
 



 



СТРУКТУРА  

РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ» 

1. Опис дисципліни «Контроль та аудит» 

Дисципліна - 

«Контроль та аудит» 

Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів  

ECTS - 5 

Галузь знань : 

07 - «Управління та 

адміністрування» 

Статус дисципліни – 

Нормативна дисципліна 

професійної і практичної 

підготовки 

Мова навчання -  

українська 

Кількість залікових  

модулів – 3 

Спеціальність: 

071- «Облік і оподаткування» 

Рік підготовки : 

Денна –ІV 

Заочна – ІV 

Семестр :  

Денна –VІІ 

Заочна – X, XІ 

Кількість змістових модулів – 2 Ступінь вищої освіти - 

бакалавр 

Лекції : 

Денна – 52 год.  

Заочна – 8 год. 

Практичні заняття: 

Денна –39 год. 

Заочна –4 год. 

Загальна кількість годин –  

  150  год. (ДФН); 

  150 год. (ЗФН) 

 Самостійна робота: 

Денна – 54 год. (в тому 

числі тренінг – 4 год.) 

Заочна – 138 год. 

Індивідуальна робота : 

Денна – 5 год. 

Тижневих годин  –    12    год., 

з них аудиторних  –    7  год. 

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 

 
2. Мета і завдання дисципліни «Контроль та аудит» 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Мета викладення дисципліни – вивчення суті контролю та аудиту, 

опанування теоретичними знаннями та практичними навичками організації та 

методики проведення контролю, отримання навиків застосування на практиці 

сучасних форм і методів контролю, опанування організаційними і 

методологічними основами проведення аудиторської перевірки, створення 

аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення 

аудиторських перевірок та супутніх послуг. 



 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Контроль та аудит» є: 

 засвоєння методичних, теоретичних та практичних питань контролю та 

аудиту; 

 уміти формулювати мету та завдання, знати об’єкти і суб’єкти 

контрольного процесу; 

 набути навичок практичного використання спеціальних методик та 

технік проведення контролю; 

 вивчити методологічні та методичні питання аудиторського дослідження 

фінансово-господарської діяльності господарюючих суб’єктів; 

 знати принципи організації аудиторських перевірок; 

 набути навичок практичного використання методів збору аудиторських 

доказів; 

 визначати об’єкти перевірки; складати план і програму перевірки; 

відображати результати контролю та кваліфіковано складати аудиторські звіти 

(висновки) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

1. Сформувати базові знання з теоретичних засад контролю та аудиту як 

функції управління.  

2. Оволодіти знаннями законодавства України стосовно контролю у сфері 

господарської діяльності, навчитися мислити логічно, критично і науково 

аналізувати значимі проблеми нормативно-правового забезпечення системи 

органів державного фінансового контролю. 

3. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання 

впевненості. 

4.  Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей 

суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання 

діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів. 

5.  Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства 

та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.  

6. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних 

обов’язків. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни «Контроль та аудит» доцільне після оволодіння 

студентами знаннями з таких дисциплін як «Нормативно-правове забезпечення 

підприємницької діяльності та обліку», «Бухгалтерський облік і оподаткування», 



«Звітність і фінансовий аналіз», «Податкові розрахунки і звітність», «Фінансовий 

облік», «Управлінський облік», «Економічний аналіз», цілеспрямованої роботи 

над вивченням законодавчих і нормативних актів, спеціальної літератури, 

активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та 

виконання індивідуальних завдань. 

 

2.5. Результати навчання 

1. 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.  

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

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

3. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту 

та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

4. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України 

та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи 

оподаткування та формування звітності на підприємствах. 

5. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і 

процедури. 

6. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

 

 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ 

Тема 1. Сутність контролю та аудиту як функції управління 

Правова основа контролю у сфері господарської діяльності. Організаційні 

форми контролю та їх класифікація. Передумови виникнення та суть контролю. 

Основні етапи розвитку економічного контролю та формування системи 

контролю в Україні в умовах ринкових відносин. Сутність аудиту і його місце в 

системі контролю. Основні етапи становлення і розвитку аудиту як науки та 

практичної діяльності. 

