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1. Опис навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна „Управлінський облік і аудит” належить до циклу дисциплін
загальноекономічної та професійно-орієнтованої підготовки фахівців зі спеціальності 051
Економіка освітньої програми «Економіка підприємства». Програма з дисципліни “ Управлінський
облік і аудит ” складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньопрофесійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів спеціальності 051 „Економіка” за освітньою
програмою «Економіка підприємства».
Навчальна дисципліна „ Управлінський облік і аудит ” відноситься до елективних дисциплін
(за вибором студента).
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Управлінський облік і аудит» є організація
управлінського обліку та аудиту діяльності організацій (підприємств, установ) різних форм
власності.
Міждисциплінарні зв’язки. Управлінський облік і аудит тісно пов'язаний з дисциплінами
менеджмент організації, бухгалтерський облік тощо.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни відводиться
120 годин 4 кред. ЄКТС.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Управлінський облік і аудит» є засвоєння знань
і умінь з організації обліку, проведення аудиту діяльності організацій (підприємств, установ),
зокрема організація аудиторської перевірки.
Основними завданнями навчальної дисципліни «Управлінський облік і аудит» є:
 розкрити сутність аудиту й оцінювання управлінської діяльності на прикладі
порівняння аудиту управлінської діяльності з іншими видами аудиту;
 вивчити організаційні засади аудиторської діяльності, її правове та інформаційне
забезпечення;
 розкрити причини проведення аудиту управлінської діяльності;
 набути методичних навичок аудиторської перевірки та оцінювання стану
управлінської діяльності;
 розглянути різні типи та методології оцінювання;
 вивчити механізми аналізу та інтерпретації даних;
 навчитися організовувати процес аудиту та оцінювання;
 ознайомитися з алгоритмом оцінки ефективності та результативності діяльності
органів влади;
 сформувати навички підготовки та проведення аудиту управлінської діяльності;
 навчитися складати документи, які забезпечують звітність та використання
результатів аудиту для подальшого розвитку управлінської діяльності.

3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» забезпечує набуття здобувачами
освіти компетентностей:
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми управління та
адміністрування, що передбачає проведення досліджень й здійснення інновацій в менеджменті суб’єктами
економіки, які характеризуються невизначеністю умов і вимог до такого виду діяльності
Загальні компетентності:

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно
навченим.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
СУЯ НФаУ
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Спеціальні (фахові) компетентності

Здатність організовувати дії системи звітності та обліку, здійснювати адміністративне
діловодство, документування згідно нормативно-правових актів України.
Здатність аналізувати та прогнозувати основні показники діяльності підприємства (установи,
організації) відповідно до чинного законодавства України та інтерпретації його результатів.
Здатність до здійснення контролю процесу управління організацією (підприємством,
установою)
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен
знати:
 суть і призначення аудиту управлінської діяльності;
 поняття економічності, ефективності та результативності, які становлять основу аудиту
управлінської діяльності;
 основи планування аудиторського дослідження;
 етапи проведення аудиту управлінської діяльності;
 стандарти проведення аудиторської оцінки;
вміти:
 вирізняти аудит управлінської діяльності з інших видів аудиту;
 визначати проблему аудиту управлінської діяльності;
 збирати та опрацьовувати дані аудиторського дослідження;
 складати та оформлювати основні види аудиторських документів.
володіти: методичним апаратом та інструментарієм аудиту, економічного аналізу і
контролінгу в управлінні діяльністю підприємства

