Організація суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Порядок 

формування та функціонування Ради нагляду.  Формування та функціонування 

Інспекції. Оприлюднення інформації про діяльність Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю. Атестація аудиторів. Ведення Реєстру. Розділи Реєстру та 

відомості, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі. Подання відомостей до Реєстру 

Тема 4. Організаційні основи проведення аудиту 

Вимоги до внутрішньої організації суб'єктів аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності. Організація роботи з 

виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності. Обмеження щодо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n50
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n58
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n76
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n76
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n85
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n87
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n90
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n105
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n114
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n114
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n117
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n120
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n207
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n207
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n242
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n242
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n253
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n253
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n261
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n328
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n337
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n337
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n368
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n417
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обсягу завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності. Винагорода за послуги з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності. Обмеження щодо надання послуг. Оцінка 

загроз незалежності. Призначення та відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності 

від надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. Тривалість завдання з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес. Виявлення порушень.  Вимоги щодо внутрішнього контролю якості 

виконаного завдання з аудиту фінансової звітності. Вимоги, що мають виконуватися 

при припиненні надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. 

Аудиторський комітет. Додатковий звіт для аудиторського комітету. Звіт для органів 

нагляду. Звіт про прозорість. Інформація для Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю. Зберігання документації 

Контроль якості аудиторських послуг. Моніторинг якості ринку аудиторських 

послуг та конкуренції. Дисциплінарні заходи, що застосовуються до аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності 

перед третіми особами. Оприлюднення інформації про застосовані стягнення. 

Порядок дисциплінарного провадження та прийняття рішень. 

Тема 5. Професійне самоврядування аудиторів 

Загальні принципи професійного самоврядування аудиторів. Аудиторська 

палата України. З'їзд аудиторів України. Рада Аудиторської палати України. Голова 

Аудиторської палати України. Комітет з контролю якості аудиторських послуг. 

Професійні організації аудиторів України.  

Модуль ІІ. Практичний аудит фінансової звітності підприємства 

Тема 1. Аудит показників балансу та звіту про власний капітал  

Аудит достовірності відображення в балансі необоротних активів. Аудит 

достовірності відображення в балансі оборотних активів. Аудит достовірності 

відображення в балансі необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи 

вибуття. Аудит достовірності відображення в балансі власного капіталу. Аудит 

достовірності відображення в балансі довгострокових зобов’язань і забезпечень. 

Аудит достовірності відображення в балансі поточних зобов’язань і забезпечень. 

Аудит достовірності відображення в балансі зобов’язань, пов’язаних з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття. Аудит достовірності 

відображення в звіті про власний капітал зареєстрованого (пайового) капіталу. Аудит 

достовірності відображення в звіті про власний капітал капіталу у дооцінках. Аудит 

достовірності відображення в звіті про власний капітал додаткового капіталу. Аудит 

достовірності відображення в звіті про власний капітал резервного капіталу. Аудит 

достовірності відображення в звіті про власний капітал нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку). Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал 

неоплаченого капіталу. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал 

вилученого капіталу.  

Тема 2. Аудит показників звіту про фінансові результати 

Аудит показників формування доходів. Аудит формування собівартості 

реалізованої продукції. Аудит формування валового прибутку. Аудит формування 

адміністративних витрат. Аудит формування витрат на збут. Аудит формування 

фінансових витрат. Аудит втрат від участі в капіталі. Аудит  формування фінансового 

результату до оподаткування. Аудит формування чистих фінансових результатів. 

Аудит витрат з податку на прибуток. Аудит дооцінки (уцінки) при формуванні 

сукупного доходу. Аудит сукупного доходу. Аудит елементів операційних витрат. 

Аудит  матеріальних затрат. Аудит  витрат на оплату праці. Аудит  відрахувань на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n417
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n419
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n419
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n425
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n430
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n430
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n440
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n440
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n456
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n456
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n456
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n468
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n473
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n473
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n489
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n489
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n492
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n504
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n530
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n530
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n541
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n566
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n566
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n570
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n573
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n621
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n621
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n629
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n629
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n653
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n653
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n661
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n669
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n696
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n700
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n700
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n751
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n770
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n789
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n789
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n794
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n799


 
11 

соціальні заходи. Аудит  амортизації. Аудит  інших операційних витрат. Аудит 

здійснення розрахунку показників прибутковості акцій. 

Тема 3. Аудит показників звіту про рух грошових коштів 

Аудит руху коштів у результаті операційної діяльності за прямим методом. 

Аудит руху коштів у результаті інвестиційної діяльності за прямим методом. Аудит 

руху коштів у результаті фінансової діяльності за прямим методом. Аудит руху 

коштів у результаті операційної діяльності за непрямим методом. Аудит руху коштів 

у результаті інвестиційної діяльності за непрямим методом. Аудит руху коштів у 

результаті фінансової діяльності за непрямим методом. 