 

Тема 2. Методологія і методи контролю 

Метод та методичні прийоми контролю. Класифікація документів за 

якісними характеристиками. Техніка і способи перевірки документів. Вибірковий 

контроль господарських операцій. Техніка вилучення документів в контрольному 

процесі. Методичні прийоми документального контролю. Методичні прийоми 

фактичного контролю. 

 
Тема 3. Організаційні форми державного контролю, моделювання системи 

контролю  

Сутність, завдання та функції державного фінансового контролю в умовах 

ринкової економіки. Складові елементи системи державного фінансового контролю. 

Класифікація державного фінансового контролю: види, форми та методи. Органи 

державного фінансового контролю в Україні та їх класифікація. Становлення та 

розвиток Державної фіскальної служби в Україні, поділ на Державну податкову і 

Державну митну службу. Ліквідація Державної фіскальної служби та створення Бюро 

економічної безпеки України. Загальні принципи організації діяльності ДФСУ: 

завдання, функції, права та обов’язки її працівників. Правила професійної етики 

працівників Бюро економічної безпеки. Зарубіжний досвід вищих державних 

контролюючих органів. Формування моделей державного фінансового контролю у 

країнах ЄС. Міжнародна практика державного фінансового контролю. 

 

Тема 4. Організація та методика здійснення внутрішньогосподарського 

контролю та аудиту із застосуванням комп’ютерних технологій 

Внутрішній контроль та його необхідність в умовах ринкових відносин. 

Необхідність та сутність внутрішнього аудиту. Особливості організації та методики 

здійснення внутрішньогосподарського контролю в умовах функціонування 

комп‘ютерної системи підприємства. Технічне, програмне, математичне та інші види 

забезпечення необхідні для проведення внутрішньогосподарського контролю та аудиту. 

Особливості технології та послідовність процедур комп’ютерної обробки інформації. 

Сучасні інформаційні технології в аудиті. 



Тема 5. Регулювання аудиторської діяльності та її нормативно-правове 

забезпечення 

Правові основи регулювання аудиторської діяльності. Зміст Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»: його критична оцінка 

та напрямки вдосконалення. Структура і функції органів, які регулюють 

аудиторську діяльність в Україні. Особливості регулювання аудиторської 

діяльності в зарубіжних країнах. 

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в аудиті. 

Сертифікація аудиторів в Україні. Звітність суб’єктів аудиторської діяльності. 

Стандартизація аудиторської діяльності: зміст та класифікація міжнародних 

стандартів аудиту; суть загальних стандартів аудиту; характеристика робочих 

стандартів аудиту; склад та зміст стандартів звітності аудиту. Міжнародні і 

регіональні організації та їх участь у створенні і впроваджені міжнародних 

стандартів аудиту. Порядок розробки міжнародних стандартів аудиту. 

Внутрішньфірмові стандарти аудиту. 

 

Тема 6. Фундаментальні принципи професійної етики аудиторів 

Основні принципи аудиторської діяльності. Права, обов’язки і 

відповідальність аудиторів та господарюючих суб’єктів при проведенні аудиту. 

Правила професійної етики аудиторів та бухгалтерів: фундаментальні принципи 

Кодексу етики професійних бухгалтерів; етичні норми, які застосовуються до 

професійних бухгалтерів – практиків (аудиторів); норми етики професійних 

бухгалтерів в бізнесі (штатних професійних бухгалтерів). 

 

Змістовий модуль 2.  ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ 

 

Тема 7. Організація виконання завдань з аудиту, огляду історичної 

фінансової звітності, інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг 

Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО). Завдання з огляду 

історичної фінансової звітності. Огляд проміжної фінансової інформації, що 

виконується незалежним аудитором суб’єкта господарювання. 

 

Тема 8. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті 

Аудиторський ризик і його елементи. Власний (властивий) аудиторський 

ризик неефективності системи контролю. Ризик невиявлення помилок. Методика 

визначення величини аудиторського ризику. Поняття та критерії оцінки 

суттєвості. Взаємозв’язок між суттєвістю і аудиторським ризиком. 

