1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика навчальної
дисципліни
Найменування показників
денна форма навчання
Вид дисципліни

обов’язкова

Мова викладання, навчання, оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів/годин

3 / 90

Курс

3

Семестр

6

Кількість змістових модулів з розподілом:

3

Обсяг кредитів

3

Обсяг годин, в тому числі:

90

Аудиторні

42

Модульний контроль

6

Семестровий контроль
Самостійна робота

12

Підготовка до екзамену

30

Форма семестрового контролю

екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Аудит підприємницької
діяльності» є формування базових компетентностей щодо проведення аудиту і
надання інших аудиторських послуг, а також розуміння проблемних аспектів
розвитку аудиторської діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Аудит підприємницької
діяльності» є:
− засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як підсистеми
фінансового контролю;
− опанування законодавчих актів, що регулюють аудиторську діяльність в
Україні, нормативно-інструктивних документів з питань аудиту, Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду супутніх послуг (МСА), Кодексу
етики професійних бухгалтерів;
− формування практичних навичок з організації, планування та проведення
аудиту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути
сформовані такі предметні компетентності:
− готовність використовувати понятійно-категоріальний апарат аудиту
підприємницької діяльності;
− володіння знаннями методик і технік аудиторської роботи в організаціях
різних форм власності;
− володіння теоретичними основами організації аудиту підприємницької
діяльності в Україні;
− здатність проведення аудиторської перевірки: збір, обробку,
упорядкування інформації про аудиторські помилки за результатами перевірки;
− вміння удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур
у різних галузях діяльності;
− здатність формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на тривалу
перспективу;
− здатність до ділових комунікацій у сфері аудиту підприємницької
діяльності;
− здатність кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з
питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності;
− вміння розробляти аудиторський звіт та висновок.
3. Результати навчання за дисципліною
У результаті вивчення дисципліни студент:
− визначає об’єкт аудиту;
− визначає сутність та види аудиту;
− визначає аудиторський ризик;
− оцінює систему обліку та внутрішнього контролю на підприємстві;
− планує проведення аудиторської перевірки з урахуванням діяльності

замовника аудиту та інформаційних потреб користувачів інформації;
− підбирає оптимальні аудиторські докази та оцінює їх достатність на
формування думки аудитора щодо звітності підприємства;
− застосовує загальні аудиторські методики до особливостей роботи
підприємств;
− виконує аудиторські процедури;
− формулює думку аудитора щодо системи обліку та звітності клієнта;
− складає аудиторський звіт та висновок.

4. Структура навчальної дисципліни
Розподіл годин між видами
робіт

1
2
3
4
5
6
7
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аудиту підприємницької діяльності
Тема 1. Суть, загальна характеристика аудиту та
2
1
4
його види
Тема 2. Мета і загальні принципи аудиту
2
1
4
Тема 3. Аудиторський ризик і оцінювання системи
2
2
6
внутрішнього контролю і аудиту
Модульна контрольна робота
2
Разом за змістовим модулем 1
16
6
4
0
0
0
Змістовий модуль 2. Система аудиту фінансової діяльності підприємств
Тема 4. Аудит довгострокових та короткострокових
2
2
5
зобов’язань підприємств
Тема 5. Аудит товарно-матеріальних цінностей
2
2
5
Тема 6. Аудит фінансово-інвестиційної діяльності
2
2
5
підприємств
Тема 7. Аудит фінансової звітності та окремих її
4
4
9
компонентів
Модульна контрольна робота
2
Разом за змістовим модулем 2
26
10 10
0
0
0
Змістовий модуль 3. Технологія аудиту підприємницької діяльності
Тема 8. Аудиторські докази
2
2
5
Тема 9. Оцінка та оформлення результатів аудиту
2
2
5
Тема 10. Аудиторський звіт та інші підсумкові
2
2
6
документи
Модульна контрольна робота
2
Разом за змістовим модулем 3
18
6
6
0
0
0
Підготовка до екзамену
30
Разом
90*
22 20
0
0
0

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів, тем

Усього

Аудиторна

8

4

4

4

4

4

4
12

* з урахуванням модульних контрольних робіт (6 год.) і підготовки до екзамену
(30 год.)

