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1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ 
 

1.1. Загальні положення 
                  Робоча програма складена згідно з типовою програмою 
дисципліни «Аудит» напряму підготовки 6.030502 «Економічна 
кібернетика», відповідає стандартам Міністерства освіти і науки України  
(2002р.) підготовки бакалаврів за фахом «Економічна кібернетика», вимог 
наказу Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993р. і навчальному 
плану напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». 

Дисципліна «Аудит» є однією з професійно орієнтованих дисциплін і 
завершує фундаментальну підготовку бакалаврів за фаховим спрямуванням з 
економічної кібернетики. 

 Предметом вивчення є система організації аудиторської діяльності в 
Україні, регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств та 
оцінка її відповідності чинному законодавству та критеріям ефективності 
використання. Тому знання дисципліни необхідне для успішної діяльності 
сучасного фахівця з напряму підготовки «Економічна кібернетика» 

Дисципліна складається з таких розділів:  
1. Суть і предмет аудиту. 
2. Мета і загальні принципи аудиту. 
3. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і 

аудиту. 
4. Аудиторські докази. 
5. Аудит активів, пасиві та фінансової звітності. 
6. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. 

 
1.2. Мета викладання дисципліни 

Мета: формування теоретичних знань і практичних навичок для 
здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності, а 
також планування аудиторської діяльності. Це необхідно майбутньому 
спеціалісту для отримання об’єктивної оцінки економічних процесів, що 
відбуваються в суспільстві; щоб розуміти суть і тенденції розвитку 
фінансових відносин взагалі та їх особливості у сфері господарюючих 
одиниць. У процесі вивчення курсу студенти знайомляться з системою 
організації аудиторської діяльності в Україні, використанням міжнародних 
стандартів аудиту.  

 
1.3. Задачі вивчення дисципліни і основні вимоги до рівня  
       засвоєння змісту дисципліни 
Основними задачами вивчення дисципліни є: 

1) отримання студентами уявлення про зміст, цілі, завдання аудиту, 
основні принципи аудиторських стандартів, правові основи аудиторської 
діяльності; 



2) ознайомлення з методологією проведення аудиторської перевірки: вибір 
клієнта, проведення попередньої перевірки, збір доказів, складання 
висновку  відносно повноти, об’єктивності та законності наданої 
інформації.; 

3) розвиток вміння аналізувати фінансово-економічну інформацію, 
наслідки зміни основних показників, які впливають висновки 
користувачів фінансової звітності. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати: 

- роль та місце аудиту в умовах ринкових відносин; 
- загальні положення закону України „Про аудиторську діяльність ” та 

міжнародних стандартів аудиту; 
- методологічні основи аудиторського контролю та методи проведення 

аудиту; 
- основні етапи аудиторського контролю; 
- методику аудиторської оцінки фінансових результатів підприємства; 
- аналітичні процедури аудиту; 
- планування аудиту; 
- особливості аудиту на підприємствах окремих галузей народного 

господарства; 
- методичні прийоми аудиту результатів фінансово-господарської 

діяльності; 
- аудит використання оборотних та необоротних активів, розрахунків; 
- методику складання заключних аудиторських документів. 

мати навички: 
- складати програму аудиторської перевірки; 
- проводити попередню перевірку; 
- розраховувати аудиторський ризик, знаходити аудиторські докази з 

метою правильного оцінювання господарської діяльності суб’єкта 
підприємництва; 

- складати висновок за результатами аудиторської перевірки; 
- застосовувати одержані знання у практичній діяльності та рішенні 

задач; 
- використовувати теоретичні моделі для розробки плану дій 

підприємств. 
 

1.4. Перелік дисциплін, необхідних для вивчення даної дисципліни 
Необхідною умовою для успішного оволодіння дисципліною є 

попередня підготовка студентів з дисциплін «Фінанси підприємств», 
«Бухгалтерський облік», «Статистика».  
 