 

Тема 9. Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього 

аудиту 



Сутність і структура системи внутрішнього контролю. Тестування політики, 

процедур та результатів внутрішнього контролю. Методика оцінки системи 

внутрішнього контролю. Оцінка ризику неефективності системи внутрішнього 

контролю. Повідомлення інформації управлінському персоналу бізнес-клієнта 

про недоліки внутрішнього контролю. Необхідність та сутність внутрішнього 

аудиту. Функції та завдання внутрішнього аудиту. Об’єкти і суб’єкти 

внутрішнього аудиту. Стандарти внутрішнього аудиту. 

 
Тема 10. Планування аудиту 

Планування роботи аудиторської фірми. Принципи та етапи планування 

аудиту. Розробка стратегії аудиту. Підготовка плану аудиторської перевірки 

фінансової звітності бізнес-клієнта. Особливості планування аудиту в умовах 

комп’ютерної обробки даних. 

 

Тема 11. Умови домовленостей про здійснення аудиту 

Порядок домовленості про проведення аудиту за МСА 210 «Узгодження 

умов завдань з аудиту». Порядок документообігу для досягнення угоди на 

проведення аудиту. Документальне оформлення двосторонньої згоди за умовами 

аудиту (лист-запит, лист-зобов’язання, договір). Зміст договору на проведення 

аудиту. Вартість аудиторських послуг. 

 

Тема 12. Аудиторські докази 

Поняття аудиторських доказів та їх види. Вимоги до аудиторських доказів. 

Джерела отримання аудиторських доказів. Процедури отримання аудиторських 

доказів. 

 

Тема 13. Робочі документи аудитора 

Суть, необхідність та характер аудиторської документації. Форма, зміст та 

обсяг аудиторської документації. Вимоги та рекомендації до складання 

аудиторської документації. Формування та зберігання остаточного аудиторського 

файлу. 

 

Тема 14. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи аудитора 

Узагальнення та оцінка аудитором результатів аудиторської перевірки. Зміст і 

структура аудиторського висновку (аудиторського звіту або звіту незалежного 

аудитора). Види аудиторських висновків (аудиторського звіту або звіту незалежного 

аудитора). Оцінка подій, які відбуваються після складання фінансової звітності 

підприємства та аудиторського висновку (аудиторського звіту або звіту незалежного 

аудитора). Письмова інформація аудитора керівництву підприємства за результатами 

аудиторської перевірки.  



4. Структура залікового кредиту дисципліни «Контроль та аудит» 

(денна форма навчання) 
 

Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота  

Індивідуальна 

робота  

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади контролю та аудиту 

Тема 1. Сутність контролю та аудиту 

як функції управління 
4 2  –  

Тема 2. Методологія і методика 

контролю 
4 2  - Тестування  

15 хв. 

Тема 3. Організаційні форми 

державного контролю, моделювання 

системи контролю 

6 6  _  

Тема 4. Організація та методика 

здійснення 

внутрішньогосподарського контролю 

та аудиту із застосуванням 

комп‘ютерних технологій 

4 3   
Тестування  

15 хв. 

Тема 5. Регулювання аудиторської 

діяльності та її нормативно-правове 

забезпечення 

4 4  _  

Тема 6. Фундаментальні принципи 

професійної етики аудиторів 
4 4   

Модульна 
робота №1 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти контролю та аудиту 

Тема 7. Організація виконання 

завдань з аудиту, огляду історичної 

фінансової звітності, інших завдань з 

надання впевненості та супутніх 

послуг  

4 2    

Тема 8. Аудиторський ризик та 

суттєвість в аудиті 
4 4   Тестування  

15 хв. 

Тема 9. Оцінка системи внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту 
4 2    

Тема 10. Планування аудиту  4 2   Тестування  

15 хв. 

