
 

 

Факультет / відділення 
__________________________________________ 
 
Кафедра обліку та фінансів  
___________________________________________ 
 
СИЛАБУС 
 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  Аудит 

Рівень вищої освіти   Перший (бакалаврський)  

Галузь знань  07 «Управлінні та адміністрування» 

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування» 

Освітня програма  Облік і оподаткування 

Семестр  6 cеместр (11 кл), 2 семестр (за ОКР МС) 

Факультет /відділення Бакалаврської підготовки 

Курс  3 курс (11 кл), 1 курс ( за ОКР МС) 

Анотація курсу  Дисципліна «Аудит» спрямована на формування у здобувачів 

системи знань, умінь і навичок з методології, методики та 

інструментарію створення і вирішення складних теоретичних 

й практичних задач, які відповідають завданням дослідження 

прикладних економічних дисципліні сприятимуть ухваленню 

альтернативних управлінських рішень. 

Сторінка курсу в 

MOODLE  

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=396 

Мова викладання  Українська 

Лектор курсу  Гриліцька Анжела Вікторівна, к.е.н., доцент бухгалтерського 

обліку, аналізу та аудиту; доцент кафедри обліку та фінансів 

https://www.facebook.com/anzhela.grylitska 

viola-albina@ukr.net 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма   http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_o.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Здатність працювати в команді.  

Здатність працювати автономно.  

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

Здатність бути критичним та самокритичним.   

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

Навички використання сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій.  

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 



Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного 

аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих 

явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.  

Використовувати математичний інструментарій для 

дослідження соціальноекономічних процесів, розв’язання 

прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  

Здатність до відображення інформації про господарські 

операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають рішення.  

Застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання.  

Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.  

Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання 

впевненості.  

Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання 

ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності 

звітності, збереження й використання його ресурсів.  

Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з 

бухгалтерського обліку і оподаткування. Здатність 

застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків.  

Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності; 

Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 

підприємств 

Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності.  

Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його 

методи і процедури 

Опис дисципліни 

Структура навантаження 

на здобувача  

Загальна кількість годин – 120 

Кількість кредитів – 4 

Кількість лекційних годин – 26 

Кількість практичних занять – 28 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 66 

Форма підсумкового контролю – іспит 



Методи навчання  Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна 

робота поза розкладом. Поточний контроль: відвідування 

занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; доповіді з 

презентаціями та їх обговорення; тестування; додаткова 

робота за бажанням (тези, статті). 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Сутність і предмет 

аудиту. Регулювання 

аудиторської діяльності та 

її інформаційне 

забезпечення. 

 

Виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності. 

Етапи розвитку аудит та їх характеристика. Ознаки 

необхідності виникнення аудиту та розвиток аудиторської 

діяльності в Україні Мета та визначення аудиту Класифікація 

аудиту та відмінність від ревізії. Предмет аудиту. Об’єкти 

аудиту , їх класифікація та параметризація. Управління 

аудиторською діяльністю. Правове регулювання аудиторської 

діяльності. Організація аудиторської діяльності. Аудитор, 

статус. Сертифікація аудиторів.  

Тема 2. Методи аудиту 

фінансової звітності та 

критерії її оцінювання. 

 

Метод аудиту. Загальнонаукові методи. Класифікація методів 

аудиту. Ознаки оцінювання фінансової звітності. Критерії 

оцінювання фінансової звітності. 

Тема 3. Аудиторський 

ризик і оцінювання 

системи внутрішнього 

контролю. 

 

Аудиторський ризик. Складові аудиторського ризику. Модель 

аудиторського ризику. Розрахунок аудиторського ризику.  

Суттєвість, межа суттєвості. Помилки та шахрайство в аудиті. 

Вивчення і оцінювання внутрішнього контролю. 

Тема 4. Планування 

аудиту. Аудиторські докази 

та робочі документи 

аудитора. 

 

Етапи планування. Процес проведення аудиту. Критерії 

відбору клієнтів. Загальний план аудиту. Програма аудиту. 

Аудиторські процедури. Види аудиторських процедур. 

