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Силабус навчальної дисципліни 

«Аудит» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітньо-професійна програма: 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Аудит» спрямована на формування у студентів 

теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо 

організації виконання завдань з аудиту, огляду фінансової інформації 

та виконання інших завдань з надання впевненості та супутніх 

послуг. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Вивчення теоретичних основ функціонування аудиту як системи 

незалежного фінансового контролю, опанування законодавчих актів, 

міжнародних стандартів аудиту, кодексу професійної етики 

аудиторів, набуття практичних навичок з організації та планування 

аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, 

оформлення робочих та підсумкових документів аудитора. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування системи теоретичних знань і практичних навичок 

проведення аудиту, виконання інших видів аудиторських послуг. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та 

економічними явищами. 

 Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування фінансових систем.  

Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності 

для розв’язання професійних завдань.  

Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних 

джерел у процесі професійної діяльності. 

Застосовувати принципи, методи і процедури бухгалтерського 

обліку у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
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Володіти методичним інструментарієм здійснення базових 

контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 

демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність використовувати теоретичний і методичний 

інструментарій фінансової, економічної, математичної, 

статистичної, правової та інших наук для розв’язання складних 

завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Здатність застосовувати принципи, методи і процедури 

бухгалтерського обліку. 

Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати рівень професійної підготовки у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. ОРАНІЗАЦІЯ АУДИТУ 

ТА ОФОРМЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ 

Тема 1. Суть, предмет та метод аудиту.  

Тема 2. Організація аудиту в Україні. 

Тема 3. Організація процесу аудиту. 

Тема 4. Оцінка та оформлення результатів аудиту. 

МОДУЛЬ ІI 

РОЗДІЛ 2. АУДИТ АКТИВІВ І ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 5. Аудит розрахункових операцій підприємств. 

Тема 6. Аудит товарно-матеріальних цінностей . 

Тема 7. Аудит фінансової діяльності підприємства . 

Тема 8. Перевірка стану бухгалтерського обліку та достовірності 

фінансової звітності. 

Пререквізити 

Дисципліна «Аудит» може вивчатись студентами після набуття 

окремих компетентностей на дисциплінах «Статистика», «Економіка 

підприємства», «Бухгалтерський облік», «Податкова система».  

Постреквізити 

Дисципліна «Аудит» є складовою циклу професійної та 

практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з фінансів, 

банківської справи та страхування. Знання з даного курсу будуть 

використовуватися при вивченні спеціальних курсів професійної 

підготовки. Набуті знання можуть бути використані при написанні 

курсової роботи, проходженні навчальної та виробничої практик, а 

також для подальшого навчання за обраною спеціальністю. 
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Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон 

України від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/page4. 

2. Бутинець Ф.Ф. Аудит. Підручник. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 

672 с.  

3. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний 

посібник. – К.: “Каравелла”, Львів: Новий світ – 2000 , 2002. – 

504 с. 

4. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний 

посібник / За ред. Сопко В.В. – К: Видавництво “Професіонал”, 

2004. – 624 с. 

Допоміжна 

1. Міжнародні  стандарти  аудиту,  надання  впевненості  та  етики:  

Видання  2004  року.  /  Пер.  з  анг.  мови  О.В.  Селезньов,  О.Л.  

Ольховікова,  О.В.  Гик,  Т.Ц.  Шарашидзе  та  ін.  –  К.:  ТОВ  

„ІАМЦ  АУ  Статус”,  2004.  –  1028с. 

2. Баранова А.О., Наумова Т.А. Аудит: навч. посіб. – Х.: ХДУХТ, 

2017. – 246 с.  

3. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту: 

Навч. посіб. – К.: «Каравелла», 2005. - 560 с. 

4. Петрик О.А., Зотов В.О., КудрицькийБ.В. та ін. Аудит: підручник 

/ за ред. О.А.Петрик. – Київ: КНЕУ, 2015. – 498 с. 

Інформаційні 

ресурси 

1. https://www.apu.com.ua/ – Офіційний сайт Аудиторської палати 

України; 

2. https://www.ufpaa.org/  – Офіційний сайт Федерації професійних 

бухгалтерів і аудиторів України; 

3. https://mof.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства фінансів 

України; 

4. http://www.lawukraine.com/ – База українського законодавства в 

Інтернет; 

5. http://www.ukrstat.gov.ua/  – Державна служба статистики України; 

6. http://www.nbuv.gov.ua / – Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського; 

7. http://www.alpha.rada.kiev.ua/ – Національна парламентська 

бібліотека. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Практичні 30 

Самостійна робота 30 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 22 

Модуль 2 28 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

https://www.apu.com.ua/
https://www.ufpaa.org/
https://mof.gov.ua/
http://www.lawukraine.com/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.alpha.rada.kiev.ua/
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Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

НАТАЛІЯ ОНИСИМІВНА МАРЦЕНЯК 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration  

E-mail: n.martstenyak@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1698  

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1698