Тема 11. Умови домовленостей 

про здійснення аудиту 

2 2   
 

Тема 12. Аудиторські докази  4 2   
 

Тема 13. Робочі документи аудитора 
2 2   

 

Тема 14. Аудиторський звіт та інші 

підсумкові документи аудитора 
2 2   

Ректорська 

контрольна 

робота 

Тренінг     4 

Захист КПІЗ      

Екзамен      

Разом 52 39 54 5  

 



 

(заочна форма навчання) 
 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 
Самостійна робота  

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади контролю та аудиту 

Тема 1. Сутність контролю та аудиту 

як функції управління 
1 0,5 8 

Тема 2. Методологія і методика 

контролю 
0,5 0,25 10 

Тема 3. Організаційні форми 

державного контролю, моделювання 

системи контролю 

0,5 0,25 10 

Тема 4. Організація та методика 

здійснення 

внутрішньогосподарського 

контролю та аудиту із застосуванням 

комп‘ютерних технологій 

1 0,25 10 

Тема 5. Регулювання аудиторської 

діяльності та її нормативно-правове 

забезпечення 

0,5 0,5 10 

Тема 6. Фундаментальні принципи 

професійної етики аудиторів 
0,5 0,25 10 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти контролю та аудиту 

Тема 7. Організація виконання 

завдань з аудиту, огляду історичної 

фінансової звітності, інших завдань з 

надання впевненості та супутніх 

послуг  

0,5 0,25 10 

Тема 8. Аудиторський ризик та 

суттєвість в аудиті 
0,5 0,25 10 

Тема 9. Оцінка системи 

внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту 

0,5 0,25 10 

Тема 10. Планування аудиту  0,5 0,25 10 

Тема 11. Умови домовленостей 

про здійснення аудиту 

0,5 0,25 10 

Тема 12. Аудиторські докази  0,5 0,25 10 

Тема 13. Робочі документи аудитора 
0,5 0,25 10 

Тема 14. Аудиторський звіт та інші 

підсумкові документи аудитора 
0,5 0,25 10 

Екзамен    

Разом 8 4 138 

 

  



5. Тематика практичних занять 

(денна форма навчання) 

Практичне заняття  № 1. 

Тема: Сутність контролю та аудиту як функції управління 

Мета: Вивчити теоретичні основи контролю та аудиту. 

Питання для обговорення: 

1. Правова основа контролю у сфері господарської діяльності. 

2. Організаційні форми контролю та їх класифікація.  

3. Передумови виникнення та суть контролю. 

4. Основні етапи розвитку економічного контролю та формування системи 

контролю в Україні в умовах ринкових відносин. 

5.  Сутність аудиту і його місце в системі контролю. 

6. Основні етапи становлення і розвитку аудиту як науки та практичної 

діяльності. 

 

Практичне заняття  № 2. 

Тема: Методологія і методика контролю 

Мета: Вивчити методи та методичні прийоми контролю. Вміти 

застосовувати методичні прийоми документального та фактичного контролю.  

Питання для обговорення: 

1. Метод та методичні прийоми контролю. 

2. Класифікація документів за якісними характеристиками. 

3. Техніка і способи перевірки документів. 

4. Вибірковий контроль господарських операцій. 

5. Техніка вилучення документів в контрольному процесі.  

6. Методичні прийоми документального контролю. 

7. Методичні прийоми фактичного контролю. 

 

Практичне заняття № 3-5. 

Тема: Організаційні форми державного контролю, моделювання 

системи контролю 

Мета: Вивчити сутність, завдання, функції державного фінансового 

контролю в Україні та його складові елементи, а також зарубіжний досвід вищих 

державних контролюючих органів. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність, завдання та функції державного фінансового контролю в 

умовах ринкової економіки. 

2. Складові елементи системи державного фінансового контролю. 

3. Класифікація державного фінансового контролю: види, форми та методи. 

4. Органи державного фінансового контролю в Україні та їх класифікація. 



5. Становлення та розвиток Державної фіскальної служби в Україні. 

6. Загальні принципи організації діяльності ДФСУ: завдання, функції, права 

та обов’язки її працівників. 

7. Зарубіжний досвід вищих державних контролюючих органів: 

а) формування моделей державного фінансового контролю у країнах ЄС; 

б) міжнародна практика державного фінансового контролю. 