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

1

Обсяг у годинах
денна форма
у тому числі
усьо
л
сем. пз лаб. с.р. го
3
4
5
6
7
8

усьо
го
2

заочна форма
у тому числі
л
сем. пз лаб. с.р.
9
10
11
12 13

Змістовий модуль 1. Управлінський облік
Тема 1. Система обліку та звітності в
аптечних закладах
Тема 2. Облік руху товару в аптечних
закладах
Тема 3. Облік руху інших ТМЦ. Облік
основних засобів та нематеріальних
активів у аптеках
Тема 4. Облік руху грошових коштів в
аптечних закладах
Тема 5. Форми та системи оплати праці
та організація обліку заробітної плати в
аптечках
Тема 6. Організація інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей в
аптечних закладах
Тема 7. Первинна
внутрішньогосподарська звітність
аптечних закладів.
Тема 8. Основи фармацевтичної
економіки.
Тема 9. Характеристика економічних
показників торгово-фінансової діяльності
аптечних закладів
Тема 10. Аналіз і планування
фінансово-господарської діяльності
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аптечних закладів
Тема 11. Оподаткування аптечних
закладів
Тема 12. Фінансово-кредитна система в
умовах ринкової економіки.
Кредитування аптечних закладів
Усього годин

9

1

4

4

9

7

1

2

4

10

1

8

1

8
1

108

20

40

48

108

6

6

96

Змістовий модуль 2. Аудит
Тема 1. Сутність та предмет
аудиту
Тема 2. Зарубіжний досвід
проведення аудиту управлінської
діяльності
Тема
3.
Оцінювання
управлінської діяльності в системі
аудиторських перевірок
Тема
4.
Регулювання
аудиторської діяльності та її
інформаційне забезпечення
Тема 5. Аудиторська фірма та
аудиторські послуги
Тема 6. Аудиторський ризик та
суттєвість в аудиті
Тема 7. Планування аудиту
Тема 8. Методологія аудиту
Тема 9. Аудиторські докази та
робочі документи аудитора
Тема
10.
Документальне
оформлення результатів аудиту
Тема 11. Аудит окремих аспектів
економічної діяльності
Тема 12. Оцінка ефективності
операційної, інвестиційної та
фінансової
діяльності
підприємства
Тема 13. Система внутрішнього
контролю і аудиту
Разом за змістовим модулем 2
Підсумковий модульний
контроль
Усього годин
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5. Зміст програми навчальної дисципліни
Тема 1. Організація системи обліку та звітності у аптеках (фарм. фірмах)
Значення обліку та звітності на макро- та мікроекономічному рівні. Організація системи обліку та
звітності у аптеках (фармацевтичних фірмах). Мета, завдання та значення обліку. Види обліку та
звітності у аптеках: управлінський (внутрішньогосподарський), бухгалтерський, фінансовий,
статистичний, податковий. Облікові вимірювачі. Управлінський облік у інформаційній системі
підприємства. Використання даних обліку для аналізу, планування та прийняття управлінських
рішень.Структура господарських засобів аптеки (фармацевтичної фірми). Особливості структури
активів аптеки (фармацевтичної фірми) як торгово-виробничого підприємства. Джерела
формування активів. Характеристика пасивів аптеки (фармацевтичної фірми). Поняття власного та
позикового капіталу, дебіторської та кредиторської заборгованості. Структура капіталу.
СУЯ НФаУ
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Тема 2. Автоматизовані системи управління та обліку у фармації
Актуальність впровадження автоматизованих систем у діяльність аптечних мереж.
Характеристика сучасних вимог до технічного забезпечення роботи аптек в умовах автоматизації.
Організація раціонального програмного забезпечення роботи аптек та фармацевтичних фірм.
Організація звітності у програмних автоматизованих системах. Оптимізація роботи з товарами
аптечного асортименту. Управління товарними запасами в умовах автоматизації. Електронний
документообіг.
Тема 3. Облік руху товару у аптеках (фармацевтичних фірмах)
Первинний облік надходження товарів до аптеки. Організація приймання товарів та інших
цінностей. Супровідні документи. Особливості обліку надходження отруйних, наркотичних та
психотропних лікарських засобів. Порядок оформлення претензій щодо постачання товару та
інших товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) від постачальників.Порядок обліку інших операцій,
які збільшують залишок товарів аптечного асортименту. Відображення надходження товарів у
бухгалтерських рахунках.Структура роздрібного товарообігу аптеки, його облік за окремими
видами. Оптова реалізація, її структура й облік. Облік іншого вибуття товару в аптеках та
фармацевтичних фірмах (для надання першої медичної допомоги, виробничих та господарських
потреб тощо).
Тема 4. Облік руху інших ТМЦ. Облік основних засобів та нематеріальних активів у аптеках