Тема 4. Аудит показників приміток до фінансової звітності та додатку до 

них 

Аудит нематеріальних активів. Аудит основних засобів. Аудит капітальних 

інвестицій. Аудит фінансових інвестицій. Аудит  доходів і витрат. Аудит грошових 

коштів. Аудит забезпечень і резервів. Аудит запасів підприємства. Аудит дебіторської 

заборгованості. Аудит нестач і втрат від псування цінностей. Аудит будівельних 

контрактів. Аудит використання амортизаційних відрахувань. Аудит податку на 

прибуток. Аудит показників пріоритетних звітних сегментів. Аудит показників за 

допоміжними звітними сегментами. Аудит показників за допоміжними звітними 

географічними сегментами.  

Тема 5. Використання аудиторського звіту в управлінні бізнесом 

Порядок розгляду аудиторського звіту в процесі управління суб’єктами 

господарювання. Оприлюднення аудиторського звіту суб’єктами господарювання. 

Прийняття рішення за результатами аудиторського звіту. Оцінка ефективності 

використання висновків аудиторського звіту в бізнесі. Подання аудиторського звіту 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

 

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. Організаційні основи 

практичного аудиту в бізнесі 
75 5 20 50 

1. Загальні умови надання аудиторських послуг 15 1 4 10 

2. Професійні стандарти аудиту 15 1 4 10 

3. Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю  15 1 4 10 

4. Організаційні основи проведення аудиту  15 1 4 10 

5. Професійне самоврядування аудиторів  15 1 4 10 

Змістовий модуль ІІ. Практичний аудит 

фінансової звітності підприємства 
135 5 30 100 

1. Аудит показників балансу та звіту про власний 

капітал  
27 1 6 20 

2. Аудит показників звіту про фінансові результати 27 1 6 20 
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Продовження таблиці  

1 2 3 4 5 6 

3. Аудит показників звіту про рух грошових коштів 27 1 6 20 

4. Аудит показників приміток до фінансової 

звітності та додатку до них 
27 1 6 20 

5.  Використання аудиторського звіту в управлінні 

бізнесом 
27 1 6 20 

Всього годин 210 10 50 150 

 

 

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. Організаційні основи 

практичного аудиту в бізнесі 
57 2 5 50 

1. Загальні умови надання аудиторських послуг 13 

2 

1 10 

2. Професійні стандарти аудиту 11 1 10 

3. Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю  11 1 10 

4. Організаційні основи проведення аудиту  11 1 10 

5. Професійне самоврядування аудиторів  11 1 10 

Змістовий модуль ІІ. Практичний аудит 

фінансової звітності підприємства 
153 2 5 146 

1. Аудит показників балансу та звіту про власний 

капітал  
33 

2 

1 30 

2. Аудит показників звіту про фінансові результати 29 1 28 

3. Аудит показників звіту про рух грошових коштів 29 1 28 

4. Аудит показників приміток до фінансової 

звітності та додатку до них 
31 1 30 

5.  Використання аудиторського звіту в управлінні 

бізнесом 
31 1 30 

Всього годин 210 4 10 196 

 

 

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. Загальні умови надання аудиторських послуг 

1.1. Визначення термінів в аудиторській діяльності.  

1.2. Аудитор як фахівець в організації бізнесу.  

1.3. Професійна етика аудиторів.   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n85
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1.4. Конфіденційність та професійна таємниця в аудиторській діяльності.  

Лекція 2. Професійні стандарти аудиту 

2.1. Стандарти аудиту.  

2.2. Аудиторський звіт та його структура. 

2.3. Підсумкові документи за наслідками аудиту.  

Лекція 3. Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю 

3.1. Організація суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.  

3.2. Формування та функціонування Інспекції.  

3.3. Атестація аудиторів.  

Лекція 4. Організаційні основи проведення аудиту 

4.1. Організація роботи з виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності.  

4.2. Винагорода за послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності.   

4.3. Вимоги щодо внутрішнього контролю якості виконаного завдання з аудиту 

фінансової звітності.  

4.4. Звітність в аудиторській діяльності. 

4.5. Контроль якості аудиторських послуг.  

4.6. Дисциплінарні заходи, що застосовуються до аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності.  

Лекція 5. Професійне самоврядування аудиторів 

5.1. Загальні принципи професійного самоврядування аудиторів.  

5.2. Аудиторська палата України.  

5.3. Комітет з контролю якості аудиторських послуг.  

5.4. Професійні організації аудиторів України.  

Лекція 6. Аудит показників балансу та звіту про власний капітал  

6.1. Аудит достовірності відображення активів в балансі.  

6.2. Аудит достовірності відображення пасивів в балансі.  

6.3. Аудит наявності та формування власного капіталу.  

6.4. Аудит використання власного капіталу.  

Лекція 7. Аудит показників звіту про фінансові результати 

7.1. Аудит показників формування доходів.  