 

Практичне заняття № 6-7 

Тема: Організація та методика здійснення внутрішньогосподарського 

контролю та аудиту із застосуванням комп‘ютерних технологій 

Мета: Вивчити сутність внутрішнього контролю та аудиту і оволодіти 

методикою застосування сучасних інформаційних технологій для проведення 

внутрішньогосподарського контролю та аудиту. 

Питання для обговорення: 

1. Внутрішній контроль та його необхідність в умовах ринкових відносин. 

2.  Необхідність та сутність внутрішнього аудиту.  

3. Особливості організації та методики здійснення 

внутрішньогосподарського контролю в умовах функціонування комп‘ютерної 

системи підприємства.  

4. Технічне, програмне, математичне та інші види забезпечення необхідні 

для проведення внутрішньогосподарського контролю та аудиту. 

5. Особливості технології та послідовність процедур комп’ютерної обробки 

інформації.  

6. Сучасні інформаційні технології в аудиті. 

 

Практичне заняття № 7-8 

Тема: Регулювання аудиторської діяльності та її нормативно-правове 

забезпечення 

Мета: Вивчити правові основи регулювання аудиторської діяльності в 

Україні та в зарубіжних країнах. 

Питання для обговорення: 

1. Правові основи регулювання аудиторської діяльності. 

2. Зміст Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»: його критична оцінка та напрями вдосконалення. 

3. Структура і функції органів, які регулюють аудиторську діяльність в 

Україні. 

4. Особливості регулювання аудиторської діяльності в зарубіжних 

країнах. 

 

Практичне заняття № 9-10 

Тема: Фундаментальні принципи професійної етики аудиторів 



Мета: Вивчити принципи аудиту та правила професійної етики аудиторів і 

бухгалтерів. 

Питання для обговорення: 

1. Основні принципи аудиторської діяльності. 

2. Права, обов’язки і відповідальність аудиторів та господарюючих 

суб’єктів при проведенні аудиту.  

3. Правила професійної етики аудиторів та бухгалтерів:  

а) фундаментальні принципи кодексу етики професійних бухгалтерів; 

б) етичні норми, які застосовуються до професійних бухгалтерів – практиків 

(аудиторів); 

в) норми етики професійних бухгалтерів в бізнесі (штатних професійних 

бухгалтерів). 

 

Практичне заняття № 11 

Тема: Організація виконання завдань з аудиту, огляду історичної 

фінансової звітності, інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг 

Мета:. Вивчити зміст міжнародних стандартів завдань з огляду (МСЗО):  

історичної фінансової звітності та проміжної фінансової інформації. 

Питання для обговорення: 

1. Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО). 

2.  Завдання з огляду історичної фінансової звітності.  

3. Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним 

аудитором суб’єкта господарювання. 

 

Практичне заняття № 12-13 

Тема: Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті 

Мета: Вивчити елементи та засвоїти методику визначення величини 

аудиторського ризику, а також поняття і критерії оцінки суттєвості та її зв'язок з 

аудиторським ризиком. 

Питання для обговорення: 

1. Аудиторський ризик і його елементи.  

2. Власний (властивий) аудиторський ризик неефективності системи 

контролю.  

3. Ризик невиявлення помилок.  

4. Методика визначення величини аудиторського ризику. 

5. Поняття та критерії оцінки суттєвості. 

6. Взаємозв’язок між суттєвістю і аудиторським ризиком. 

 

Практичне заняття № 14 

Тема: Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 



Мета: Оволодіти методикою оцінки системи внутрішнього контролю та 

методичними прийомами внутрішнього аудиту. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність і структура системи внутрішнього контролю. 

2. Тестування політики, процедур та результатів внутрішнього контролю. 

3. Методика оцінки системи внутрішнього контролю. 

4. Оцінка ризику неефективності системи внутрішнього контролю. 

5. Повідомлення інформації управлінському персоналу бізнес-клієнта про 

недоліки внутрішнього контролю.  

6. Необхідність та сутність внутрішнього аудиту.  

7. Функції та завдання внутрішнього аудиту.  

8. Об’єкти і суб’єкти внутрішнього аудиту.  