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аудиту підприємницької
діяльності
Тема 1. Суть, загальна характеристика і класифікація аудиту
Поняття, значення та сутність аудиту в ринкових умовах. Аудит,
аудиторські послуги, аудиторська діяльність.
Виникнення аудиту та його становлення і розвиток у світовій та
національній практиці. Необхідність підтвердження фінансово-економічної
інформації незалежним експертом.
Мета і завдання аудиту. Предмет, метод і об’єкти аудиту. Характерні риси
аудиту, завдань з надання впевненості та супутніх послуг. Підтверджуючий
аудит. Процедурний аудит. Системно-орієнтований аудит. Аудит зон ризику.
Види аудиту. Зовнішній та внутрішній аудит. Інші види аудиту. Огляд
історичної фінансової інформації. Завдання з надання впевненості, інші ніж аудит
чи огляд історичної фінансової інформації. Супутні аудиторські послуги та їх
види.
Ключові слова: аудит, завдання аудиту, предмет аудиту, метод аудиту,
об’єкт аудиту, зовнішній аудит, внутрішній аудит, аудит фінансової звітності,
внутрішній контроль.
Література: [1-4, 6, 9].
Тема 2. Мета, загальні принципи і стандарти аудиту
Організація аудиторської діяльності в Україні та її особливості у зарубіжних
країнах. Міжнародні та національні професійні організації бухгалтерів і
аудиторів. Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю. Орган суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю його статус та функції. Аудиторська палата
України її статус та функції. Спілка аудиторів України та інші професійні
організації. Підготовка аудиторів та їх сертифікація. Підвищення кваліфікації
аудиторів. Аудитор і аудиторська фірма, їх статус, права, обов’язки та
відповідальність. Реєстрація суб’єктів аудиторської діяльності та її особливості.
Види та організаційна структура аудиторських фірм. Типи аудиторів у світовій
практиці. Транснаціональні аудиторські компанії та особливості їх
функціонування на світовому та національному рівні.
Поняття та види законодавчого та нормативного забезпечення аудиторської
діяльності в Україні. Закони України та інші нормативні акти, що регламентують
здійснення аудиту в Україні. Регулювання аудиторської діяльності у світовій
практиці. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, особливості їх розробки, введення в дію,
побудови та застосування на національному рівні. Міжнародна концептуальна
основа завдань з надання впевненості. Внутрішньофірмові нормативи аудиту.
Особливості законодавчого регулювання аудиту у зарубіжних країнах.
Міжнародні стандарти аудиту: зміст, види, призначення.
Ключові слова: аудиторська діяльність, Орган суспільного нагляду за

аудиторською діяльністю, аудиторська фірма, суб’єкт аудиторської діяльності,
аудиторські послуги, міжнародні стандарти аудиту, обов’язковий аудит
фінансової звітності, Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності,
Транснаціональні аудиторські компанії, професійні організації аудиторів.
Література: [1-4, 6, 9].
Тема 3. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього
контролю і аудиту
Сутність та зміст викривлень у фінансових звітах. Причини виникнення
викривлень у фінансових звітах. Визначення поняття «помилка». Визначення
поняття «шахрайство». Типи навмисних викривлень у фінансових звітах.
Відповідальність управлінського персоналу за запобігання та виявлення випадків
шахрайства і помилок. Властиві обмеження аудиту в контексті шахрайства.
Відповідальність аудитора за виявлення суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства. Фактори ризику шахрайства. Дії аудитора у відповідь на ризики
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства.
Суттєвість в аудиті. Визначення поняття «суттєвість» в аудиті. Врахування
рівня кількісних та якісних викривлень при формуванні думки аудитора стосовно
достовірності фінансової звітності. Оцінка суттєвості викривлень при визначенні
характеру, розрахунку часу й обсягу аудиторських процедур та при підведенні
підсумків їх виконання. Встановлення гранично допустимих обсягів
невиправлених викривлень за розділами балансу. Способи розрахунку рівня
суттєвості в аудиті. Взаємозв’язок між суттєвістю й аудиторським ризиком.
Аудиторський ризик і методи його оцінки. Характеристика аудиторського
ризику. Складові аудиторського ризику. Властивий ризик. Ризик внутрішнього
контролю. Ризик невиявлення. Методи оцінки аудиторського ризику. Інтуїтивний
метод. Кількісний метод. Прийнятний аудиторський ризик.
Аудиторська оцінка системи внутрішнього контролю. Мета та завдання
вивчення аудитором системи внутрішнього контролю (СВК). Етапи аудиту
системи внутрішнього контролю. Вивчення та опис діючої СВК. Оцінка
доцільності контрольних механізмів. Перевірка ефективності СВК. Процедури
оцінки ризику та джерела інформації щодо розуміння СВК суб’єкта
господарювання.
Ключові слова: помилки, шахрайство, аудиторський ризик, ризик не
виявлення, властивий ризик, складові аудиторського ризику, суттєвість в аудиті,
суттєві викривлення, система внутрішнього контролю, оцінка системи
внутрішнього контролю.
Література: [1-4, 6, 9].
Змістовий модуль 2. Система аудиту фінансової діяльності підприємств
Тема 4. Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань
підприємств
Мета і завдання аудиту довгострокових та короткострокових зобов’язань.
Інформаційне забезпечення аудиту довгострокових та короткострокових