7.2. Аудит показників формування витрат. 

7.3. Аудит формування собівартості реалізованої продукції.  

7.4. Аудит формування валового прибутку.  

7.5. Аудит формування адміністративних витрат.  

7.6. Аудит формування витрат на збут.  

7.7. Аудит формування фінансових результатів.  

Лекція 8. Аудит показників звіту про рух грошових коштів 

8.1. Аудит руху коштів за прямим методом.  

8.2. Аудит руху коштів за непрямим методом.  

8.3. Аудит руху коштів у результаті операційної діяльності.  

8.4. Аудит руху коштів у результаті інвестиційної діяльності.  

8.5. Аудит руху коштів у результаті фінансової діяльності.  

Лекція 9. Аудит показників приміток до фінансової звітності та додатку до них 

9.1. Аудит формування показників приміток до фінансової звітності.  

9.2. Аудит формування показників додатку до приміток фінансової звітності. 

9.3. Аудит формування показників руху необоротних активів.  

9.4. Аудит інвестицій.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n105
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n117
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n120
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n242
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n261
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n419
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n473
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n473
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n573
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n629
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n629
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n696
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n700
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n794
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n799
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9.5. Аудит дебіторської заборгованості.  

9.6. Аудит нестач і втрат від псування цінностей.  

9.7. Аудит податку на прибуток.  

9.8. Аудит показників пріоритетних звітних сегментів.  

Лекція 10. Використання аудиторського звіту в управлінні бізнесом 

10.1. Порядок розгляду аудиторського звіту в процесі управління суб’єктами 

господарювання. 

10.2. Оприлюднення аудиторського звіту суб’єктами господарювання.  

10.3. Прийняття рішення за результатами аудиторського звіту. 

10.4. Оцінка ефективності використання висновків аудиторського звіту в бізнесі.  

10.5. Подання аудиторського звіту до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. 

 

Лекції надають студентам можливість самостійно діагностувати питання 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. 

Модуль І. Організаційні основи практичного аудиту в бізнесі 

Завдання 1. Загальні умови надання аудиторських послуг 

1. Визначення термінів в аудиторській діяльності.  

2. Аудитор як фахівець в організації бізнесу.  

3. Професійна етика аудиторів.   

4. Конфіденційність та професійна таємниця в аудиторській діяльності.  

Завдання  2. Професійні стандарти аудиту 

1. Стандарти аудиту.  

2. Аудиторський звіт та його структура. 

3. Підсумкові документи за наслідками аудиту.  

Завдання  3. Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю 

1. Організація суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.  

2. Формування та функціонування Інспекції.  

3. Атестація аудиторів.  

Завдання  4. Організаційні основи проведення аудиту 

1. Організація роботи з виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності.  

2. Винагорода за послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності.   

3. Вимоги щодо внутрішнього контролю якості виконаного завдання з аудиту 

фінансової звітності.  

4. Звітність в аудиторській діяльності. 

5. Контроль якості аудиторських послуг.  

6. Дисциплінарні заходи, що застосовуються до аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності.  

Завдання  5. Професійне самоврядування аудиторів 

1. Загальні принципи професійного самоврядування аудиторів.  

2. Аудиторська палата України.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n85
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n105
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n117
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n120
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n242
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n261
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n419
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n473
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n473
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n573
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n629
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n629
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n696
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n700
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3. Комітет з контролю якості аудиторських послуг.  

4. Професійні організації аудиторів України.  

Модуль ІІ. Практичний аудит фінансової звітності підприємства 

Завдання 1.  Аудит показників балансу та звіту про власний капітал  

1. Аудит достовірності відображення активів в балансі.  

2. Аудит достовірності відображення пасивів в балансі.  

3. Аудит наявності та формування власного капіталу.  

4. Аудит використання власного капіталу.  

Завдання  2. Аудит показників звіту про фінансові результати 

1. Аудит показників формування доходів.  

2. Аудит показників формування витрат. 

3. Аудит формування собівартості реалізованої продукції.  

4. Аудит формування валового прибутку.  

5. Аудит формування адміністративних витрат.  

6. Аудит формування витрат на збут.  

7. Аудит формування фінансових результатів.  

Завдання  3. Аудит показників звіту про рух грошових коштів 

1. Аудит руху коштів за прямим методом.  

2. Аудит руху коштів за непрямим методом.  

3. Аудит руху коштів у результаті операційної діяльності.  

4. Аудит руху коштів у результаті інвестиційної діяльності.  

5. Аудит руху коштів у результаті фінансової діяльності.  

Завдання  4 Аудит показників приміток до фінансової звітності та додатку 

до них 

1. Аудит формування показників приміток до фінансової звітності.  

2. Аудит формування показників додатку до приміток фінансової звітності. 

3. Аудит формування показників руху необоротних активів.  

4. Аудит інвестицій.  