1.5. Місце дисципліни в професійній підготовці спеціаліста 
«Аудит» відноситься до циклу природничо-наукової підготовки і є 

однією з дисциплін економічного напряму при підготовці бакалаврів за 
напряму підготовки «Економічна кібернетика». 



2. РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН 
 

Розподіл навчальних годин дисципліни «Аудит» за основними 
видами навчальних занять наведено в табл. 2.1. 

 
Таблиця 2.1 - Розклад навчальних годин дисципліни «Аудит»  
 

Всього Семестр 7 
Види навчальних занять годин кредитів 

ECTS 
 

Загальний обсяг дисципліни 
 

54 1,5 54 

1. Аудиторні заняття 
з них: 

1.1. Лекції 
1.2. Практичні заняття 

 

32 
 

16 
16 

 

 32 
 

16 
16 

 
2. Самостійна робота 
з них: 

2.1. Підготовка до лекційних 
занять 

2.2. Підготовка до практичних 
занять 

2.3. Підготовка до МК 
2.4. Підготовка ІДЗ 

   
 

22 
 
 
5 
 
5 
3 
9 

 22 
 
 
5 
 
5 
3 
9 

4. Контрольні заходи Залік  Залік 
 



     3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

3.1. Лекційні заняття 
 

Тема і зміст лекцій дисципліни «Аудит» наведені в табл. 3.1. 
 
Таблиця 3.1 – Теми і зміст лекцій семестр 7 

 
Номер 
теми 

Назва теми та її зміст Обсяг 
лекцій, 

ак. годин 

Обсяг 
самостійної 
роботи, ак. 

годин 
1 2 3 4 
1 Загальні положення про аудит.  

Аудиторський контроль. 
Виникнення та розвиток аудиту. Організація 
аудиторської діяльності. Види аудиту, його цілі 
та задачі. Відмінність аудиту від ревізії. 
Методологічні і нормативні основи і прийоми 
аудиторського контролю. Аудиторський ризик. 

4 1 

2 Аудит підприємства 
Вивчення умов діяльності підприємства. 
Планування аудиту. Оцінка внутрішнього 
контролю. Суттєвість аудиту. Прийоми 
перевірки господарських операцій. 
Співвідношення фінансового стану з 
фактичним результатом діяльності. Аудит 
стану обліку та звітності 

4 2 

3 Особливості аудиту окремих об’єктів та 
сфер діяльності.  
Аудит грошових коштів. Аудит основних 
засобів, матеріальних цінностей. Аудит 
розрахунків з робітниками. Аудит обліку 
витрат на виробництво продукції та її 
реалізації. Аудит інвестицій. 

4 1 

4 Узагальнення результатів аудиту. 
Методологічні прийоми узагальнення 
результатів аудиту. Оформлення результатів 
аудиту. Аудиторська оцінка збитків 
підприємства від порушення норм ведення 
Господарської діяльності. 

4 1 

 Всього лекційних занять  8 5 



  
3.2. Практичні заняття 

 
Таблиця 3.2 – Теми і зміст практичних занять семестр 7 

 

№ 
п/п Назва теми та  зміст практичних занять 

Обсяг 
практичних 

занять,  
ак. годин 

Обсяг 
самостійної 
роботи, ак. 

годин 
1 2 3 4 
1 Закон України "Про аудиторську 

діяльність" від 22.04.93р. № 3125-ХІІ 
2 0,6 

2 Планування аудиту згідно МСА 300 
"Планування роботи", МСА 310 "Знання 
бізнесу", МСА 320 "Суттєвість в аудиті" 

2 0,6 

3 Аудиторський ризик, його прогнозування 
та оптимізація згідно МСА 400 "Оцінка 
ризиків та внутрішній контроль" 

2 0,6 

4 Збір аудиторських доказів згідно МСА 500 
«Аудиторські докази» 