зобов’язань. Прийоми і способи вивчення операцій з довгостроковими і
поточними зобов’язаннями.
Аудит довгострокових і поточних зобов’язань. Процедури підтвердження
залишків на рахунках обліку поточних зобов’язань та кредитних операцій
Організація і методика аудиту довгострокових зобов’язань. Перевірка
використання та своєчасності повернення короткострокових позик і
довгострокових кредитів, їх забезпечення. Організація і методика аудиту
короткострокових зобов’язань.
Методика документування аудиту зобов’язань. Робоча документація з
аудиту зобов’язань.
Ключові слова: довгострокові зобов’язання, короткострокові зобов’язання,
кредитні операції, позики банку, короткострокові та довгострокові позики,
забезпечення зобов’язань.
Література: [1-9].
Тема 5. Аудит товарно-матеріальних цінностей
Методика аудиту операцій циклу придбання (постачання). Класифікація
операцій циклу придбання для цілей виконання процедур аудиту: за видами
закупівель, за формами надходжень, за джерелами надходження (в Україні,
імпортовані), за формами розрахунків (передоплата, після оплата, бартер, із
застосуванням векселів). Завдання перевірки застосовуваних елементів облікової
політики підприємства щодо операцій руху сировини, товарів. Вплив наслідків
операцій циклу придбання на складові фінансової звітності з урахуванням вимог
П(С)БО.
Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки
операцій циклу придбання (постачання). Методика отримання доказів щодо
тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій
циклу придбання (постачання).
Ключові слова: запаси, малоцінні швидкозношувані предмети, сировина,
матеріали, незавершене виробництво, інвентаризація, матеріальні запаси,
класифікація запасів, оцінка запасів.
Література: [1-9].
Тема 6. Аудит фінансово-інвестиційної діяльності підприємств
Планування проведення аудиту операцій з фінансовими інвестиціями.
Методика аудиту операцій фінансово-інвестиційного циклу. Характеристика та
класифікація
операцій
фінансово-інвестиційного
циклу:
операції
з
нематеріальними активами, капітальними вкладеннями, основними засобами,
фінансовими інвестиціями, іншими необоротними активами, залученими
кредитами. Вплив наслідків операцій фінансово-інвестиційного циклу на складові
фінансової звітності з урахуванням вимог НП(С)БО. Завдання перевірки
застосовуваних елементів облікової політики підприємства щодо необоротних
активів.
Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки
операцій фінансово-інвестиційного циклу. Методика отримання доказів щодо

тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій
фінансово-інвестиційного циклу.
Ключові слова: фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, основні засоби,
нематеріальні активи, капітальні вкладення, кредитні операції, фінансовоінвестиційний цикл.
Література: [1-9].
Тема 7. Аудит фінансової звітності та окремих її компонентів
Якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі. Основні
процедури та методика перевірки обліку та фінансової звітності. Методика
дослідження форм фінансової звітності. Аудит облікової політики. Аналіз стану
та результатів діяльності підприємства при проведені аудиту.
Ключові слова: фінансова звітність, баланс (звіт про фінансовий стан),
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових
коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності,
робочі документи аудитора, звітна дата, звітний період.
Література: [1-9].
Змістовий модуль 3. Технологія аудиту підприємницької діяльності
Тема 8. Аудиторські докази
Поняття аудиторських доказів та основні вимоги до них. Достатність та
відповідність аудиторських доказів. Достовірність аудиторських доказів. Види
аудиторських доказів. Вимоги до аудиторських доказів.
Джерела інформації та процедури отримання аудиторських доказів.
Надійність аудиторських доказів. Рівні надійності аудиторських доказів. Оцінка
ступеня надійності аудиторських доказів.
Обсяг, зміст та обов’язкові реквізити робочих документів аудитора.
Ключові слова: аудиторські докази, прямі докази, непрямі докази,
необхідність доказів, достатність доказів, достовірність аудиторських доказів,
спостереження, зовнішнє підтвердження, аналітичні процедури, запит,
процедури одержання аудиторських доказів, необхідність доказів, достатність
доказів, правильність доказів.
Література: [1-4, 5, 6, 9].
Тема 9. Оцінка та оформлення результатів аудиту
Поняття і класифікація подальших подій. Події, що відбуваються до дати
аудиторського висновку. Факти, виявлені після дати аудиторського висновку, але
до опублікування фінансових звітів. Факти, виявлені після опублікування
фінансових звітів. Оцінки подальших подій аудитором, вплив отриманих
результатів на вид аудиторського висновку та подальші дії аудитора.
Відповідальність управлінського персоналу щодо безперервності діяльності
підприємства. Події та умови, наявність яких може свідчити про сумніви щодо
безперервності діяльності підприємства. Оцінка аудитором можливості
безперервності діяльності підприємства та вірогідності банкрутства. Подальші

