
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ та МАРКЕТИНГУ

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ

1.АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна  дисципліна  «Організація  і  методика  аудиту»  передбачає

набуття  студентами теоретичних  та  практичних  навичок  засвоєння   сутності

аудиту  в  ринкових  умовах,  його  значення,  завдання  і  тенденції розвитку

аудиторської діяльності; правові та організаційні основи аудиту в Україні та за

кордоном;  організаційні  та  методичні  аспекти аудиту фінансової звітності  та

надання  супутніх  послуг;  міжнародний досвід  організації та  методики

фінансового аудиту; методику здійснення зовнішнього і  внутрішнього аудиту

фінансової та  податкової звітності  підприємств;  специфіку  аудиторської

перевірки  акціонерних  товариств,  малих  підприємств,  підприємств  з

іноземними інвестиціями. 

2.СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та

практичних  навичок  організації і  методики  проведення  аудиту,  організації

роботи аудиторської фірми і праці аудиторів; методику здійснення зовнішнього

і внутрішнього аудиту фінансової та податкової звітності підприємств; 

 

Завдання дисципліни: є вивчення теоретичних основ функціонування 

аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні; нормативно-правових 

актів, що регулюють аудиторську діяльність; набуття практичних навичок з 

організації, планування та виконання аудиторської перевірки різноманітних 

бухгалтерських операцій і фінансової звітності. 



3. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

№
зан
.

Тема занять

1 Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту

1 Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і 
праці аудиторів

2 Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її 
інформаційного забезпечення

2 Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу 
підприємства

3 Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій

3 Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості

4 Аудит запасів і незавершеного будівництва

4 Аудиторський контроль праці та її оплати

5 Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань

5 Аудит витрат і собівартості продукції

6 Аудит формування доходів і фінансових результатів

6 Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів

7 Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту 
фінансової звітності

8 Особливості завдань з погляду фінансової звітності, спеціальних видів 
аудиту та аудиторських послуг

8 Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності

Усього годин



4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
зан
.

Тема занять

1 Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту

1 Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і 
праці аудиторів

2 Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її 
інформаційного забезпечення

2 Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу 
підприємства

3 Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій

3 Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості

4 Аудит запасів і незавершеного будівництва

4 Аудиторський контроль праці та її оплати

5 Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань

5 Аудит витрат і собівартості продукції

6 Аудит формування доходів і фінансових результатів

6 Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів

7 Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту 
фінансової звітності

7 Особливості завдань з погляду фінансової звітності, спеціальних видів 
аудиту та аудиторських послуг

7 Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності

Усього годин



5. САМОСТІЙНА РОБОТА

№
зан
.

Тема занять

1 Підготовка до аудиторних занять

2 Підготовка до контрольних заходів

3 Підготовка до екзамену

6.  МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

       Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі методи
:  ,  ,  , контролю усний контроль письмовий контроль тестовий контроль практична
,      .перевірка а також методи самоконтролю та самооцінки

 



 