9. Стандарти внутрішнього аудиту. 

 

Практичне заняття № 15 

Тема: Планування аудиту 

Мета: Засвоїти принципи, етапи розробки стратегії і плану аудиту. 

Питання для обговорення: 

1. Планування роботи аудиторської фірми.  

2. Принципи та етапи планування аудиту.  

3. Розробка стратегії аудиту. 

4.  Підготовка плану аудиторської перевірки фінансової звітності бізнес-

клієнта.  

5. Особливості планування аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних. 

 

Практичне заняття № 16 

Тема: Умови домовленостей про здійснення аудиту 

Мета: Вивчити порядок домовленості про проведення аудиту, 

документальне оформлення двосторонньої згоди на проведення аудиту та 

механізм регулювання взаємовідносин між аудиторською фірмою і клієнтом. 

Питання для обговорення: 

1. Порядок домовленості про проведення аудиту за МСА 210 «Узгодження 

умов завдань з аудиту».  

2. Порядок документообігу для досягнення угоди на проведення аудиту. 

3. Документальне оформлення двосторонньої згоди за умовами аудиту 

(лист-запит, лист-зобов’язання, договір). 

4.  Зміст договору на проведення аудиту.  

5. Вартість аудиторських послуг. 

  



 Практичне заняття № 17 

Тема: Аудиторські докази 

Мета:. Оволодіти процедурами отримання аудиторських доказів. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття аудиторських доказів та їх види.  

2. Вимоги до аудиторських доказів.  

3. Джерела отримання аудиторських доказів.  

4. Процедури отримання аудиторських доказів. 

 

Практичне заняття № 18 

Тема: Робочі документи аудитора 

Мета: Засвоїти порядок документального оформлення аудиторського 

процесу. 

Питання для обговорення: 

1. Суть, необхідність та характер аудиторської документації.  

2. Форма, зміст та обсяг аудиторської документації.  

3. Вимоги та рекомендації до складання аудиторської документації. 

4. Формування та зберігання остаточного аудиторського файлу. 

 

Практичне заняття  № 19 

Тема: Аудиторський звіт та інші підсумкові документи аудитора 

Мета: Оволодіти знаннями з питань формування аудиторського висновку  

Питання для обговорення: 

1. Узагальнення та оцінка аудитором результатів аудиторської перевірки.  

2. Зміст і структура аудиторського висновку (аудиторського звіту або звіту 

незалежного аудитора).  

3. Види аудиторських висновків (аудиторського звіту або звіту незалежного 

аудитора).  

4. Оцінка подій, які відбуваються після складання фінансової звітності 

підприємства та аудиторського висновку (аудиторського звіту або звіту 

незалежного аудитора).  

5. Письмова інформація аудитора керівництву підприємства за 

результатами аудиторської перевірки. 

 

 

 

 

 



(заочна форма навчання) 

Практичне заняття № 1 

Тема: Теоретико-методологічні засади та практичні аспекти контролю та 

аудиту 

Мета: Вивчити теоретичні основи контролю та аудиту. Вивчити методи та 

методичні прийоми контролю. Вміти застосовувати методичні прийоми 

документального та фактичного контролю. Вивчити зміст міжнародних стандартів 

завдань з огляду (МСЗО):  історичної фінансової звітності та проміжної фінансової 

інформації. 

Питання для обговорення: 

1. Правова основа контролю у сфері господарської діяльності. 

2. Організаційні форми контролю та їх класифікація.  

3. Передумови виникнення та суть контролю. 

4. Основні етапи розвитку економічного контролю та формування системи 

контролю в Україні в умовах ринкових відносин. 

5.  Сутність аудиту і його місце в системі контролю. 

6. Основні етапи становлення і розвитку аудиту як науки та практичної 

діяльності. 

7. Метод та методичні прийоми контролю. 

8. Класифікація документів за якісними характеристиками. 

9. Техніка і способи перевірки документів. 

10. Вибірковий контроль господарських операцій. 

11. Техніка вилучення документів в контрольному процесі.  

12. Методичні прийоми документального та фактичного контролю. 