2 0,6 

5 Аналітичні процедури аудиту згідно МСА 
520 "Аналітичні процедури" та МСА 500 
"Аудиторські докази" 

2 0,6 

6 Аудит активів  підприємства згідно П(С)БО 
2, 7,8,9,10,12 

2 0,6 

7 Аудит пасивів  підприємства згідно П(С)БО 
2, 11 

2 0,6 

8 Складання безумовно-позитивного  та 
модифікованого аудиторського висновку 
згідно Міжнардного стандарту аудиту 700 
"Аудиторський висновок про фінансову 
звітність” 

2 0,8 

 Всього практичних занять  16 5 



3.1.3. Самостійна робота студентів 
 
Самостійна робота студентів складається з самостійної проробки 

лекційного матеріалу при підготовці до практичних і лекційних занять, 
роботи з нормативною та періодичною літературою. Обсяг самостійної 
роботи наведено в табл.3.1, 3.2. 

Мета самостійної роботи – засвоєння навчального матеріалу, що 
надається на лекціях та практичних заняттях, в рекомендованій навчально-
методичній літературі, а також вивчення наукової та періодичної літератури.  

В результаті самостійної роботи майбутній спеціаліст повинен: 
вміти користуватися навчально-методичною, науковою та періодичною   

     літературою; 
вміти орієнтуватись  у фінансово-економічній ситуації.  

 
  



4. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА  
    ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 
4.1. Види контролю 
 

4.1.1 вхідний (нульовий) контроль; 
4.1.2 поточний контроль: МК; 
4.1.3 підсумковий (семестровий) контроль – залік. 

 
4.2. Перелік питань до вхідного (нульового) контролю 

1. Фінансовий механізм, його склад та сутність. 
2. Поняття фінансового контролю. 
3. Органи державного фінансового контролю. 
4. Фінансово-економічний контроль на підприємстві. 
5. ПДВ – сутність,  призначення, особливості формування. 
6. Податок на прибуток підприємств - сутність,  призначення, особливості 

формування. 
7. Поняття, види та основні характеристики основних фондів підприємства. 
8. Поняття, види та основні характеристики оборотних активів 

підприємства. 
9. Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів 

діяльності. 
10. Види фінансових ресурсів на підприємстві,розкрити їх сутність. 
11. Спеціальні фонди фінансових ресурсів, які формуються на 

підприємстві. 
12. Складові джерела фінансових ресурсів підприємства. 
13. Роль фінансової роботи в управлінні підприємствами. 
14. Проаналізувати фінансові аспекти  формування та функціонування 

основних засобів на підприємствах України. 
15.  Процес формування та розподілу вартості основних засобів на 

підприємстві.  
16. Сутність, характерні особливості та функції оборотних засобів на 

підприємстві. 
17. Проаналізувати фінансові аспекти формування та функціонування 

обігових засобів підприємства. 
18.  Класифікація оборотних засобів підприємств по функціональному 

призначенню та по участі у процесі виробництва. 
19. Основні показники фінансової результативності роботи підприємства. 
20. Основні показники фінансової стійкості підприємства. 
21. Форма № 1 фінансової звітності підприємства – сутність, структура, 

призначення. 
22. Форма № 2 фінансової звітності підприємства – сутність, структура, 

призначення. 
 



 
4.3. Перелік типових завдань до  модульно-рейтингового контролю 

знань студентів  
 

1. Сутність, завдання, функції та зміст економічного контролю. 
2. Правові основи аудиторської діяльності. 
3. Основний зміст Закону «Про аудиторську діяльність». 
4. Аудит, його сутність цілі та завдання. 
5. Види аудиторських послуг. 
6. Предмет та об’єкти аудиторської діяльності. 
7. Відмінність аудиту від ревізії. 
8. Основні етапи проведення аудиторської перевірки. 
9. Методологічні основи та прийоми аудиторського контролю. 
10. Аналітичні процедури аудиту. 
11. Аудиторський ризик. 
12. Робочі документи аудитора. 
13. Інформаційне забезпечення аудиту. 
14. Особливості аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних. 
15. Планування аудиту. 
16. Програма аудиторської перевірки. 
17. Аудиторська вибірка. 
18. Суттєвість в аудиті. 
19. Аудиторські докази. 
20. Основні показники,які характеризують фінансово-економічний стан 