5. Аудит дебіторської заборгованості.  

6. Аудит нестач і втрат від псування цінностей.  

7. Аудит податку на прибуток.  

8. Аудит показників пріоритетних звітних сегментів.  

Завдання 5. Використання аудиторського звіту в управлінні бізнесом 

1. Порядок розгляду аудиторського звіту в процесі управління суб’єктами 

господарювання. 

2. Оприлюднення аудиторського звіту суб’єктами господарювання.  

3. Прийняття рішення за результатами аудиторського звіту. 

4. Оцінка ефективності використання висновків аудиторського звіту в бізнесі.  

5. Подання аудиторського звіту до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. 

 

Практичне заняття – це організаційна форма навчального заняття, спрямована 

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

розрахунків показників, вибір методів, розробку 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n794
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n799
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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. Загальні умови надання аудиторських послуг 

1. Визначення термінів в аудиті.   

2. Правова основа аудиторської діяльності в Україні.  

3. Аудитор як фахівець в організації бізнесу.  

4. Аудиторська фірма.  

5. Аудиторська діяльність.   

6. Загальні умови надання аудиторських послуг.   

7. Професійна етика.   

8. Професійний скептицизм.   

9. Незалежність і об'єктивність аудитора та суб'єкта аудиторської діяльності.   

10. Конфіденційність та професійна таємниця.   

11. Незалежність та об'єктивність аудитора під час проведення аудиту. 

Тема 2. Професійні стандарти аудиту 

1. Міжнародні стандарти аудиту.  

2. Аудиторський звіт та інші офіційні документи.  

3. Структура аудиторського звіту та загальні вимоги до нього.  

4. Види аудиторських звітів.  

5. Порядок складання та подання аудиторських звітів.  

6. Інші підсумкові документи за наслідками аудиту.  

7. Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності.  

8. Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного 

аудитора.  

9. Модифікації думки у звіті незалежного аудитора.  

10. Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 

аудитора.  

11. Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова 

звітність.  

12. Відповідальність аудитора щодо іншої інформації. 

Тема 3. Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю 

1. Організація суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.  

2. Порядок формування та функціонування Ради нагляду.  

3. Формування та функціонування Інспекції.  

4. Оприлюднення інформації про діяльність Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю.  

5. Атестація аудиторів.  

6. Ведення Реєстру.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n50
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n58
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n76
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n85
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n87
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n90
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n105
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n114
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n117
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n120
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n207
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n242
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n253
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n253
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n261
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n328


 
17 

7. Розділи Реєстру та відомості, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі.  

8. Подання відомостей до Реєстру 

Тема 4. Організаційні основи проведення аудиту 

1. Вимоги до внутрішньої організації суб'єктів аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.  

2. Організація роботи з виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності.  

3. Обмеження щодо обсягу завдання з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності.  

4. Винагорода за послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності.  

5. Обмеження щодо надання послуг.  

6. Оцінка загроз незалежності.  

7. Призначення та відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності від надання 

послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.  

8. Тривалість завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, 

що становлять суспільний інтерес.  

9. Виявлення порушень.   

10. Вимоги щодо внутрішнього контролю якості виконаного завдання з аудиту 

фінансової звітності.  

11. Вимоги, що мають виконуватися при припиненні надання послуг з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності.  

12. Аудиторський комітет.  

13. Додатковий звіт для аудиторського комітету.  

14. Звіт для органів нагляду.  

15. Звіт про прозорість.  

16. Інформація для Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.  

17. Зберігання документації 

18. Контроль якості аудиторських послуг.  

19. Моніторинг якості ринку аудиторських послуг та конкуренції.  

20. Дисциплінарні заходи, що застосовуються до аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності.  

21. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності перед третіми особами.  

22. Оприлюднення інформації про застосовані стягнення.  

23. Порядок дисциплінарного провадження та прийняття рішень. 

Тема 5. Професійне самоврядування аудиторів 

1. Загальні принципи професійного самоврядування аудиторів.  

2. Аудиторська палата України.  

3. З'їзд аудиторів України.  

4. Рада Аудиторської палати України.  

5. Голова Аудиторської палати України.  

6. Комітет з контролю якості аудиторських послуг.  

7. Професійні організації аудиторів України.  

Тема 6. Аудит показників балансу та звіту про власний капітал  

1. Аудит достовірності відображення в балансі необоротних активів.  

2. Аудит достовірності відображення в балансі оборотних активів.  

3. Аудит достовірності відображення в балансі необоротних активів, 

утримуваних для продажу, та групи вибуття.  

4. Аудит достовірності відображення в балансі власного капіталу.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n337
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n368
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n417
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n417
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n419
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n425
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n430
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n440
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n440
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n456
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n456
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n468
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n473
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n473
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n489
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n489
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n492
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n504
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n530
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n541
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n566
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n570
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n573
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n621
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n629
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n629
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n653
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n661
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n669
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n696
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n700
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n751
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n770
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n789
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n794
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n799
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5. Аудит достовірності відображення в балансі довгострокових зобов’язань і 

забезпечень.  

