
Організація і методика аудиту та податковий контроль 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої 

освіти системи знань й практичних навичок щодо створення аудиторської фірми, 

організації її діяльності та методики проведення аудиторських перевірок у розрізі 

визначених об’єктів і супутніх аудиту робіт, а також засвоєння організаційно 

методичних засад функціонування системи податкового контролю в Україні та 

взаємодії з нею платників податків. 

Основні завдання навчальної дисципліни: є опанування здобувачами вищої 

освіти комплексом професійних умінь, а саме: організувати проведення аудиторської 

перевірки фінансової звітності, надання аудиторських послуг; правильно 

застосовувати форми, методи організації проведення аудиторської перевірки; 

оформляти аудиторські документи (з планування, робочі та підсумкові); 

формулювати обґрунтовані висновки щодо об'єктивності і реальності фінансової 

звітності підприємств та дотримання порядку ведення обліку, відповідності чинному 

законодавству тощо. У частині податкового контролю при опануванні дисципліни 

ставляться завдання: знати теоретичні та організаційні основи податкової роботи 

щодо узгодження податкових зобов’язань; з’ясувати функції державних 

контролюючих органів з адміністрування податкових зобов’язань платників перед 

бюджетами та державними цільовими фондами; набути вміння роз’яснювати окремі 

положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, надавати 

пропозиції щодо застосування податкового компромісу; з’ясувати зміст і сутність 

адміністрування податків податковими органами, особливості стягнення податкового 

боргу з суб’єктів господарювання; знати та вміти застосовувати податкову 

законодавчу базу та діючій кодекс адміністративного судовиробництва щодо роботи 

по стягненню податкового боргу та оскарженню рішень податкових органів. 

Компетентності: 

Загальні:  

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Фахові (спеціальні): 

Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної 

етики в процесі практичної діяльності. 

Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

Програмні результати навчання: 

Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації. 

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 



Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання. 

Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики. 

Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Організація аудиторської діяльності в Україні та аудит організаційно-

правових аспектів функціонування підприємств.  

Тема 2. Аудит активів.  

Тема 3. Аудит капіталу та зобов’язань.  

Тема 4. Аудит господарських процесів (постачання, виробництво, збут) та 

результатів діяльності.  

Тема 5. Аудит фінансової звітності.  

Тема 6. Організаційні засади функціонування системи податкового контролю в 

Україні.  

Тема 7. Методи здійснення податкового контролю.  

Тема 8. Податкові перевірки.  

Тема 9. Документальне оформлення та реалізація результатів податкового 

контролю.  

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 90 год 

Кількість кредитів 3 

Форма семестрового контролю залік 

 

 


