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Опис навчальної дисципліни та інформація про розробника 
 

Назва навчальної 

дисципліни 

Організація і методика аудиту та 
податковий контроль 

Назва структурного 

підрозділу 

Кафедра бухгалтерського обліку та економічного 

контролю 

Контактні дані 

розробників,  

які залучені до 

викладання 

Викладач: к.е.н., доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку та економічного контролю 

Пономаренко О.Г. 

Контакти: ауд. 409 (навчальний корпус № 4)  

e-mail: oksana.ponomarenko@pdaa.edu.ua,  

сторінка викладача: 

https://www.pdaa.edu.ua/people/ponomarenko-oksana-

grygorivna 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність 071 Облік та оподаткування 

Попередні умови 

для вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Базові знання з: Фінансового обліку, Управлінського 

обліку, Аудиту, Обліку і звітності в оподаткуванні, 

Фінансової звітності підприємств 

 

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: 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 

mailto:oksana.ponomarenko@pdaa.edu.ua
https://www.pdaa.edu.ua/people/ponomarenko-oksana-grygorivna
https://www.pdaa.edu.ua/people/ponomarenko-oksana-grygorivna
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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: 

- 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 (після вивчення дисципліни здобувач 

зможе): 

- 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.  
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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 – 3,0. 

Форма семестрового контролю – залік. 

Таблиця  

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 
 

Назва теми Форми оцінювання результатів 
навчання здобувачів вищої освіти 
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Тема 1. Організація аудиторської діяльності в Україні 

та аудит організаційно-правових аспектів 
функціонування підприємств 

- - 5 2 7 

Тема 2. Аудит активів. 10 - 5 2 17 

Тема 3. Аудит капіталу та зобов’язань. 10 - 5 2 17 

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

- 10 5 2 17 

Тема 5. Аудит фінансової звітності. - -  4 4 

Тема 6. Організаційні засади функціонування системи 

податкового контролю в Україні. 
- -  2 2 

Тема 7. Методи здійснення податкового контролю. 10 - 5 2 17 

Тема 8. Податкові перевірки. - 10 5 2 17 

Тема 9. Документальне оформлення та реалізація 

результатів податкового контролю. 
- - - 2 2 

Разом 30 20 30 20 100 
 

Коротко про оцінювання: 
- 3 тести; 

- 2 аудиторні контрольні роботи; 

- виконані завдання практичних занять та самостійної роботи; 

- за балами, що набрані протягом семестру залік може бути 

отриманий без присутності студента. 
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Базова література та інформаційні ресурси: 
 
1. Аудит: підручник (в двох частинах) / за ред. Грушко В.І./ Брадул О.М та ін. 

К. : Видавництво Ліра-К, 2019. 324 с. URL: https://lira-k.com.ua/preview/12559.pdf 

2. Бурлан С. А., Руденко Н. О. Організація і методика аудиту : навч. посіб. 

Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. 184 с. 

https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/57/3/%D0%91%D1%83%D1%80

%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1.%20%D0%90.%20%D0%9E%D1%80%D0

%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%

D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%

B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83.pdf 

3. Дема Д.І., Шевчук І.В., Мартинюк Г.П. Податковий менеджмент: навч. 

посібник. К.: Алерта, 2017. 256 с. URL: 

http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8277/1/Podatkovuy%20menedzment_2017_256.

pdf 

4. Мельник М. І. Податковий контроль в Україні : проблеми та пріоритети 

підвищення ефективності : монографія. Львів : Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. 

Долішнього, 2015. 328 с. 

5. Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в Україні: проблеми та 

пріоритети підвищення ефективності : монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних 

досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 2015. 330 с. URL:  

http://ird.gov.ua/irdp/p20150301.pdf 

6. Мултанівська Т. В. Організація і методика аудиту : практикум. Харків : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 282 с.  

7. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних 

занять з навчальної дисципліни «Податкове право» (галузь знань 08 «Право», другий 

(магістерський) освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 «Право») / уклад.: 

М. П. Кучерявенко, Н.А. Маринів, О.О.Дмитрик, П.М.Дуравків та ін. Харків: Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 61 с. URL: 

http://nulau.edu.ua/materials/files/financial_law/0017/01.pdf 

8. 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=610cba7e1a0eb

bda7bcb081e07f6a1d3. 

9. Облік оподаткування та аудит [Текст]: навч. посіб. / В. Я. Плаксієнко, Ю. А. 

Верига, В. А. Кулик, Є. А. Карпенко. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 509 с. ( в 

бібліотеці ПДАУ). 

10. Організація та методика аудиту: навч. посіб. / І. К. Дрозд та ін. Київ : 

Сова, 2014. 311 с.  
 

 

Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни: 

Робоча навчальна програма, презентація  

https://lira-k.com.ua/preview/12559.pdf
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/57/3/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1.%20%D0%90.%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83.pdf
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/57/3/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1.%20%D0%90.%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83.pdf
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/57/3/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1.%20%D0%90.%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83.pdf
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/57/3/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1.%20%D0%90.%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83.pdf
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/57/3/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1.%20%D0%90.%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8277/1/Podatkovuy%20menedzment_2017_256.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8277/1/Podatkovuy%20menedzment_2017_256.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20150301.pdf
http://nulau.edu.ua/materials/files/financial_law/0017/01.pdf
https://afu.minfin.gov.ua/getfile.php?page_id=158&num=12&PHPSESSID=610cba7e1a0ebbda7bcb081e07f6a1d3
https://afu.minfin.gov.ua/getfile.php?page_id=158&num=12&PHPSESSID=610cba7e1a0ebbda7bcb081e07f6a1d3
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