6. Аудит достовірності відображення в балансі поточних зобов’язань і 

забезпечень.  

7. Аудит достовірності відображення в балансі зобов’язань, пов’язаних з 

необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.  

8. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал 

зареєстрованого (пайового) капіталу.  

9. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал капіталу у 

дооцінках.  

10. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал додаткового 

капіталу.  

11. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал резервного 

капіталу.  

12. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал 

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).  

13. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал неоплаченого 

капіталу.  

14. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал вилученого 

капіталу.  

Тема 7. Аудит показників звіту про фінансові результати 

1. Аудит показників формування доходів.  

2. Аудит формування собівартості реалізованої продукції.  

3. Аудит формування валового прибутку.  

4. Аудит формування адміністративних витрат.  

5. Аудит формування витрат на збут.  

6. Аудит формування фінансових витрат.  

7. Аудит втрат від участі в капіталі.  

8. Аудит  формування фінансового результату до оподаткування.  

9. Аудит формування чистих фінансових результатів.  

10. Аудит витрат з податку на прибуток.  

11. Аудит дооцінки (уцінки) при формуванні сукупного доходу.  

12. Аудит сукупного доходу.  

13. Аудит елементів операційних витрат.  

14. Аудит  матеріальних затрат.  

15. Аудит  витрат на оплату праці.  

16. Аудит  відрахувань на соціальні заходи.  

17. Аудит  амортизації.  

18. Аудит  інших операційних витрат.  

19. Аудит здійснення розрахунку показників прибутковості акцій. 

Тема 8. Аудит показників звіту про рух грошових коштів 

1. Аудит руху коштів у результаті операційної діяльності за прямим методом.  

2. Аудит руху коштів у результаті інвестиційної діяльності за прямим методом.  

3. Аудит руху коштів у результаті фінансової діяльності за прямим методом.  

4. Аудит руху коштів у результаті операційної діяльності за непрямим методом.  

5. Аудит руху коштів у результаті інвестиційної діяльності за непрямим 

методом.  

6. Аудит руху коштів у результаті фінансової діяльності за непрямим методом. 
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Тема 9. Аудит показників приміток до фінансової звітності та додатку до них 

1. Аудит нематеріальних активів.  

2. Аудит основних засобів.  

3. Аудит капітальних інвестицій.  

4. Аудит фінансових інвестицій.  

5. Аудит  доходів і витрат.  

6. Аудит грошових коштів.  

7. Аудит забезпечень і резервів.  

8. Аудит запасів підприємства.  

9. Аудит дебіторської заборгованості.  

10. Аудит нестач і втрат від псування цінностей.  

11. Аудит будівельних контрактів.  

12. Аудит використання амортизаційних відрахувань.  

13. Аудит податку на прибуток.  

14. Аудит показників пріоритетних звітних сегментів.  

15. Аудит показників за допоміжними звітними сегментами.  

16. Аудит показників за допоміжними звітними географічними сегментами.  

Тема 10. Використання аудиторського звіту в управлінні бізнесом 

1. Порядок розгляду аудиторського звіту в процесі управління суб’єктами 

господарювання.  

2. Оприлюднення аудиторського звіту суб’єктами господарювання.  

3. Прийняття рішення за результатами аудиторського звіту.  

4. Оцінка ефективності використання висновків аудиторського звіту в бізнесі.  

5. Подання аудиторського звіту до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. 

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:  

- 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.  
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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. Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту. 

2. Узгодження умов завдань з аудиту. 

3. Контроль якості аудиту фінансової звітності. 

4. Аудиторська документація. 

5. Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 

звітності. 

6. Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової 

звітності. 

7. Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями» 

8. Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу 

9. Планування аудиту фінансової звітності 

10. Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння 

суб’єкта господарювання і його середовища 

11. Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту. 

12. Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики. 

13. Положення щодо аудиту суб’єкта господарювання, що користується 

послугами організації, що надає послуги. 

14. Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту. 

15. Аудиторські докази. 

16. Аудиторські докази – особливі положення щодо відібраних елементів. 

17. Зовнішні підтвердження. 

18. Перші завдання з аудиту – залишки на початок періоду. 

19. Аналітичні процедури. 

20. Аудиторська вибірка. 

21. Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою 

вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації. 

22. Пов’язані сторони. 

23. Події після звітного періоду. 

24. Безперервність діяльності. 

25. Письмові запевнення. 

26. Особливі положення щодо аудитів фінансової звітності групи (включаючи 

роботу аудиторів компонентів). 

27. Використання роботи внутрішніх аудиторів. 

28. Використання роботи експерта аудитора. 

29. Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності. 

30. Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного 

аудитора. 

