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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Мета курсу здобуття базових знань про вітчизняний та закордонний досвід з питань організації аудиту, його 

нормативного забезпечення та набуття практичних навичок з методики проведення аудиторських 

перевірок і супутніх аудиту робіт 

Завдання курсу вивчення організаційних засад аудиторської діяльності її правового та інформаційного забезпечення, 

принципів створення аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення 

аудиторських перевірок і супутніх аудиту робіт 

Компетентності ЗК 01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у 

відповідності з вимогами менеджменту підприємства. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, 

контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків. 

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. 

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів 

господарювання, органів державного сектору. 

СК9. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та 

інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, 

методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

СК11. Здатність здійснювати облік, аналіз, аудит та оподаткування діяльності аграрних підприємств 

для управлінських цілей. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН02. 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. 

ПРН06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації. 
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ПРН09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для 

суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПРН10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування 

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

ПРН11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання. 

ПРН17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту 

суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

ПРН18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки 

з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями. 

ПРН20. Вміти здійснювати облік, аналіз, аудит та оподаткування діяльності аграрних підприємств 

для формування своєчасної, достовірної інформації в системі прийняття управлінських рішень. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години 

(лекції/ 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. 

Організація і 

методика аудиту 

грошових коштів 

4/4 

Мета і завдання аудиту грошових 

коштів.  

Організація і методика аудиту касових 

операцій. 

Організація і методика аудиту грошових 

коштів на поточних рахунках у банках. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до теми 

заняття за варіантами. 

10 

Тема 2. 

Організація і 

методика аудиту 

розрахунків з 

дебіторами 

4/4 

Мета і завдання аудиторської перевірки 

Організація і методика аудиту 

розрахунків з підзвітними особами 

Організація і методика аудиту 

розрахунків з покупцями і замовниками 

Організація і методика аудиту 

розрахунків з різними дебіторами 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до тем 

10 

Topic 3. 

Organization and 

methodology of the 

audit of fixed assets 

Тема 3. 

Організація і 

методика аудиту 

основних засобів 

2/2 

Purpose and tasks of the audit 

Organization and methodology of the audit 

of fixed assets 

Organization and methodology of the audit 

of the depreciation of fixed assets 

Мета і завдання аудиту  

Організація і методика аудиту основних 

засобів 

Організація і методика аудиту 

нарахування амортизації основних 

засобів 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до тем 

10 

Тема 4. 

Організація і 

методика аудиту 

запасів 

4/2 

Мета і завдання аудиту 

Організація і  методика аудиту запасів 

Організація і  методика аудиту 

малоцінних та швидкозношуваних 

предметів 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до тем 

10 

Модульний 

контроль 

   
10 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. 

Організація і 

методика аудиту 

розрахунків з 

кредиторами 

2/2 

Організація і методика аудиту 

розрахунків з постачальниками та 

підрядниками 

Організація і методика аудиту позик 

банку 

Організація і методика аудиту 

розрахунків за іншими операціями 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до тем 

10 

Тема 6. 

Організація і 

методика аудиту 

2/- 

Мета і завдання аудиту  

Організація і методика аудиту 

податкових розрахунків та платежів 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 
5 



податкових 

розрахунків та 

платежів 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до тем 

Тема 7. 

Організація і 

методика аудиту  

розрахунків з 

оплати праці 

2/4 

Мета і завдання аудиту 

Організація і методика аудиту 

розрахунків з оплати праці 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до тем 

10 

Тема 8. 

Організація і 

методика аудиту 

установчих 

документів та 

власного капіталу 

2/2 

Мета і завдання аудиту 

Організація і методика аудиту 

установчих документів 

Організація і методика аудиту облікової 

політики 

Організація і методика аудиту власного 

капіталу 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до тем 

10 

Модульний 

контроль 

   
10 

Змістовий модуль 3 

Тема 9. 

Організація і  

методика аудиту 

витрат 

4/4 

Мета і завдання аудиту 

Організація і методика аудиту витрат 

Організація і методика аудиту 

собівартості продукції (робіт, послуг) 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до тем 

10 

Тема 10. 

Організація і 

методика аудиту 

формування 

доходів та 

фінансових 

результатів 

4/4 

Мета і завдання аудиту 

Способи проведення аудиту 

Організація і  методика аудиту 

формування доходів та фінансових 

результатів 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до тем 

10 

Тема 11. 

Організація і 

методика аудиту 

фінансової 

звітності 

-/- 

Мета і завдання аудиту  

Організація і методика аудиту 

фінансової 
Самостійне опрацювання 

теоретичного матеріалу. 
5 

Всього за 1 

семестр 
30/28 

За опрацювання теоретичного матеріалу студент максимально може отримати 30 балів, 

за виконання практичних робіт 45 балів, за  самостійне завдання – 55. У сумі це 
становить 130 балів, які перед екзаменом переводяться у пропорції до максимально 

можливих 70 балів.  

70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 

Політика оцінювання 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (екзамену) здобувач 

може набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (екзамені) здобувач може 

набрати максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів та індивідуальних науково-дослідних завдань, проведення 

контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, 

які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із 

деканом факультету) 

 
Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» 

 



Поточний (модульний) контроль 

Підсумковий 

контроль 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 
ПК 

ЗМ1 
Т5 Т6 Т7 Т8 

ПК 

ЗМ2 
Т9 Т10 Т11 

ПК 

ЗМ3 

10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 10 30 100 

*130/1.857=70 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 


