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Опис дисципліни 

 
Дисципліна «Контроль та аудит» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення 

практичних навичок щодо організації та методики контролю і аудиту, отримання навиків застосування знань на 

практиці, кваліфікованого використання в майбутній практичній роботі сучасних форм і методів контролю, огляду 

фінансової інформації та виконання інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг.  

Вивчення даної дисципліни допоможе студентам сформувати наступні компетентності: 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. 
У результаті вивчення дисципліни «Контроль та аудит» 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 

4/2 1. Сутність контролю та 

аудиту як функції управління 

Знати правову основу контролю у сфері господарської 

діяльності. Володіти базовими уявленнями про 

організаційні форми контролю та їх класифікації. 

Презентації,  

питання,  

тестування 
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Знати передумови виникнення та суть контролю, 

основні етапи розвитку економічного контролю та 

формування системи контролю в Україні. Розуміти 

сутність аудиту і його місце в системі контролю. 

Демонструвати знання основних етапів становлення і 

розвитку аудиту як науки та практичної діяльності 

4/2 2. Методологія і методи  

контролю 

Вміти застосовувати методи та методичні прийоми 

контролю. Знати класифікацію документів за якісними 

характеристиками. Володіти технікою та різними 

способами перевірки документів. Вміти застосовувати 

вибірковий контроль господарських операцій. Знати 

техніку вилучення документів в контрольному процесі. 

Вміти застосовувати методичні прийоми 

документального контролю і фактичного контролю 

Презентації, 

питання, 

тестування 

6/6 3. Організаційні форми 

державного контролю, 

моделювання   системи 

контролю 

Володіти базовими знаннями про суть, завдання та 

функції державного фінансового контролю в умовах 

ринкової економіки. Демонструвати розуміння 

складових елементів системи державного фінансового 

контролю. Знати класифікацію державного 

фінансового контролю: види, форми та методи. 

Володіти базовими знаннями про становлення та 

розвиток Державної фіскальної служби в Україні, 

поділ на Державну податкову службу та Державну 

митну службу, ліквідацію Державної фіскальної 
служби та створення Бюро економічної безпеки.  

Демонструвати розуміння загальних принципів 

організації діяльності ДФСУ: завдання, функції, права 

та обов’язки її працівників. Демонструвати знання 

правил професійної етики працівників Бюро 

економічної безпеки. Знати особливості формування 

моделей державного фінансового контролю у країнах 

ЄС. Давати оцінку міжнародної практики державного 

фінансового контролю 

Презентації, 

питання, 

тестування 

4/3 4.Організація та методика 

здійснення 

внутрішньогосподарського 

контролю та аудиту із 

застосуванням комп‘ютерних 

технологій 

 

  

Володіти знаннями про внутрішній контроль та його 

необхідність в умовах ринкових відносин. Знати 

особливості організації та методики здійснення 

внутрішньогосподарського контролю в умовах 

функціонування комп‘ютерної системи підприємства. 

Володіти знаннями про технічне, програмне, 

математичне та інші види забезпечення; знати 

термінологію в галузі комп’ютеризації. Чітко уявляти 

особливості технології та послідовність процедур 

комп’ютерної обробки інформації. Володіти базовими 

уявленнями про інформаційні технології в аудиті 

Презентації, 

питання, 

тестування 

4/4 5. Регулювання аудиторської 

діяльності та її нормативно-

правове  забезпечення 

Знати особливості нормативно-правового регулювання 

аудиторської діяльності. Володіти знаннями про 

основні організаційно-правові форми підприємницької 

діяльності в аудиті. Знати порядок атестації аудиторів. 

Знати особливості реєстрації аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності. Володіти знаннями про 

стандартизацію аудиторської діяльності. Володіти 

базовими уявленнями про внутрішньофірмові 

Презентації, 

питання, 

тестування 
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стандарти аудиту 

4/4 6. Фундаментальні принципи 

професійної  етики аудиторів 

Володіти знаннями про фундаментальні принципи 

професійної етики аудиторів, розуміти обставини, які 

можуть загрожувати їх дотриманню, вміти 
застосовувати застережні заходи, які дозволять 

усунути або зменшити загрози до прийнятного рівня. 

Знати права, обов’язки і відповідальність аудиторів та 

господарюючих суб’єктів при проведенні аудиту. 

Знати правила професійної етики аудиторів та 

бухгалтерів 

Презентації, 

питання, 

тестування, 
поточне 

опитування 

4/2 7. Організація виконання 

завдань з аудиту, огляду 
історичної фінансової звітності, 

інших завдань з надання 

впевненості та супутніх послуг 

Володіти знаннями про Міжнародні стандарти 

завдань з огляду (МСЗО). Знати особливості, умови 
та вміти організувати виконання завдань з аудиту, 

огляду історичної фінансової звітності, інших завдань 

з надання впевненості та супутніх послуг 

Питання, 

тестування 

4/4 8. Аудиторський ризик та  

суттєвість в аудиті 

Володіти знаннями про аудиторський ризик і його 

елементи. Вміти оцінювати аудиторський ризик на 

рівні фінансових звітів в цілому, її показників і 

категорій операцій. Знати як визначати рівень 

суттєвості помилок з врахуванням аудиторського 

ризику 

Тестування, 

виконання 

ситуаційних 

завдань 

4/2 9. Оцінка системи 

внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту 

Здатність оцінювати систему внутрішнього контролю 

та внутрішнього аудиту підприємства для 

обґрунтування рішення про її надійність, виміру 

ризику контролю, підготовки основи для планування 

аудиту, а також розробки конструктивних пропозицій 

з її удосконалення 

Виконання 

ситуаційних 

завдань 

4/2 
10. Планування аудиту Демонструвати розуміння особливостей планування 

аудиту фінансової звітності підприємств, установ та 

організацій різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності, розробляти стратегію і тактику 

аудиторської перевірки 

Виконання 

ситуаційних 

завдань 

2/2 11. Умови домовленостей 

про здійснення аудиту 

Вміти застосувати аудиторські процедури щодо 

прийняття завдання від клієнта або продовження 
співпраці з ним, документально оформити 

взаємовідносини між суб’єктом аудиторської 

діяльності та клієнтом на підставі складання листа- 

угоди та договору 

Виконання 

ситуаційних 
завдань 

4/2 12. Аудиторські докази Використовувати ефективні аудиторські процедури з 

збору аудиторських доказів, узагальнювати їх 

результати, застосовувати спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології для проведення 

аудиту 

Виконання 

ситуаційних 

завдань 

2/2 13. Робочі документи 

аудитора 

 

Знати вимоги до оформлення, зберігання та 

використання робочих документів, вміти складати і 

узагальнювати у робочих документах інформацію 

отриману у процесі аудиту, виконані аудиторські 

Виконання 

ситуаційних 

завдань 
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процедури та висновки зроблені за ними 

2/2 14. Аудиторський звіт та             іінші 

підсумкові документи аудитора 

Знати вимоги до формування аудиторського звіту та 

інших підсумкових документів аудитора, розуміти їх 

зміст і структуру, типи аудиторських думок та 
причини їх модифікації, вміти враховувати подальші 

події при формуванні аудиторського звіту 

Виконання 

ситуаційних 

завдань 
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Політика оцінювання 

 

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 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF#Text
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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 
(8 тем по 10 балів = 80 балів) 

2. Письмова робота = 20 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  
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