(фармацевтичних фірмах)
Облік руху інших активів. Облік тари. Облік лікарської рослинної сировини: порядок приймання
від населення, документальне оформлення. Облік допоміжних матеріалів.
Класифікація основних засобів. Нематеріальні активи. Облік надходження та руху основних
засобів. Оцінка вартості основних засобів. Первинна, відновна, залишкова вартість основних
засобів. Первинні документи управлінського обліку основних засобів. Амортизаційні
відрахування, їх розрахунок та облік.
Тема 5. Облік руху грошових коштів у аптеках (фармацевтичних фірмах)
Грошові кошти та їх еквіваленти у структурі оборотних засобів аптеки (фармацевтичної фірми).
Завдання й значення обліку грошових коштів. Форми первинних документів з обліку касових
операцій. Відповідальність та обов’язки касира. Правила проведення розрахунків зі споживачами.
Реєстратори розрахункових операцій (РРО). Звітність оператора РРО. Порядок здавання виручки у
банк. Встановлення ліміту каси. Контроль за дотриманням касової дисципліни. Інвентаризація
каси. Відповідальність за порушення встановленого законодавством порядку розрахунків.
Організація роботи з банком. Види банківських рахунків. Розрахунково-платіжні документи.
Інвентаризація безготівкових розрахунків. Дебіторська та кредиторська заборгованість, її аналіз та
оптимізація.
Тема 6. Форми та системи оплати праці та організація обліку заробітної плати у аптеках
(фармацевтичних фірмах)
Характеристика законодавчої бази, що регулює трудові відносини. Документальне оформлення
руху кадрів у аптеках. Форми та системи оплати праці аптечних працівників. Показники з праці та
заробітної плати, їх визначення. Критерії встановлення посадових окладів та надбавок. Структура
та характеристика фонду заробітної плати (основна, додаткова, інші виплати). Структура та
характеристика фонду робочого часу. Проблеми нормування праці аптечних працівників.
Методики планування штатної чисельності працівників аптеки (фармацев-тичної фірми).
Класифікація штату аптеки (фармацевтичної фірми). Організація обліку праці та заробітної плати.
Гарантійні та компенсаційні виплати. Порядок обчислення різних видів виплат: зарплати основної,
преміальних, відпускних, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, у зв’язку з вагітністю та
пологами, за роботу у святкові дні, нічний час, понаднормову працю. Обов’язкові утримання з
сукупного доходу громадян (податку з доходу фізичних осіб, внесків до загально-обов’язкових
фондів). Відрахування від фонду заробітної плати підприємства.Основні показники, що
визначають продуктивність праці аптечних працівників. Порядок розрахунку середньооблікової
кількості працівників. Ефективність використання фонду заробітної плати. Відрахування від
фонду заробітної плати до фонду соціального страхування, фонду зайнятості, пенсійного фонду та
фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Організація комплексу
заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці аптечних працівників.
Тема 7. Організація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у аптеках
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(фармацевтичних фірмах)
Організація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у аптеках та фармацевтичних фірмах.
Основні завдання проведення інвентаризації. Види інвентаризації. Загальний порядок проведення
інвентаризації ТМЦ аптек (фармацевтичних фірм). Інвентаризація товарів та інших цінностей.
Організація інвентаризації лікарських засобів, які знаходяться на предметно-кількісному обліку.
Інвентаризація грошових коштів та розрахунків, бланків суворої звітності, фінансових інвестицій.
Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів. Порядок оформлення результатів
інвентаризації. Природні збитки, порядок та норми їх списання. Визначення рівня торгових
накладень за підсумками інвентаризації. Висновки та пропозиції за результатами інвентаризації.
Тема 8. Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек
Сутність та значення первинної внутрішньогосподарської звітності. Централізована система
обліку. Порядок складання та затвердження звітів. Характеристика та структура „Товарного звіту”
та „Звіту про фінансово-господарську діяльність” аптек. Розрахунок суми реалізованих торгових
накладень та визначення днів запасу товарів за звітними даними.
Тема 9. Основи фармаекономіки: принципи, механізми та методи
Фармаекономіка як інтегральна наука. Передумови виникнення фармаекономіки як самостійної
науки. Роль та місце фармаекономіки у системі наукового знання, її зв’язок з іншими галузями