Сутність аудиторських доказів. Види аудиторських доказів. 

Прийоми і процедури тримання аудиторських доказів. Робочі 

документи аудитора. Класифікація робочих документів 

аудитора. Зберігання і використання робочих документів 

аудитора. 

Тема 5. Аудит фінансової 

звітності. Аудиторський 

висновок та інші 

підсумкові документи. 

 

Користувачі фінансової звітності. Якісні характеристики 

фінансової звітності. Методика аудиту активів, пасивів. 

Методика досліджень форм фінансової звітності. Аудит 

облікової політики. Аудит результатів діяльності 

підприємства. Загальні вимоги до аудиторського висновку. 

Структура аудиторського висновку. Види аудиторських 

висновків. Порядок складання аудиторських висновків. Інші 

підсумкові документи за наслідками аудиту. 

Тема 6. Підсумковий 

контроль 

Підсумковий контроль в аудиті. Контроль якості аудиторських 

послуг. Події після дати балансу. 

Тема 7. Реалізація 

матеріалів аудиту 

Аналіз і оцінка матеріалів аудиту. Форми реалізації матеріалів. 

Контроль виконання рекомендацій і пропозицій аудитора. 

Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності. 

Тема 8. Аудиторські 

послуги, їх об’єкти і види. 

 

Сутність аудиторських послуг.  Види аудиторських послуг. та 

інші послуги. 

Тема 9. Внутрішній аудит: 

його сутність, об’єкти і 

суб’єкти. 

Суть внутрішнього аудиту. Об’єкти внутрішнього аудиту. 

Суб’єкти внутрішнього аудиту. Функції внутрішнього аудиту. 

Планування роботи внутрішнього аудитора.  



 

Тема 10. Методичні 

прийоми внутрішнього 

аудиту 

Способи і методичні прийоми внутрішнього аудиту. 

Методичні прийоми внутрішнього операційного аудиту. 

Методичні прийоми внутрішнього аудиту на відповідність. 

Аудит стратегії функціонування підприємства в зовнішньому 

середовищі. 

Тема 11. Реалізація 

матеріалів внутрішнього 

аудиту. 

 

Узагальнення роботи внутрішнього аудитора. Аналіз і оцінка 

матеріалів внутрішнього аудиту. Розробка та реалізація 

системи заходів внутрішнього аудиту.  

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність 

виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання зорганізується  в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 
 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної доброчесності 

(плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, 

обман, хабарництво) передбачено повторне проходження 

оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, 

семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 

100 балів; мінімальна сума, що дозволяє здобувачу освіти отримати атестацію з предмету – 

70 балів); підсумковий/ семестровий контроль, проводиться у формі іспиту, відповідно до 

графіку навчального процесу.  

. 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  
Аудиторна робота 40 

Експрес-опитування (4 теми) 12 

Практичні завдання (7 пр.р.) 28 
Індивідуальна робота (на вибір студента) 30 

Презентація  3 

Захист практичного завдання до самостійної роботи, 

доповідь за темою  

12 

Наукова стаття 10  

Тези з доповіддю та друком 10 

Тестування  5 
Іспит 30 
Загальна кількість балів 100 

  
 

Шкала оцінювання 



ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому 

контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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10.https://uteka.ua/ua - Електронне видання для керівників і бухгалтерів. 

11.https://i.factor.ua/ukr/ - Інтелектуальний бухгалтерський портал.  

12. Офіційний сайт Державної установи «Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю» за посиланням. http://www.apob.org.ua/?page_id=789&lang=en 

13. Аудиторська палата України www.apu.cjm.ua  

14. Журнал «Незалежний аудитор» http://n-auditor.com.ua/ru  

15. Журнал Аудитор України http://auditorukr.com.ua  

16. Журнал Бухгалтерський облік і аудит www.business.kiev.ua  

17. Український діловий тижневик «Контракти» www.kontrakty.com.ua 

http://www.apob.org.ua/?page_id=789&lang=en
http://www.apu.cjm.ua/
http://n-auditor.com.ua/ru
http://auditorukr.com.ua/
http://www.business.kiev.ua/