31. Модифікації думки у звіті незалежного аудитора. 

32. Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
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аудитора. 

33. Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова 

звітність. 

34. Відповідальність аудитора щодо іншої інформації. 

35. Особливі положення – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до 

концептуальних основ спеціального призначення. 

36. Особливі положення щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих 

елементів, рахунків або статей фінансового звіту. 

37. Завдання зі звітування щодо узагальненої фінансової звітності. 

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 роботодавців 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. Визначення поняття «аудит». Терміни та визначення. Види аудитів. 

2. Вимоги міжнародних стандартів (ISO 19011:2018) і належних практик (GxP) до 

проведення аудитів. 

3. Принципи проведення аудитів. 

4. Вимоги до аудиторів. Принципи формування аудиторської групи. 

5. Планування і організація проведення аудитів. 

6. Мета і завдання аудиту. Критерії аудиту. План і програма аудиту. 

7. Етапи проведення аудиту. 

8. Техніка проведення аудиту. 

9. Оформлення результатів аудиту. Класифікація виявлених невідповідностей. 

10. Документування процесу організації та проведення аудиту. 

11. Стратегічне управління з боку вищого керівництва. Аналіз і вдосконалення. 

Коригувальні та запобіжні дії (САРА). 

12. Загальні умови надання аудиторських послуг. 

13. Професійні стандарти аудиту. 

14. Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю. 

15.Організаційні основи проведення аудиту. 

16. Професійне самоврядування аудиторів. 

17. Аудит показників балансу та звіту про власний капітал. 

18. Аудит показників звіту про фінансові результати. 

19. Аудит показників звіту про рух грошових коштів. 

20. Використання аудиторського звіту в управлінні бізнесом. 
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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 (компентності 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 4 6 

2 4 6 

3 4 6 

4 4 6 

5 4 6 

Разом 20 30 

ІІ 

1 8 14 

2 8 14 

3 8 14 

4 8 14 

5 8 14 

Разом 40 70 

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 модульного 

контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  задовільного (64-74) 
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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. 

 

 

6.11. Рекомендована література 

1. Закон України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

від 21.12.2017 р. № 2258-VIII. 

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від 16.07.1999 р. № 996-XIV. 

3. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні» від 26.01.1993 р. № 2939-XII. 

4. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-XII. 

5. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.1992 р. № 2614-XII. 

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-

III. 

7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 

8. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. 

9. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. 

10. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг. Частина І  (Видання 2016–2017 року). URL: 

https://cutt.ly/RfX6Piv 

11. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг. Частина ІІ (Видання 2016–2017 року). URL: 

https://cutt.ly/CfX6YpQ 

12. Додаток до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг. Частина ІІІ  (Видання 2016–2017 року). URL: 

https://cutt.ly/1fX6AFm 

13. Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради про обов'язковий 

аудит річної звітності та консолідованої звітності, що вносить зміни до Директив Ради 

від 17.05.2006 № 2006/43/ЄС 

14. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. URL: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti 

15. Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti 

16. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/ 

17. Офіційний сайт Аудиторської палати України. URL: https://www.apu.com.ua/ 

18. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. – Наказ 

Міністерства фінансів України 30.11.1999 р. № 291. 

19. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі – Наказ Міністерства фінансів України 29.12.2015 р. № 1219. 

20. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків 

України. – Постанова Правління Національного банку України 11.09.2017 р. № 89. 

21. Порядок проходження стажування: Наказ Мінфіну України від 06.07.2020 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2258-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/4038-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2614-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2121-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
https://cutt.ly/RfX6Piv
https://cutt.ly/CfX6YpQ
https://zakon.rada.gov.ua/go/994_844
https://zakon.rada.gov.ua/go/994_844
https://www.apu.com.ua/
https://www.apu.com.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0689-20
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№ 398/ 

22. Порядку зарахування теоретичних знань: Наказ Мінфіну України від 

01.06.2020 р. № 256 

23. Положення про Комісію з атестації: Наказ Мінфіну України від 22.01.2020 р. 

№ 20 

24. Про подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

інформації суб'єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов'язкового 

аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за 

яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Рішення 

НКЦПФР від 14.11.2019 р. № 694. 

25. Порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг: Наказ 

Мінфіну України від 29.08.2019 № 362 

26. Звіт суб'єкта аудиторської діяльності про надані послуги та Інструкцію про 

складання та подання звітності за формою № 1-аудит (річна) "Звіт суб'єкта 

аудиторської діяльності про надані послуги": Рішення Аудиторської палати від 

28.08.2019 р. № 19/1. 

27. Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг: Рішення 

Аудиторської палати від 18.05.2019 р.№ 1/7. 

28. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Рішення 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826 

29. Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації: Рішення 

НКЦПФР від 08.10.2013 р. № 2187. 

