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Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

Для бакалаврів 7 семестр 

Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується  

Факультет ЕГ, 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

ОПП «Облік і оподаткування» 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Метою дисципліни є досягнення таких 

компетентностей: 

− розуміння предметної області та професійної 

діяльності; 

− застосовувати методики проведення аудиту й 

послуг з надання впевненості; 

− здійснювати зовнішній та внутрішній контроль 

діяльності підприємства. 

Дисципліна повинна забезпечити такі результати 

навчання: 

− розуміти теоретичні засади аудиту та вміти 

застосовувати його методи і процедури; 

− знати положення як національних так і 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

аудиту; 

− розуміти особливості практики здійснення 

контролю й аудиту. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Знання із основ бухгалтерського діловодства, основ 

аудиту, стандартів обліку і аудиту, фінансового 

обліку, обліку в галузях економіки та ін. 

Основні теми дисципліни 32 години лекцій та 32 години практичних занять 

Основні теми лекцій: 

- Визначення стратегії аудиторської перевірки 

- Аудит концептуальних напрямків 

функціонування підприємства 

- Загальні засади аудиту фінансової звітності 

- Аудит циклу заготівлі 

- Аудит циклу споживання 

- Аудит циклу оплати 

- Аудит власного капіталу 

- Аудит зобов’язань  

- Аудит результатів діяльності 

- Підведення підсумків аудиту та формування 

аудиторського звіту 

Основні теми практичних занять: 

- Складання методики аудиту за певним розділом 

обліку 

- Розв’язання ситуаційних завдань за окремими 
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розділами обліку 

- Формування аудиторської думки на підставі 

аудиторських доказів 

- Узагальнення виявлених порушень  в обліку 

Самостійна робота: виконання курсової роботи з 

дисципліни за заданою темою 

Мова викладання  Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 

Основна: 

1. Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність [Електронний ресурс]: Закон 

України № 2258-VIII від 21 грудня 2017 р. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 

2. 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., Брадул 

Т.В., 4-те вид. доп. і перероб. − К. : Видавництво 

Ліра-К, 2019. − 324 с. 

3. Аудит: навчальний посібник / А. О. Баранова, 

Т. А. Наумова., А.І. Кашперська. – Х.: ХДУХТ, 

2017. – 246 с. 

Додаткова: 

4. Виноградова М. О. Аудит : навч. посіб. / М. 

О. Виноградова, Л. І. Жидєєва – К. : «Центр учбової 

літератури», 2014. – 654 с. 

5. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. 

Редько ; за ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2014. – 748 с. 

6. Сучасний аудит: підручник / наук. ред. Івана 

Ісаковича Пилипенка; Нац. акад. статистики, обліку 

та аудиту. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 

2015. – 643 с. 

Інформаційні ресурси: 

7. http://search.ligazakon.ua 

8. https://www.apu.com.ua/ 
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