знань. Предмет, об’єкти, методи досліджень фармаекономіки. Принципи та механізми
фармаекономічних досліджень та впровадження їх результатів у практику охорони здоров’я.
Поняття макро- та мікроекономіки. Характеристика економічних показників торгово-фінансової
діяльності аптек та фармацевтичних фірм. Основні напрямки оптимізації діяльності аптечних
закладів, фармацевтичних фірм різних форм власності та господарювання в умовах ринкової
економіки.
Тема 10. Характеристика економічних показників торгово-фінансової діяльності аптек та
фармацевтичних фірм
Характеристика та соціально-економічне значення товарообігу як найважливішого показника
торгово-фінансової діяльності аптек. Структура товарообігу та впливові чинники. Методики
розрахунку роздрібного, оптового та загального товарообігу. Аналіз товарообігу у співставлених
та діючих цінах. Товарні запаси у структурі господарських засобів аптеки (фармацевтичної
фірми). Характеристика та класифікація товарних запасів. Поняття “норматив товарних запасів”.
Методики розрахунку нормативу товарних запасів. Значення управління товарними запасами в
умовах ринку.Економічні розрахунки нормативу грошових коштів, інших ТМЦ (допоміжних
матеріалів, лікарської рослинної сировини, тари, малоцінних та швидкозношуваних предметів).
Поняття витрат виробництва та обігу як економічної категорії. П(С)БО 16 „Витрати”.
Класифікація витрат за різними критеріями. Фактори, що впливають на суму та рівень витрат.
Витрати, що враховуються при визначенні собівартості реалізованої продукції. Економічні
розрахунки валових витрат. Організація комплексу заходів, спрямованих на зниження витрат
аптек (фармацевтичних фірм). Характеристика, економічні розрахунки торгових накладень.
Фактори, що впливають на суму та рівень торгових накладень.Прибуток та рентабельність аптек
(фармацевтичних фірм). Розподіл та використання прибутку. Чинники, що впливають на величину
економічних показників. П(С)БО 15 “Доходи”. Визначення результатів торгово-фінансової
діяльності аптек (фармацевтичних фірм) згідно з П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.
Тема 11. Аналіз та планування фінансово-господарської діяльності аптек (фармацевтичних
фірм)
Сутність та значення економічного аналізу у сучасних умовах. Методи економічного аналізу.
Джерела інформації, що використовуються для проведення економічного аналізу.
Методика проведення аналізу фінансово-господарської діяльності за даними управлінської та
фінансової звітності. Експрес-аналіз балансу. Порівняльний аналітичний баланс. Фінансові
коефіцієнти. Оцінка майнового стану підприємства. Аналіз ліквідності балансу. Аналіз
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності та
рентабельності підприємств фармацевтичної галузі.
Місце та роль планування у структурі управління. Стратегічне та оперативне планування. Види
планів. Система планів на підприємстві. Методологія планування: принципи та методи
планування, планові показники, комплекс заходів, необхідних для виконання плану.
Нормативні та балансові методи планування: основні переваги та недоліки. Використання
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економіко-статистичних методів. Планування діяльності підприємства з використанням
економіко-математичних методів.Бізнес-план: призначення, структура та зміст. Етапи бізнеспланування. Методики планування товарообігу. Планування нормативу товарних запасів.
Економічне значення формування раціональної політики постачання товарів у аптеках
(фармацевтичних фірмах). Методика планування надходження товару. Бюджетування: основні
принципи та методи. Види бюджетів.
Тема 12. Оподаткування аптек (фармацевтичних фірм). Організація податкового обліку
Податкова система України. Законодавчо-нормативна база оподаткування. Роль та функції
податків у суспільстві. Характеристика податків як соціально-економічної категорії. Класифікація
податків та зборів (обов’язкових платежів) за різними критеріями. Загальнодержавні та місцеві
податки. Прямі й непрямі податки. Елементи податків (суб’єкт та об’єкт, джерело податку,
податкова ставка). Податкова звітність: форми документів, порядок оформлення та подання.
Оподаткування юридичних та фізичних осіб. Порядок оподаткування прибутку аптек
(фармацевтичних фірм). Методика визначення суми прибутку, що підлягає оподаткуванню.
Поняття «валових доходів» та «валових витрат». Податок з доходу фізичних осіб: податкова база,
податкова ставка. Податки у системі соціального страхування. Характеристика непрямих податків