30. Стандарти внутрішнього аудиту: Наказ Мінфіну України 

від 04.10.2011 № 1247 

31. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю., Мельник Т. Ю  Облік, статистика, аналіз та 

аудит в системі контролювання фінансових результатів підприємства: монографія. 

Житомир : Рута, 2016. 291 с. 

32. Аудит: підручник (в двох частинах) / за ред. Грушко В.І./ Брадул О.М., 

Шепелюк В.А, Ільіна С.Б., Юнацький М.О., Хорошенюк А.П.,  К. : Видавництво Ліра-

К, 2019. Брадул Т.В., 4-те вид. доп. і перероб.  324 с. 

33. Цал-Цалко Ю. С., Мороз Ю.Ю., Суліменко Л.А. Аудит: навч. Посібник. [під 

заг. ред. Цал-Цалка Ю.С.. Житомир: ПП “Рута”, 2012. 392 с. 

34. Цаль-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю. Бухгалтерський облік як інструмент 

попереднього і поточного фінансового контролю показників звітності. Розвиток 

інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. Житомир: 

Житомирська політехніка, 2019. С. 309-310. 

35. Програма навчання (сукупність знань) для підготовки сертифікованих 

аудиторів банків. Рішення Аудиторської палати України від 29 вересня 2005 року 

№153/6 

36. Сарахман О.М. Внутрішній аудит у банку : навч. посібник / О. М. Сарахман, 

О. І. Скаско, О. Д. Вовчак, О. К. Волкова. К. : УБС НБУ, 2015. 239 с 

37. Внутрішній аудит від теорії до практики. URL: 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/557/30.03.2020.pdf 

38. Дікань Л. В. Контроль у бюджетних установах: Підручник. Х.: ВД 

«ІНЖЕК».–2010. 408 с. 
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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. Організаційні основи практичного аудиту в бізнесі 

Тема 1. Загальні умови надання аудиторських послуг 

1. Визначення термінів в аудиті.  

2. Правова основа аудиторської діяльності в Україні.  

3. Аудитор як фахівець в організації бізнесу.  

4. Аудиторська фірма.  

5. Аудиторська фірма як суб'єкт підприємництва. 

6. Організація управління аудиторською фірмою. 

7. Планування господарської діяльності аудиторської фірми.. 

8. Контроль якості роботи аудиторської фірми 

9. Аудиторська діяльність.   

10. Загальні умови надання аудиторських послуг.   

11. Професійна етика.   

12. Професійний скептицизм.   

13. Незалежність і об'єктивність аудитора та суб'єкта аудиторської діяльності.   

14. Конфіденційність та професійна таємниця.   

15. Незалежність та об'єктивність аудитора під час проведення аудиту. 

Тема 2. Професійні стандарти аудиту 

1. Міжнародні стандарти аудиту.  

2. Аудиторський звіт та інші офіційні документи.  

3. Структура аудиторського звіту та загальні вимоги до нього.  

4. Види аудиторських звітів.  

5. Порядок складання та подання аудиторських звітів.  

6. Інші підсумкові документи за наслідками аудиту.  

7. Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності.  

8. Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного 

аудитора.  

9. Модифікації думки у звіті незалежного аудитора.  

10. Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 

аудитора.  

11. Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова 

звітність.  

12. Відповідальність аудитора щодо іншої інформації. 

Тема 3. Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю 

1. Організація суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.  

2. Порядок формування та функціонування Ради нагляду.  

3. Формування та функціонування Інспекції.  

4. Оприлюднення інформації про діяльність Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю.  

5. Атестація аудиторів.  

6. Ведення Реєстру.  

7. Розділи Реєстру та відомості, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі.  

8. Подання відомостей до Реєстру 
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Тема 4. Організаційні основи проведення аудиту 

1. Організація аудиторського процесу за його етапами (стадіями). 

2. Передпланова підготовка аудиту. 

3. Організація підготовки загальної стратегії аудиту. 

4. Організація праці аудиторів. 

5. Інформаційне забезпечення процесу аудиторської перевірки. 

6. Вимоги до внутрішньої організації суб'єктів аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.  

7. Організація роботи з виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності.  

8. Обмеження щодо обсягу завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності.  

9. Винагорода за послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності.  

10. Обмеження щодо надання послуг.  

11. Оцінка загроз незалежності.  

12. Призначення та відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності від надання 

послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.  

13. Тривалість завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, 

що становлять суспільний інтерес.  

14. Виявлення порушень.   

15. Вимоги щодо внутрішнього контролю якості виконаного завдання з аудиту 

фінансової звітності.  

16. Вимоги, що мають виконуватися при припиненні надання послуг з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності.  

17. Аудиторський комітет.  

18. Додатковий звіт для аудиторського комітету.  

19. Звіт для органів нагляду.  

20. Звіт про прозорість.  

21. Інформація для Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.  

22. Зберігання документації 

23. Контроль якості аудиторських послуг.  