підприємства при аудиторській перевірці. 
21. Який має бути ризик невиявлення, аби перевірка була проведена на 

належному рівні, якщо: власний ризик - 70%; ризик контролю - 60%. 
22. При якому ризику контролю перевірка буде проведена на належному 

рівні, якщо: власний ризик - 1,0;  ризик невиявлення 0,05: 
23. Чи проведена перевірка на належному рівні, якщо: власний ризик - 

90%;  ризик контролю - 90%; ризик невиявлення - 50%. 
24. Знайти рівень істотності за даними, приведеними в таблиці 

№п/п Показник Сума, грн. 
1 Балансовий прибуток  10000 
2 Валовий обсяг реалізації (без 

ПДВ) 
50000 

3 Валюта баланса 80000 
4 Власний капітал 20000 
5 Загальні витрати підприємства 30000 

Що означає показник рівня істотності? 



25. Знайти рівень істотності за даними, приведеними в таблиці 
№п/п Показник Сума, грн. 
1 Балансовий прибуток  1000000 
2 Валовий обсяг реалізації (без 

ПДВ) 
4000000 

3 Валюта баланса 9000000 
4 Власний капітал 1200000 
5 Загальні витрати 

підприємства 
2500000 

Що означає показник рівня істотності? 
26. Аудиторська організація отримала пропозицію від економічного 

суб'єкта перевірити правильність обліку інвестицій. Фахівців в області 
інвестицій в аудиторській організації немає. Як повинен повестися 
керівник аудиторської організації в цьому випадку? 

27. Аудиторська організація протягом року надавала економічному 
суб'єктові широкий спектр консультаційних послуг в області 
бухгалтерського обліку, оподаткування, економіки і фінансів. Після 
закінчення року керівництво економічного суб'єкта запропонувало 
аудиторській фірмі укласти договір на проведення обов'язкового 
аудиту і видати без проведення перевірки аудиторський висновок з 
висловлюванням беззастережної позитивної думки про достовірність 
фінансової і бухгалтерської звітності. Чи може аудиторська фірма 
прийняти пропозицію? Чому? 

28. Аудиторська організація 1 липня 2009 року подала заяву на 
продовження ліцензії на здійснення аудиторської діяльності, термін дії 
якої витікав 10 липня 2009 року. 15 липня 2009 року уклала договір на 
проведення аудиту з економічним суб'єктом в період з 1 серпня 2009 
року по 30 серпня 2009року. Ліцензуючий орган прийняв рішення про 
продовження терміну дії ліцензії аудиторської організації 1 серпня 
2009 року. Чи дійсна операція між аудиторською організацією і 
економічним суб'єктом? Чому? 

29. У зв'язку з майбутньою податковою перевіркою економічний суб'єкт 
звернувся в аудиторську організацію з пропозицією провести аудит 
розрахунків з бюджетом по сплаті податків.  Однією з умов укладення 
договору на проведення аудиту стало здійснення аудитором перевірки 
за програмою, затвердженою керівництвом економічного суб'єкта. Чи 
має місце конфлікт інтересів? Якщо так, то як його здолати?  

30. Аудиторською організацією проведена перевірка економічного суб'єкта 
за період з 01.01.2008 року по 01.01.2009 роки. Податковою перевіркою 



в цьому періоді виявлені помилки і порушення в бухгалтерському 
обліку і бухгалтерській звітності економічного суб'єкта. Хто несе 
відповідальність за це і яка міра відповідальності? 

