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Циклова комісія фінансово-економічних та облікових
дисциплін
СИЛАБУС (SYLLABUS) ОСНОВИ АУДИТУ
1. Інформація про викладача
Викладач
Бабій Любов Сергіївна
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Викладач вищої категорії ВСП ВТЕФК КНТЕУ
Веб сайт для розміщення
курсу
E-mail
mather.babiy@gmail.com
Консультації
Відповідно до графіку індивідуальних консультацій
розміщений на офіційному сайті коледжу ВСП ВТЕФК
КНТЕУ. Інформація доступна за посиланням:

Освітньо-кваліфікаційний
рівень
Галузь знань
Спеціальність
Загальна характеристика

Пререквізити

Анотація

2. Опис навчальної дисципліни
фаховий молодший бакалавр
07 «Управління та адміністрування»
071 «Облік і оподаткування»
Кількість годин – 90
Кількість кредитів – 3
Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної
роботи: 56/34
Мова навчання: українська
Форма підсумкового контролю: диференційований залік
Семестр: 2
Форма навчання: очна
Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких
дисциплін, як «Економічна теорія», «Статистика»,
«Податкова
система»,
«Ревізія
і
контроль»,
«Бухгалтерський облік», «Управлінський облік».
Навчальна дисципліна «Основи аудиту» одна із
основних дисциплін підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «фаховий
молодший бакалавр». Навчальний курс спрямований на
набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних
знань, формування у них логіки нового економічного
мислення і економічної культури, адекватних до умов
переходу країни до ринкових відносин, вміння
організовувати процес аудиту фінансової звітності
суб’єктів господарювання, реалізовувати його на практиці
та вдосконалювати методики проведення аудиту та
виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх

робіт), що дозволить реалізувати у сфері власного
аналітико-консультаційного бізнесу

Технічне та програмне
забезпечення/обладнання
Методи навчання

Завдання

Результати навчання
(компетентності)

Вивчення дисципліни передбачає використання
комп’ютерної техніки та програмних продуктів: Microsoft,
Power Point, додатки Google
Основними методами навчання є:
Лекційні заняття мають інтерактивний науковопізнавальний характер, використовуються мультимедійні
презентації, відео, робочі зошити – опорні конспекти,
випереджувальні завдання студентів тощо.
Семінарські заняття проводяться з використанням
результатів науково-пошукової роботи студентів, захисту
цих результатів; поширеними є ситуаційні завдання, ділові
ігри, підготовка презентацій з використання сучасних
професійних програмних засобів.
Самостійна робота студентів - у відповідності до
Положення про його організацію та контроль у ВСП
ВТЕФК КНТЕУ.
Основними завданнями вивчення дисципліни є
навчити студентів:
- засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як
системи незалежного фінансового контролю;
опанування законодавчих актів, нормативноінструктивних документів, міжнародних стандартів
аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів;
- набуття практичних навичок з організації та планування
аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських
процедур, надання аудиторських послуг, оформлення
робочих та підсумкових документів аудитора.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач
освіти має здобути компетентності:
загальні:
ЗК2.Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК3.Здатність проведення досліджень на відповідному
рівні, здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному
рівні, здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел для обґрунтування проектних
рішень з аудиту.
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК6. Здатність працювати як у команді, так і самостійно.
ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК8.Здатність до креативного та критичного мислення.
ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів)

ЗК10. Здатність спілкуватися державною та іноземними
мовами як усно, так і письмово.
ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних та
комунікаційних технологій.
фахові:
ФК1.
Здатність
формувати
обліково-аналітичну
інформацію для ефективного управління діяльністю
підприємства.
ФК2.
Здатність
використовувати
математичний
інструментарій для дослідження економічних процесів,
розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних
завдань в сфері обліку, аудиту та оподаткування.
ФК3. Здатність до відображення відомостей про
господарські операції суб’єктів господарювання в
фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації,
узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення
інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
ФК4. Здатність застосування чинної нормативної бази
функціонування підприємств та податкового законодавства
в практичній діяльності суб ‘єктів господарювання.
ФК5. Здатність проводити аналіз господарської діяльності
підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття
управлінських рішень.
ФК6. Здатність здійснення облікових процедур із
застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і
комп’ютерних технологій.
ФК8. Здатність застосовувати основні методичні прийоми
проведення аудиту й надання аудиторських послуг.
ФК9. Здатність здійснювати контроль господарської
діяльності як функції управління підприємством з метою
забезпечення його ефективного функціонування, оцінки
результатів роботи, виконання планів, визначення
порушень прийнятих норм і стандартів, підвищення
відповідальності.
ФК10. Здатність здійснювати контроль дотримання
нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та
системи оподаткування, збереження і ефективного
використання ресурсів.
ФК12. Здатність до формування інформації для контролю
за своєчасністю розрахунків з бюджетом за податками та
платежами.
ФК13. Здатність організовувати ведення податкового
обліку на основі бухгалтерської документації.
ФК14. Здатність використовувати вимоги законодавства
при визначенні об’єкта оподаткування і нарахування
податку на прибуток, податку на додану вартість, податку
на доходи фізичних осіб, екологічного податку.
Програмними результатами навчання здобувача
освіти з дисципліни « Основи аудиту» є:
ПРН1. Демонструвати базові знання та розуміння
економічних категорій, законів, причинно- наслідкових та