(податок на додану вартість, акцизний збір). особливості визначення ПДВ при реалізації
лікарських засобів та виробів медичного призначення у аптеках, фармацевтичних фірмах.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Податкові
пільги як важливий механізм державного регулювання економіки та соціальної сфери.
Тема 13. Фінансово-кредитна система в умовах ринкової економіки. Кредитування аптек
(фармацевтичних фірм)
Фінансово-кредитна система держави. Грошово-кредитне регулювання. Кредитний ринок.
Банківська система України. Економічна доцільність кредитування. Оптимальна структура
капіталу підприємства. Дисконтування. Визначення економічної ефективності інвестицій.
Основні принципи кредитування аптек (фармацевтичних фірм). Види кредитування, їх зміст.
Джерела фінансування обігових засобів. Використання цінних паперів (акцій, облігацій, векселів)
як позикових засобів. Ресурси фонду банківського кредитування.
Змістовий модуль 2. Аудит
Тема 1. Сутність та предмет аудиту
Класифікація організаційних форм та видів фінансово-господарського контролю. Предмет, метод,
об’єкти аудиту. Принципи аудиту (етичні та методологічні). Добровільний (ініціативний) та
обов’язковий аудит. Відмінності аудиту від інших форм контролю.
Тема 2. Зарубіжний досвід проведення аудиту управлінської діяльності
Історичні та економічні передумови виникнення аудиту. Характеристика етапів розвитку аудиту в
зарубіжній практиці та в Україні. Міжнародні стандарти аудиту. Кодекс етики міжнародної
федерації бухгалтерів. Характеристика кваліфікаційних вимог до аудиторів країн ЄС. Особливості
організації проведення аудиту в деяких країнах Європи та США
Тема 3. Оцінювання управлінської діяльності в системі аудиторських перевірок
Поняття "оцінювання",концепції оцінювання, його інформаційне забезпечення. Види та типи
оцінювання, моделі оцінювання Результативність і мета проведення аудиту і оцінювання
управлінської діяльності, підходи до оцінювання
Тема 4. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення
Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку. Аудиторська палата України. Професійні
об'єднання аудиторів. Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстр аудиторських
фірм та аудиторів. Контроль якості професійних аудиторських послуг.
Тема 5. Аудиторська фірма та аудиторські послуги
Поняття та порядок створення аудиторських фірм. Права та обов'язки аудиторів та аудиторських
фірм в Україні. Аудиторські послуги, їх види
Тема 6. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті
Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику. Сутність аудиторського ризику.
Суттєвість та її вплив на аудиторський ризик
Тема 7. Планування аудиту
Сутність та мета планування. Етапи аудиту та їх характеристика. Ознайомлення з бізнесом
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замовника. Підготовка та складання загального плану та програми аудиту. Стратегія аудиту
Тема 8. Методологія аудиту
Метод аудиту. Аудиторські процедури і їх класифікація. Вибіркові прийоми аудиту.
Тема 9. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Суть, суб'єкти, види аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх
одержання. Помилки та шахрайство. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Робочі
документи аудитора
Тема 10. Документальне оформлення результатів аудиту
Повідомлення інформації з питань аудиту керівництву економічного суб’єкта. Аудиторський
висновок: структура та зміст. Модифікація думки незалежного аудитора. Аудиторський звіт
Тема 11. Аудит окремих аспектів економічної діяльності
Операційний аудит. Аудит на відповідність. Узгоджені процедури. Аудит товарно-матеріальних
цінностей. Аудит касових операцій та безготівкових розрахунків. Аудит розрахунків з оплати
праці. Аудит фінансових результатів і використання прибутку. Податковий аудит.
Тема 12. Оцінка ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
Методика проведення експертної діагностики фінансового стану підприємства. Система
показників (коефіцієнтів). Аналіз кредитоспроможності підприємства та ліквідності балансу.
Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності. Аналіз
рентабельності підприємств.
Тема 13. Система внутрішнього контролю і аудиту
Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти. Організація служби внутрішнього контролю і
аудиту на підприємстві, основні функції і завдання. Зовнішній і внутрішній аудит: порівняльна
характеристика. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Реалізація матеріалів внутрішнього
аудиту.
Підсумковий модульний контроль