31. Аудит необоротних активів. 
32. Аудит запасів. 
33. Завдання та методика проведення аудиту касових операцій. 
34. Аудит коштів на розрахунковому рахунку та кредитних 

операцій. 
35. Аудит розрахунків з робітниками та службовцями. 
36. Аудит дебіторської заборгованості. 
37. Аудит доходів та витрат підприємства. 
38. Поняття податкового зобов’язання та податкового кредиту.  
39. Аудит правильності нарахування ПДВ. 
40. Аудит витрат виробництва та собівартості продукції. 
41. Аудит інвестицій. 
42. Особливості аудиту торгівельних підприємств. 
43. Особливості аудиту виробничих підприємств. 
44. Особливості аудиту будівельних організацій. 
45. Особливості аудиту зовнішньоекономічної діяльності. 
46. Особливості аудиту підприємств громадського харчування.  
47. Оформлення результатів проведення аудиту - форма звіту,законодавчі 

акти. 
48. Структура аудиторського звіту. 
49. Безумовно-позитивний аудиторський висновок. 
50. Безумовно-позитивний аудиторський висновок з пояснюючим 

параграфом. 
51. Умовно-позитивний аудиторський висновок. 
52. Негативний аудиторський висновок та відмова від надання висновку 

про фінансову звітність підприємства. 
53. У декларації по податку на прибуток доходи підприємства від основної 

діяльності склали 150000 грн., від платежів фінансової оренди - 10000 
грн. Витрати від основної діяльності склали 100000 грн., заробітна 
плата - 12000 грн., касове обслуговування - 2000 грн. Амортизаційні 
відрахування - 15000 грн. Розрахувати податок на додану вартість і  
податок на прибуток. 

54. Підприємство А поставило підприємству В товар на суму 200000 грн.(в 
т.ч. ПДВ). Оплата вироблена підприємством В повністю в цьому ж 
податковому періоді. Підприємство У віднесло в податковий кредит 
40000 грн. Чи є помилка в розрахунках? Якщо так, то чи можна оцінити 
це як шахрайство? 

55. Визначити податок на додану вартість, який повинне відобразити 
підприємство в декларації по ПДВ за листопад 2004 року, якщо: об'єм 



продажів в листопаді склав 40000 грн. (без ПДВ); об'єм придбань в 
листопаді склав 60000 грн. (без ПДВ). 

56. Підприємство придбало товар на суму 100000 грн. (без ПДВ) і 
реалізувало його в цьому ж періоді на суму 200000 грн. (без ПДВ). 
Визначити податок на додану вартість, який повинне сплатити 
підприємство в даному періоді. 

57. Визначити податок на додану вартість, який повинне відобразити 
підприємство в декларації по ПДВ за листопад 2004 року, якщо: об'єм 
продажів в жовтні склав 10000 грн. (без ПДВ);  об'єм продажів в 
листопаді склав 20000 грн. (без ПДВ); об'єм придбань в жовтні склав 
8000 грн. (без ПДВ);  об'єм придбань в листопаді склав 15000 грн. (без 
ПДВ). 

58. У декларації по податку на прибуток доходи підприємства від основної 
діяльності склали 10000 грн., від платежів фінансової оренди - 2000 
грн. Витрати від основної діяльності склали 12000 грн., заробітна плата 
- 1000 грн. Амортизаційні відрахування - 3000 грн. Розрахувати 
податок на додану вартість і податок на прибуток. 

59. Визначити податкове зобов'язання і податковий кредит від виробленої 
продукції, якщо матеріали куплені на суму 80000 грн. (у тому числі 
ПДВ), а в процесі виробництва вироблена продукція і реалізована на 
суму 120000 грн. (у тому числі ПДВ). 

60. Визначити зразкову договірну вартість проведення обов'язкової річної 
аудиторської перевірки, якщо: загальна трудомісткість проведення 
обов'язкової річної аудиторської перевірки 120 людино-годин; рівень 
рентабельності аудиторської організації 10%;  середньочасова ставка 
оплати праці аудиторів - 10 грн..;  прямі витрати (без оплати праці) - 
400 грн..;  непрямі витрати - 200 грн. 