Критерії
оцінювання
навчальних досягнень

функціональних зв’язків, які існують між процесами та
явищами на різних рівнях економічних систем.
ПРН2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції
і методології наукового пізнання у сфері аудиту, контролю
та ревізії.
ПРН3.. Знати місце і значення облікової, аналітичної,
контрольної, податкової та статистичної систем в
інформаційному забезпеченні користувачів обліковоаналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері
соціальної, економічної і екологічної відповідальності
підприємств, установ, організацій.
ПРН4. Володіти методичним інструментарієм обліку,
аналізу, контролю, аудиту, та оподаткування господарської
діяльності підприємств.
ПРН5. Демонструвати розуміння особливостей практики
здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування діяльності підприємств, установ та
організацій різних форм власності, організаційно правових
форм господарювання та видів економічної діяльності.
ПРН6. Доступно і аргументовано представляти результати
досліджень усно і письмово, брати участь у фахових
дискусіях.
ПРН7. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми
закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.
ПРН8. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи
і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, аудиту та
оподаткування.
ПРН10. Здатність на основі комплексного економічного і
фінансового аналізу оцінити результати і ефективність
фінансово-господарської діяльності організацій різних
організаційно-правових форм серед них фінансовокредитних, органів державної влади та місцевого
самоврядування.
ПРН13 Здатність використовувати професійні знання для
статистичної обробки даних.
ПРН14 Здатність творчо мислити, вміння доводити та
відстоювати власну думку
Оцінка «відмінно» ставиться студентові тоді, коли він
дає обґрунтовані, логічні, послідовні, теоретичні та
правильні відповіді на поставлені запитання. Теоретичні
знання вміло застосовує при розв’язуванні конкретних
ситуаційних завдань з дисципліни Банківські операції.
Студент показує потрібний рівень знань і вмінь з даної
дисципліни, а саме: здатність визначати сутність та
необхідність
існування
банківської
системи
в
економічному житті суспільства; суть банківської
установи та організаційні основи її функціонування;
використовувати отримані знання на практиці фінансової
роботи.
Оцінка «добре» ставиться студентові тоді, коли
відповідь логічна та послідовна, тобто відповідає вимогам,
наведеним вище, але з деякими неточностями несуттєвого

характеру. Студент допускає незначні помилки при
вирішенні ситуаційного завдання.
Оцінка «задовільно» ставиться студентові тоді, коли
студент невірно відповідає на одне із поставлених питань
або дає відповіді не в повному обсязі. Студент допускає
незначні помилки при вирішенні ситуаційного завдання.
При чому порушена логічність і послідовність відповідей.
Оцінка «не задовільно» ставиться студентові тоді,
коли відповіді на теоретичні питання незмістовні або
відповідь відсутня. Ситуаційне завдання не вирішене або
містить значні помилки.
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Тема 4. Методика аудиту.

46

10

2

14

20

Всього:
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Лекційних

Назва розділів, тем програми

1

3

4

Тема 1. Теоретичні основи аудиту.

10

Тема 2. Організаційно-правові
основи аудиторської діяльності в
Україні.

Семінарських

Практичні роботи
(СРС)

Аудиторних

5

Список рекомендованих джерел
Основні:
1. Антонюк О.Р. Формування концепції теоретичного забезпечення послуг
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1. Аудиторська палата України/[Електронний ресурс].
http://www.sauapu.org.ua
2. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/
3. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів
України»: http://spilka-audit.org.ua/
4. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/
5. Федерація
професійних
бухгалтерів
та
аудиторів
України:
http://www.ufpaa.org/
6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових
консультантів України»: http://www.taxadvisers.org.ua/index.html
7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/
8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/