6. Теми лекцій
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назва теми

Обсяг у годинах

Сутність та предмет аудиту
Зарубіжний досвід проведення аудиту управлінської діяльності
Оцінювання управлінської діяльності в системі аудиторських
перевірок
Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне
забезпечення
Аудиторська фірма та аудиторські послуги
Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті
Планування аудиту
Методологія аудиту
Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Документальне оформлення результатів аудиту
Аудит окремих аспектів економічної діяльності
Оцінка ефективності операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності підприємства
Система внутрішнього контролю і аудиту
Усього годин

Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

2
2
1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

2
18

1
12

1
9

1
1
1

7. Теми семінарських занять
№
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Денна Заочна Вечірня
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Сутність та предмет аудиту
Зарубіжний досвід проведення аудиту управлінської діяльності
Оцінювання управлінської діяльності в системі аудиторських
перевірок
Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне
забезпечення
Аудиторська фірма та аудиторські послуги
Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті
Планування аудиту
Методологія аудиту
Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Документальне оформлення результатів аудиту
Аудит окремих аспектів економічної діяльності
Оцінка ефективності операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності підприємства
Система внутрішнього контролю і аудиту
Усього годин

форма

форма

форма

2
-

-

2
-

2

-

1

1
1
-

-

1
1
-

2
8

-

2
8

8. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назва теми

Обсяг у годинах

Сутність та предмет аудиту
Зарубіжний досвід проведення аудиту управлінської діяльності
Оцінювання управлінської діяльності в системі аудиторських
перевірок
Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне
забезпечення
Аудиторська фірма та аудиторські послуги
Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті
Планування аудиту
Методологія аудиту
Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Документальне оформлення результатів аудиту
Аудит окремих аспектів економічної діяльності
Оцінка ефективності операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності підприємства
Система внутрішнього контролю і аудиту
Усього годин

Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

2
-

1
-

2
-

2

1

2

2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
2
2

2
2
2
2
2
2

18

14

18

9. Теми лабораторних занять
Не передбачені навчальним планом

Завдання для лабораторних робіт
Не передбачені навчальним планом
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10. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назва теми

Обсяг у годинах

Місце та роль аудиту в сучасній системі господарського
контролю
Основні теоретичні аспекти аудиторської діяльності в Україні.
Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні
Методичне та інформаційне забезпечення аудиторської
діяльності. Планування аудиту
Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього
контролю
Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Аудит фінансової звітності
Аудит окремих аспектів економічної діяльності
Документальне
оформлення
результатів
аудиторської
перевірки. Аудиторський висновок
Оцінка ефективності операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності підприємства
Система внутрішнього контролю і аудиту
Усього годин

Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

7

6

8

7
7
7

6
6
6

8
8
8

7

6

8

7
7
7
7

6
6
6
6

8
8
8
8

7

6

8

6
76

4
64

5
85

Завдання для самостійної роботи
Проаналізувати історичні та економічні передумови виникнення аудиту
Провести аналіз ринку аудиторських послуг в Україні
Дати стислу характеристику етапів розвитку аудиту в зарубіжній практиці та в Україні.
Розглянути методи контролю якості аудиторських процедур.
Визначити відповідальність аудитора за неналежне виконання професійних обов’язків.
Розглянути особливості та умови використання праці інших фахівців.
Проаналізувати сучасні інформаційні технології, що використовуються в аудиті.
Визначити вибірку, методичні прийоми і контрольно-аудиторські процедури для
конкретної аудиторської перевірки.
9. Визначити критерії суттєвості й достовірності.
10. Визначити аудиторський ризик.
11. Розглянути особливості тестування аудитором системи внутрішнього контролю
підприємства.
12. Скласти план і програму аудиторської перевірки.
13. Визначити зміст і форму робочої документації, порядок її зберігання.
14. Розглянути особливості проведення операційного аудиту, аудиту на відповідність та
узгоджених процедур.
15. Визначити особливості організації та проведення податкового аудиту.
16. Розглянути види аудиторських висновків.
17. Визначити умови відмови від формулювання висновку.
18. Проаналізувати фінансовий стан підприємства.
19. Провести аналіз структури грошових потоків (кеш-флоу аналіз).
20. Розглянути особливості організації служби внутрішнього контролю і аудиту на
підприємстві, основні функції і завдання.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11. Індивідуальні завдання
СУЯ НФаУ

Редакція 02

Дата введення 27.09.2017 р.

Стор. 11 із 15

Ф А 1.1-26-295
_____________________________________________________________________________________
Підготовка доповідей, есе, рефератів презентацій за темами:
1. Класифікація організаційних форм та видів фінансово-господарського контролю.
2. Предмет, метод, об’єкти аудиту.
3. Принципи аудиту (етичні та методологічні).
4. Добровільний (ініціативний) та обов’язковий аудит.
5. Відмінності аудиту від інших форм контролю.
6. Історичні та економічні передумови виникнення аудиту.
7. Характеристика етапів розвитку аудиту в зарубіжній практиці та в Україні.
8. Міжнародні стандарти аудиту.
9. Кодекс етики міжнародної федерації бухгалтерів
10. Характеристика кваліфікаційних вимог до аудиторів країн ЄС.
11. Особливості організації проведення аудиту в деяких країнах Європи та США
12. Поняття "оцінювання", концепції оцінювання, його інформаційне забезпечення.
13. Види та типи оцінювання, моделі оцінювання
14. Результативність і мета проведення аудиту і оцінювання управлінської діяльності , підходи до
оцінювання
15. Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку. Аудиторська палата України.
16. Професійні об'єднання аудиторів.
17. Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів.
18. Контроль якості професійних аудиторських послуг.
19. Поняття та порядок створення аудиторських фірм.
20. . Права та обов'язки аудиторів та аудиторських фірм в Україні.
21. Аудиторські послуги, їх види
22. Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику
23. Сутність аудиторського ризику
24. Суттєвість та її вплив на аудиторський ризик
25. Сутність та мета планування.
26. Етапи аудиту та їх характеристика.
27. Ознайомлення з бізнесом замовника
28. Підготовка та складання загального плану та програми аудиту
29. Стратегія аудиту
30. Метод аудиту.
31. Аудиторські процедури і їх класифікація.
32. Вибіркові прийоми аудиту.
33. Суть, суб'єкти, види аудиторських доказів.
34. Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одержання.
35. Помилки та шахрайство. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках.
36. Робочі документи аудитора
37. Повідомлення інформації з питань аудиту керівництву економічного суб’єкта
38. Аудиторський висновок: структура та зміст
39. Модифікація думки незалежного аудитора
40. Аудиторський звіт
41. Операційний аудит. Аудит на відповідність. Узгоджені процедури.
42. Аудит товарно-матеріальних цінностей.
43. Аудит касових операцій та безготівкових розрахунків.
44. Аудит розрахунків з оплати праці.
45. Аудит фінансових результатів і використання прибутку.
46. Податковий аудит.
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47. Методика проведення експертної діагностики фінансового стану підприємства.
48. Система показників (коефіцієнтів).
49. Аналіз кредитоспроможності підприємства та ліквідності балансу.
50. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.
51. Аналіз ділової активності.
52. Аналіз рентабельності підприємств.
53. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти.
54. Організація служби внутрішнього контролю і аудиту на підприємстві, основні функції і
завдання.
55. Зовнішній і внутрішній аудит: порівняльна характеристика.
56. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.
57. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту.

