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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Аудиторські процедури» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення 
практичних навичок виконання аудиторських процедур на різних етапах аудиту; формування у студентів вміння 

підбирати необхідний методичний інструментарій при вивченні циклів господарських операцій, виявляти зони 

підвищеного ризику помилки у фінансовій звітності господарюючого суб’єкта. Дана дисципліна повинна сприяти 

формуванню у студентів завершеної системи знань, необхідних майбутньому аудитору в його практичній діяльності в 

умовах ринкової економіки. 

Вивчення даної дисципліни допоможе студентам сформувати наступні компетентності: застосовувати 

відповідні аудиторські процедури під час 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 аудит діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування; 

здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків. 
У результаті вивчення дисципліни «Аудиторські процедури» студенти зможуть: розуміти місце і значення 

облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково- аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

підприємств; 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; знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та 

враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на 

підприємствах; розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури; розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

 

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 
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3 / 2 1. Поняття аудиторських 

процедур та їх класифікація 

 

Сукупність послуг зовнішнього аудиту. 

Логічна структура етапів процесу аудиту, їх загальна 

характеристика. Сутність аудиторських процедур. 

Класифікація аудиторських процедур: 

Презентації, 

питання, 

тести  

4 / 3 2. Застосування аудиторських 

процедур для отримання 

розуміння суб’єкта 

господарювання та його 

середовища 

Прийняття завдання та продовження співпраці з 

клієнтом. Основні процедури, що регулюють 

взаємовідносини між аудиторською фірмою і клієнтом 

на підготовчому етапі перевірки. Процедури 

оцінювання ризиків суттєвих викривлень на рівні 

фінансових звітів, її компонентів, залишків на рахунках. 

Тестування політики, процедур та результатів 

внутрішнього контролю. Особливості оцінювання 

ефективності заходів внутрішнього контролю в 

середовищі автоматизованих інформаційних систем 

обліку. Взаємозв’язок між ризиком невиявлення, 
характером, часом та обсягом аудиторських процедур. 

Презентації, 

питання, 

тести 

4 / 3 3. Застосування аудиторських 

процедур для розробки 

стратегії і тактики 

аудиторської перевірки 

 

Процедура планування аудиту. Вибір 

загальної стратегії виконання завдання та розробка 

Меморандуму планування аудиту. Складання 

розширених планів (аудиторських програм) за 

окремими об’єктами. Визначення показників 

суттєвості помилок при формуванні оборотів та 

залишків (сальдо) рахунків. Взаємозв’язок між 

суттєвістю та аудиторським ризиком. Комп’ютерні 
інформаційні системи та їх вплив на ризик 

викривлення фінансової звітності. 

Презентації, 

питання, 

тести 

4 / 3 4. Методичні прийоми 

аудиторських процедур 

документальної та фактичної 

перевірок об’єктів аудиту 

 

Особливості застосування методичних 

прийомів документальної перевірки об’єктів аудиту: 

формально-логічна перевірка облікових записів, 

повторне обчислення, перевірка облікових записів за 

суттю. 

Фактичний огляд матеріальних активів. 
Особливості проведення інвентаризації об’єктів 

основних засобів, касових операцій, розрахунків, 

витрат, витрат і доходів майбутніх періодів, резервів та 

забезпечень, позабалансових активів у ході аудиту. 

Контрольні обміри, контрольні запуски сировини і 

матеріалів у виробництво, лабораторний аналіз. 

Презентації, 

питання, 

тести, 

задачі 

4 / 2 5. Вибіркові дослідження в 

аудиті 

Аудиторська вибірка: комплекс понять і 

категорій. Організація процесу вибіркового 

дослідження в аудиті. Етапи вибіркового аудиторського 
дослідження. Основні підходи до формування 

аудиторської вибірки: її розмір та вибір елементів для 

перевірки. Ризик вибірки і можливі шляхи його 

мінімізації. 

Презентації, 

питання, 

тести, 
задачі  

4 / 2 6. Аналітичні процедури в 

аудиті 

Поняття і сутність аналітичних процедур в 

аудиті. Види аналітичних процедур. Порядок 

застосування аналітичних процедур на етапах аудиту. 

Процедури при аудиті дотримання принципу 

безперервності. Використання аналітичних процедур 
для підвищення ефективності господарювання. 