13. Форма, зміст та обсяг аудиторської документації.  

14. Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО). 

15. Завдання з огляду історичної фінансової звітності.  

16. Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним 

аудитором суб’єкта господарювання. 

 

 



6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Контроль та 

аудит» виконується самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює усі основні теми 

дисципліни «Контроль та аудит». Метою виконання КПІЗ є засвоєння методики і 

техніки проведення контролю та оволодіння навичками збору аудиторських доказів, 

формування робочих і підсумкових документів в процесі аудиторського 

дослідження діяльності суб’єктів господарювання. 

КПІЗ з курсу «Контроль та аудит» представляє собою набір локальних 

завдань, основною метою яких є виявлення знань студентів щодо методики 

проведення контрольного та аудиторського процесу на підприємстві. КПІЗ 

оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. При виконанні та 

оформленні КПІЗ студент може використовувати комп'ютерну техніку. КПІЗ 

оцінюється за 100-бальною шкалою. Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових 

складових модулів залікового кредиту з дисципліни «Контроль та аудит». Кожен 

студент виконує КПІЗ за варіантом, який визначає викладач. 

 

 

  



7. Самостійна робота 

Денна форма 

№ 

п/п 

Тематика К-сть 

годин 

1. Законодавче підґрунтя здійснення державного фінансового 

контролю. 

2 

2. Державний фінансовий контроль в управлінській діяльності 

держави. 

4 

3. Напрями вдосконалення координації діяльності органів 

державного фінансового контролю в Україні. 

2 

4. Завдання та повноваження Рахункової палати Верховної Ради 

України. 

4 

5. Організація та порядок проведення державного фінансового 

контролю (аудиту) Рахунковою палато  

2 

6. Аудит як самостійна професія та галузь економічної науки. 4 

7. Перелік суб’єктів обов’язкового аудиту та критерії, за 

якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту 

фінансової звітності деяких суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки. 

   4 

8. Місія аудиту в сучасному суспільстві. 2 

9. Організація аудиту за кордоном та в Україні. 2 

10. Аудиторська палата України (АПУ). 2 

11. Національні професійні організації аудиторів та їх участь в 

управлінні аудиторською діяльністю в Україні. 

2 

12. Атестація аудиторів в Україні. 4 

13. Підвищення кваліфікації сертифікованих аудиторів України. 2 

14. Характеристика Порядку ведення Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності. 

2 

15. Міжнародні та регіональні професійні організації бухгалтерів 

і аудиторів. 

2 

16. Нормативні документи Європейського Союзу (Директиви 

Європейського парламенту та Ради Європи) 

2 

17. Створення аудиторських фірм. 4 

18. Внутрішньофірмове управління аудиторською діяльністю. 2 

19. Організація роботи аудиторів і їх оплата. 2 

20. Конфіденційність в аудиторській діяльності. 2 

Разом : 50 

  



Заочна форма 
№ 

п/п 

Тематика К-сть 

годин 

1. Законодавче підґрунтя здійснення державного фінансового 

контролю. 

6 

2. Державний фінансовий контроль в управлінській діяльності 

держави. 

8 

3. Напрями вдосконалення координації діяльності органів 

державного фінансового контролю в Україні. 

6 

4. Завдання та повноваження Рахункової палати Верховної Ради 

України. 

8 

5. Організація та порядок проведення державного фінансового 

контролю (аудиту) Рахунковою палато  

8 

6. Аудит як самостійна професія та галузь економічної науки. 8 

7. Перелік суб’єктів обов’язкового аудиту та критерії, за 

якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту 

фінансової звітності деяких суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки. 

   8 

8. Місія аудиту в сучасному суспільстві. 6 

9. Організація аудиту за кордоном та в Україні. 6 

10. Аудиторська палата України (АПУ). 8 

11. Національні професійні організації аудиторів та їх участь в 

управлінні аудиторською діяльністю в Україні. 

6 

12. Атестація аудиторів в Україні. 8 

13. Підвищення кваліфікації сертифікованих аудиторів України. 6 

14. Характеристика Порядку ведення Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності. 