12. Методи, методики та технології навчання
У ході викладанні дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності»
використовуються такі
 методи навчання: словесний (пояснення, розповідь, лекція, дискусія), практичний
(вправи), наочний (ілюстрації, демонстрації, спостереження учнів), робота з книгою та
іншими інформаційними джерелами (читання, вивчення, реферування, швидкий огляд,
конспектування),
 методика навчання обумовлена особливостями та специфікою набуття знань, умінь і
навичок навчальної дисципліни.
 технології навчання: проблемне навчання

13. Методи контролю
Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:
- Експрес – опитування на лекціях;
- Опитування на заняттях (письмове, усне, групове й індивідуальне);
- Контрольні роботи по темам модулів;
- Тестові методи перевірки знань.
Підсумковий і поточний контроль знань:
Підсумковий контроль: залік.
Поточний контроль: контрольні роботи, опитування, співбесіди, тестування, доповіді,
рішення ситуаційних задач.

14. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік
15. Схема нарахування та розподіл балів

Т1

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Контр
Змістовий модуль 2
оль
ЗМ1
Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13

3

3

3

3

3

3

12

3

3

3

3

3

3

3

ПМК
Контроль
ЗМ2
9

Сум
а

40

100

16. Методичне забезпечення
1.
2.
3.
4.

Робоча програма навчальної дисципліни.
Методичні матеріали комп’ютерних презентацій лекцій.
Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів.
Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю.
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5. Тестові завдання.
6. Білети до контролю змістового модулю 1 та змістового модулю 2.
7. Білети до підсумкового модульного контролю.
8. Пакет білетів комплексної контрольної роботи.

17. Рекомендована література
Основна
1. Аудит: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха,
Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс] Режим
доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693
2. Аудит (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник /
За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.
Допоміжна
3. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В.
Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. техн. ун-т
«Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с.
4. Аудит. Практикум : учебное пособие / О. Н. Харченко, С. А. Самусенко, И. С. Фёрова и др. - 4е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2014. – 243 с.
5. Баханькова, Е. Р. Аудит : учеб. пособ. – М.: РИОР, ВПО: Бакалавриат. 2013. – 201 с.
6. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. Центр учбової
літератури, 2007. – 183 с.
7. Звіт аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (надані послуги): Рішення
Аудиторської палати України від 10.03.2000 р. №87.
8. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту :
навчальний посібник / С. В. Івахненков. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 c.
9. Інформаційні системи бухгалтерського обліку : навчальний посібник / [Ф. Ф. Бутинець, С. В.
Івахненков, Т. В. Давидюк та ін.] ; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 2-ге вид., перероб. і доп. –
Житомир : Рута, 2002. – 544 с.
10. Кодекс професійної етики аудиторів України: Затв. рішенням Аудиторської палати України
№73 від 18.12.1998 р.
11. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. – 2-е вид. – К.:
"Каравела", 2005. – 560 с.
12. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навч. посібник. – 3-тє вид. – К.: "Каравела",
2005. – 312 с.
13. Лишиленко А. Направления усовершенствования учета и аудита финан-совых результатов //
Бухгалтерский учет и аудит.– 2005. – №6. – С. 16 –23.
14. Маслов В. П. Інформаційні системи і технології в економіці : навчальний посібник / В. П.
Маслов. – К. : Слово, 2003. – 264 c.
15. Миргородская Т. Аудит : учеб. пособ. для вузов (ФГОС ВПО 3-го поколения) 4-е изд., перераб.
и доп. – М. : Кнорус, 2014. – 308 с.
16. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010.
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