Задачі, 

питання, 

тести 
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4 / 2 7. Фінансова звітність 

підприємств як об’єкт аудиту 

та методичні підходи до її 

проведення 

Характеристика фінансової звітності та 

загальні вимоги до неї. Склад і призначення фінансової 

звітності та основні принципи її підготовки. Джерела 

інформації для проведення аудиту фінансової звітності 

та методика їх опрацювання. Зміст і види тверджень 

керівництва у фінансових звітах щодо яких 

виконуються аудиторські процедури відповідно до 
МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих 

викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і 

його середовища»: твердження про залишки на 

рахунках на кінець періоду; твердження щодо класів 

операцій та подій, що перевіряються; твердження про 

розкриття і подання інформації. Загальна методика 

перевірки достовірності фінансової звітності. 

Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової 

стійкості господарюючих суб’єктів, ефективності 

використання ними капіталу.  

Задачі, 

питання, 

тести  

4 / 2 8. Застосування аудиторських 

процедур при вивченні циклів 

господарських операцій 

Сегментація аудиту за господарськими циклами: 

цикл придбання та постачання; виробничий цикл та 

здійснення витрат; цикл реалізації й отримання доходів; 

фінансово-інвестиційний цикл. Перелік основних 

сегментів фінансової звітності, які містять наслідки 

циклів господарських операцій. Матриці формування 

аудиторських процедур щодо тверджень керівництва у 

статтях фінансової звітності за циклами господарських 

операцій. Основні напрямки аудиту за циклами 

господарських операцій. 

Задачі, 

питання, 

тести  

4 / 2 9. Аудиторські процедури зі 

складання аудиторського 

висновку і оформлення акту 

виконаних робіт 

Групування виявлених недоліків, складання 

накопичувальних відомостей порушень. Формування 

остаточного аудиторського файлу та зміни в 

аудиторській документації. Складання Листа 

інформування найвищого управлінського персоналу та 

Звіту незалежного аудитора (Аудиторського 

звіту/висновку), Акту виконаних робіт. Розроблення 

проекту профілактичних та попереджувальних дій. 
Подальші події та їх оцінка аудитором. 

Задачі, 

питання, 

тести 

4 / 2 10. Повідомлення інформації 

найвищому управлінському 

персоналу в процесі аудиту 

 

Мета та функції процесів повідомлення 

аудитором інформації найвищому управлінському 

персоналу. Суб’єкти в структурі управління 

підприємством, яким необхідно повідомляти 

інформацію, отриману у процесі аудиту. Зміст 

інформації  про які повідомляє аудитор. Порядок 

повідомлення інформації про недоліки внутрішнього 

контролю. Форми та порядок подання інформації 
управлінському персоналу. 

 

Презентації, 

питання, 

тести 

 

Літературні джерела 
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2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
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6. Міністерство фінансів України.  URL:http://www.minfm.gov.ua 

7. Нормативні акти України – законодавство для практиків. URL: http://www.nau.kiev.ua 

8. The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts. URL: http://www.intosai.org   
 

Політика оцінювання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vrm28230-13#Text
http://dtkt.com.ua/show/2cid010244.html
http://www.ssmsc.gov.ua/
https://www.apu.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.ukurier.gov.ua/
https://dasu.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.minfm.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.intosai.org/
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Політика щодо дедлайнів та перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів 

встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції інституту (факультету) за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи підлягають перевірці на наявність плагіату та 

допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями. Використання друкованих і електронних джерел 

інформації під час контрольних заходів і екзаменів заборонено. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За об’єктивних причин 

(наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн форматі за 

погодженням із керівником курсу з використанням платформ Zoom і Moodle. 

 

Критерії оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги 

кожної складової залікового кредиту:  

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Заліковий модуль 1: 
1. Усне опитування під час заняття 

(6 тем по 10 балів = 60 балів) 

2. Письмова робота = 40 балів 

20 

Заліковий модуль 2: 

1. Усне опитування під час заняття 

(4 теми по 10 балів = 40 балів) 

2. Письмова робота = 60 балів 

20 

Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ): 

1. Написання та захист КПІЗ = 80 балів 

2. Виконання завдань під час тренінгу = 20 балів 

20 

Заліковий модуль 4 (Екзамен) 40 

Разом 100 % 

 

Шкала оцінювання 
 

За шкалою ECTS За шкалою ЗУНУ За національною шкалою 

A (відмінно) 90-100 відмінно 

B (дуже добре) 85-89 добре 

C (добре) 75-84 добре 

D (задовільно) 65-74 задовільно 

E (достатньо) 60-64 задовільно 

FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

35-59 незадовільно 

F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

1-34 незадовільно 

 