8 

15. Міжнародні та регіональні професійні організації бухгалтерів 

і аудиторів. 

8 

16. Нормативні документи Європейського Союзу (Директиви 

Європейського парламенту та Ради Європи) 

6 

17. Створення аудиторських фірм. 8 

18. Внутрішньофірмове управління аудиторською діяльністю. 6 

19. Організація роботи аудиторів і їх оплата. 6 

20. Конфіденційність в аудиторській діяльності. 4 

Разом : 138 

 

  



8.Тренінг з дисципліни 

Тренінг з дисципліни «Контроль та аудит» передбачає засвоїти загальну 

технологію проведення контролю та аудиту показників фінансової звітності суб’єкта 

господарювання. Проаналізувати ситуацію на підприємстві, вказати виявлені 

порушення і сформулювати аудиторський висновок. 

Порядок проведення: 

1. Здійснити попереднє обстеження діяльності суб’єкта господарювання. 

2. Сформувати стратегію і стан аудиторської перевірки. 

3. Перевірити взаємну узгодженість показників форм фінансової звітності.  

4. Здійснити перевірку показників фінансової звітності на предмет їх 

достовірності. 

5. Скласти аудиторський висновок (звіт). У висновку (звіті) вказати на 

виявлення помилки (порушення) та дати рекомендації щодо їх усунення 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

В процесі вивчення дисципліни «Контроль та аудит» використовуються 

наступні способи оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

– поточне тестування та опитування; 

– підсумкове тестування по кожному змістовому модулю; 

– ректорська контрольна робота; 

– презентації результатів виконання ситуаційних завдань та досліджень; 

– оцінювання виконання КПІЗ; 

– підсумковий письмовий екзамен. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Контроль та аудит» 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

Заліковий 

 модуль 1 

Заліковий  

модуль 2 

(ректорська 

контрольна 

робота) 

Заліковий  

модуль 3 

(підсумкова 

оцінка за КПІЗ) 

Заліковий  

модуль 4 

(екзамен) 

Разом 

20 % 20 % 20 % 40 % 100 % 

1. Усне 

опитування 

під час 

заняття  

(6 тем по 10 

балів = 60 

балів) 

2. Письмова 

робота = 40 

балів 

1. Усне 

опитування 

під час заняття 

(8 тем по 10 

балів = 80 

балів) 

2. Письмова 

робота = 20 

балів 

1. Написання та 

захист КПІЗ 

= 80 балів 

2. Виконання 

завдань під час 

тренінгу = 20 

балів 

1. Написання 

екзамену = 100 

балів 

100 % 

 

 



Шкала оцінювання: 
За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60–64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 
 

 11 Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  
 

№ Найменування  Номер теми  

1. Мультимедійний проектор 1 – 14 

2. Проєкційний екран 1 – 14 

3. 
Комунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Firefox) 
1 – 14 

4. Наявність доступу до мережі Інтернет 1 – 14 

5. Персональні комп’ютери 1 – 14 

6. 
Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для 

проведення занять у режимі он-лайн (за необхідності) 
1 – 14 

7. 
Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності) 
1 – 14  

8. Програмне забезпечення: ОС Windows 1 – 14  

9. Інструменти Microsoft Office (Word; PowerPoint і та ін.) 1 – 14 
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Верховної Ради України (http://zakon.rada.gov.ua); ЛІГА.Закон 
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8. Сайти інформаційних агентств, повністю або частково відкриті для 

користувачів: – УНІАН (http://www.unian.net/); РБК-Україна (http://www.rbc.ua/). 

9. Державна податкова служба : - http://www. sta.gov.ua  

10. Бухгалтерські послуги в Україні: - http://www. buhgalteria.com.ua  

11. Газета «Все про бухгалтерський облік»: - http://www. vobu.com.ua  

12. Безкоштовна бібліотека підручників : - http://www. library.com.ua 

13. Центр фінансово – економічних досліджень: - http://www. 

economics.com.ua  

14. Аудиторська Палата України - https://www.apu.com.ua/  

15. Спілка аудиторів України: - https://spilka-audit.org.ua/ 
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