24. Моніторинг якості ринку аудиторських послуг та конкуренції.  

25. Дисциплінарні заходи, що застосовуються до аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності.  

26. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності перед третіми особами.  

27. Оприлюднення інформації про застосовані стягнення.  

28. Порядок дисциплінарного провадження та прийняття рішень. 

Тема 5. Професійне самоврядування аудиторів 

1. Загальні принципи професійного самоврядування аудиторів.  

2. Аудиторська палата України.  

3. З'їзд аудиторів України.  

4. Рада Аудиторської палати України.  

5. Голова Аудиторської палати України.  

6. Комітет з контролю якості аудиторських послуг.  

7. Професійні організації аудиторів України.  

Модуль ІІ. Практичний аудит фінансової звітності підприємства 

Тема 1. Аудит показників балансу та звіту про власний капітал  

1. Методика послідовності здійснення тестів підтвердження. 

2. Підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку по процесам 
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господарської діяльності підприємства. 

3. Основні заключні процедури підтвердження залишків на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

4. Аудит достовірності відображення в балансі необоротних активів.  

5. Аудит достовірності відображення в балансі оборотних активів.  

6. Аудит достовірності відображення в балансі необоротних активів, 

утримуваних для продажу, та групи вибуття.  

7. Аудит достовірності відображення в балансі власного капіталу.  

8. Аудит достовірності відображення в балансі довгострокових зобов’язань і 

забезпечень.  

9. Аудит достовірності відображення в балансі поточних зобов’язань і 

забезпечень.  

10. Аудит достовірності відображення в балансі зобов’язань, пов’язаних з 

необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.  

11. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал зареєстрованого 

(пайового) капіталу.  

12. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал капіталу у 

дооцінках.  

13. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал додаткового 

капіталу.  

14. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал резервного 

капіталу.  

15. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал нерозподіленого 

прибутку (непокритого збитку).  

16. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал неоплаченого 

капіталу.  

17. Аудит достовірності відображення в звіті про власний капітал вилученого 

капіталу.  

Тема 2. Аудит показників звіту про фінансові результати 

1. Аудит показників формування доходів.  

2. Аудит формування собівартості реалізованої продукції.  

3. Аудит формування валового прибутку.  

4. Аудит формування адміністративних витрат.  

5. Аудит формування витрат на збут.  

6. Аудит формування фінансових витрат.  

7. Аудит втрат від участі в капіталі.  

8. Аудит  формування фінансового результату до оподаткування.  

9. Аудит формування чистих фінансових результатів.  

10. Аудит витрат з податку на прибуток.  

11. Аудит дооцінки (уцінки) при формуванні сукупного доходу.  

12. Аудит сукупного доходу.  

13. Аудит елементів операційних витрат.  

14. Аудит  матеріальних затрат.  

15. Аудит  витрат на оплату праці.  

16. Аудит  відрахувань на соціальні заходи.  

17. Аудит  амортизації.  

18. Аудит  інших операційних витрат.  

19. Аудит здійснення розрахунку показників прибутковості акцій. 
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Тема 3. Аудит показників звіту про рух грошових коштів 

1. Аудит руху коштів у результаті операційної діяльності за прямим методом.  

2. Аудит руху коштів у результаті інвестиційної діяльності за прямим методом.  

3. Аудит руху коштів у результаті фінансової діяльності за прямим методом.  

4. Аудит руху коштів у результаті операційної діяльності за непрямим методом.  

5. Аудит руху коштів у результаті інвестиційної діяльності за непрямим методом.  

6. Аудит руху коштів у результаті фінансової діяльності за непрямим методом. 

Тема 4. Аудит показників приміток до фінансової звітності та додатку до них 

1. Аудит нематеріальних активів.  

2. Аудит основних засобів.  

3. Аудит капітальних інвестицій.  

4. Аудит фінансових інвестицій.  

5. Аудит  доходів і витрат.  

6. Аудит грошових коштів.  

7. Аудит забезпечень і резервів.  

8. Аудит запасів підприємства.  

9. Аудит дебіторської заборгованості.  

10. Аудит нестач і втрат від псування цінностей.  

11. Аудит будівельних контрактів.  

12. Аудит використання амортизаційних відрахувань.  

13. Аудит податку на прибуток.  

14. Аудит показників пріоритетних звітних сегментів.  

15. Аудит показників за допоміжними звітними сегментами.  

16. Аудит показників за допоміжними звітними географічними сегментами.  

Тема 5. Використання аудиторського звіту в управлінні бізнесом 

1. Порядок розгляду аудиторського звіту в процесі управління суб’єктами 

господарювання.  

2. Оприлюднення аудиторського звіту суб’єктами господарювання.  

3. Прийняття рішення за результатами аудиторського звіту.  

4. Оцінка ефективності використання висновків аудиторського звіту в бізнесі.  

5. Подання аудиторського звіту до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. 

 

 

 


