
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ТА ПОДАТКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.1.5 

2.2. Назва. Організація і методика аудиту та податковий контроль. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3,5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Красота О. Г. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР09. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані 

для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських 

рішень. 

ПР10. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання 

ПР14. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику. 

ПР15. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту. Організація 

діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і праці аудитора. 

Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її 

інформаційного забезпечення. Аудит установчих документів, облікової 

політики та власного капіталу. Аудиторська перевірка необоротних активів 

та інвестицій. Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської 

заборгованості. Аудит запасів і незавершеного виробництва. Аудиторський 

контроль праці та її оплати. Аудит довгострокових і короткострокових 

зобов’язань. Аудит витрат і собівартості продукції. Аудит формування 

доходів і фінансових результатів. Податковий контроль. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування : навч. 

посібник / Бондар М. І., Ловінська Л. Г., Лисенко Н. М. та ін. ; за заг. ред. 

М. І. Бондар, Н. М. Лисенко. 2-ге вид., перероб. і доп. К. : Акад. фін. 

управління, 2014. 585 с. URL: 

https://afu.minfin.gov.ua/getfile.php?page_id=158&num=12&PHPSESSID=610cb

a7 e1a0ebbda7bcb081e07f6a1d3 (дата звернення 06.06.2019). 

2. Оподаткування суб’єктів господарювання : навч. посібник / 

Хомутенко В. П., Луценко І. С., Хомутенко А. В. та ін. ; за заг. ред. В. П. 



Хомутенко. Одеса: «ВМВ», 2014. 418 с. URL: 

https://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2586/1/%D0%9E%D0%BF

%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%E2%80%99%D1

%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%

D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D

0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf (дата звернення 06.06.2019). 

3. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VІ / 

Державна фіскальна служба України. URL: http://sfs.gov.ua/nk/ (дата 

звернення 04.06.2019). 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – усне опитування; розв’язування тестів; ведення 

конспекту, виконання практичних завдань, самостійна робота; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