 
4.5. Перелік типових завдань до заліку 
До семестрового контролю-заліку винесені питання модульно-

рейтингового контролю знань студентів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І  
          НАВЧАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

 
5.1. Основна література 

1. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник / Загородній А.Г., 
Корягін М.В., Єлісєєв А.В. та інші. –Львів: Видавництво Національного 
університету «Львівська політехніка», 2004. – 456 с. 

2. Аудит: Учебник для вузов / В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин и 
др.; Под ред. Проф. В.И. Подольского. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 655 с. 

3. Аудит: Учебное пособие / Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., 
Ремизов Н.А. и др. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 
2002. – 544 с. 

4. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, Знання, 1998. – 
574 с.   

5. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во „Знання”, 
КОО, 2002. – 363 с. 

6. Захарченко В.Ю., Лазуренко В.И. Документальные проверки и ревизии 
предприятий / В.Ю  Захарченко, В.И. Лазуренко / Под общ. Ред. В. И. 
Лазуренко. – Донецк: Каштан, 2004. – 380 с. 

7. Кулаковская Л.П., Пича Ю.В. Основы аудита: Учеб. Пособ для студ. 
Высш. Учеб. Заведений. – К.: Каравелла, 2004. – 496 с. 

8. Облік, аналіз і аудит: Навчальний посібник / Сєрікова Т. М., Понікаров 
В. Д., Кожанова Є. П. Та інші . – Xарьків: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 380 с. 

9. Організація   і  методика  проведення  аудиту:   Навчально-практичний 
посібник. / В.В. Сопко, Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило та інші. – К.: ВД 
„Професіонал”, 2004.- 624 с. 

10. Практичний посібник для аудиторів. Збірник законодавчих та 
нормативних актів / Упорядник Камлик М.І. – К.: Атіка, 2002- 560 с. 

11. Усач Б.Ф. Аудит: Навч.посіб.-К.: Т-во «Знання», 2002 
12. Міжнародні стандарти аудиту.  
 
           5.2. Додаткова література 

1.  Аудит: Навч.-метод. Посіб. Для самост. Вивч.дисц./В.Я.Савченко, 
В.О.Зотов, С.А. Кириленко та ін. – К.:КНЕУ, 2003.-268с. 

2. Василевич И.П., Ширкина Е.И. Сборник задач по аудиту: Учебное 
пособие.-2-е изд., перераб. и доп.- М: Финансы и статистика, 2002.-
312с. 

3. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: 
Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.  

4. Тютюнник П.С., Маляревский Ю.Д. Финансовая отчетность: Учеб. 
Пособие. – X.: Издательский Дом «ИНЖЭК» - Торнадо, 2003.- 220 с. 

5.  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: 
Знання-Прес, 2002. – 253 с. 



 
5.3 . Методична література 

 
1. Програма вивчення дисципліни «Аудит» для студентів, що 

навчаються за спеціальністю 7.050102 «Економічна кібернетика» всіх 
форм  навчання / Уклад.: В.П. Полуянов, О.І. Полуянова, А.Ю. 
Савенко  - Горлівка: АДІ ДонНТУ, 2005.  - 17 с. 

2. Методичний посібник до виконання практичних робіт з дисципліни 
«Аудит» для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.050102 
«Економічна кібернетика»  всіх форм навчання/ Уклад.: В.П. 
Полуянов, А.Ю. Савенко – Горлівка: АДІ ДонНТУ, 2006. – 68 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 . Методична література 
 
1. Методичний посібник до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Аудит» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 
6.030502 «Економічна кібернетика»  всіх форм навчання / Уклад.: 
В. П. Полуянов, А. Ю. Савенко – Горлівка : АДІ ДонНТУ, 2012. – 
77 с. 

 