аудиторські процедури в разі виявлення загрозливих для безперервності подій або
обставин. Вплив припущення про безперервність, або значних сумнівів щодо
безперервності на аудиторський звіт. Аудит та управління неплатоспроможним
підприємством.
Узагальнення інформації, накопиченої аудитором у процесі аудиту активів,
капіталу, зобов’язань. Групування виявлених помилок та порушень, визначення їх
впливу на фінансову звітність.
Ключові слова: завдання аудитора, подальші дії, відповідальність
аудитора, групування виявлених помилок, суттєва невизначеність, узагальнення
інформації, групування помилок.
Література: [1-4, 8, 9].
Тема 10. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи
Поняття підсумкових документів аудитора. Види підсумкових документів
та їх призначення. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи. Види
аудиторських звітів. Стандартна та модифікована форма аудиторського звіту.
Безумовно-позитивний, умовно-позитивний, негативний аудиторський звіти,
умови їх надання та зміст. Відмова аудитора від надання звіту, умови її надання та
зміст.
Інша інформація в документах, які вміщують перевірену фінансову звітність
та її вплив на зміст аудиторського висновку.
Підсумкові документи аудитора при виконанні завдань з аудиту
спеціального призначення, інших видів аудиту та аудиторських послуг.
Фінансовий аналіз в аудиторській практиці та відображення його
результатів у підсумкових документах. Особливості складання підсумкових
аудиторських документів при аудиті фінансових звітів Групи.
Передача аудиторського звіту та інших підсумкових документів замовнику.
Права на підсумкові документи, порядок їх зберігання.
Ключові слова: аудиторський звіт, аудиторський висновок, безумовнопозитивний аудиторський висновок, модифікований аудиторський висновок.
Література: [1-9].

6. Контроль навчальних досягнень
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6.1. Система оцінювання навчальних досягнень
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання
Навчальними планами підготовки фахівців економічних спеціальностей
поряд з аудиторними заняттями передбачається самостійна робота студентів, яка є
невіддільною складовою навчального процесу. У світовій освітній практиці
самостійна робота студентів є домінуючою.
Тематика самостійної роботи розроблена за наступними темами:
Тема 1. Суть, загальна характеристика і класифікація аудиту.
Тема 2. Мета, загальні принципи і стандарти аудиту.
Тема 3. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і
аудиту.
Тема 4. Аудит фінансової звітності та окремих її компонентів.
Тема 5. Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань
підприємств.
Тема 6. Аудит товарно-матеріальних цінностей.
Тема 7. Аудит фінансово-інвестиційної діяльності підприємств.
Тема 8. Аудиторські докази.
Тема 9. Оцінка та оформлення результатів аудиту.
Тема 10. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи.
Одним із контрольних заходів є проведення модульного контролю.
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
після закінчення вивчення певного змістового модулю, що відокремлено за
робочим навчальним планом.
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми
модульного контролю:
- дати визначення певному терміну;
- виконання тестових завдань;
- вирішення ситуаційних завдань;
- розв’язання задач.
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма
семестрового контролю: екзамен
6.5. Шкала відповідності оцінок
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7. Навчально-методична карта дисципліни «Аудит підприємницької діяльності»
Разом: 90 год., лекції – 22 год., семінарські – 20 год., самостійна робота – 12 год., модульний контроль – 6 год., підготовка до
проходження контрольних заходів – 30 год
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