




Анотація
З  кожним  роком  спостерігається  збільшення  кількості  суб'єктів  аудиту,

зростає  чисельність  сертифікованих  аудиторів.  Паралельно  з  розвитком  ринку
аудиторських послуг змінюється нормативна база,  яка регулює аудит в Україні,
відбулася інтеграція норм аудиту України з міжнародними стандартами. За таких
умов існує потреба в постійній підготовці нових фахівців у галузі аудиту, а також
перепідготовці  вже  практикуючих  аудиторів  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства.  Це  вимагає  застосування  у  навчальному  процесі  матеріалів,
структура та зміст яких побудовані з врахуванням сучасних нормативних вимог.
Саме на вирішення цих актуальних завдань спрямована дисципліна «Організація і
методика аудиту», яка зорієнтована на набуття студентами глибоких теоретичних,
методичних  та  практичних  знань  і  навичок  з  аудиту;  обґрунтоване  вирішення
проблемних ситуацій, які виникають в процесі господарської діяльності у суб'єктів
підприємництва в динамічних умовах ринкового господарювання; формування у
студентів фахових знань з організації роботи аудитора.

Дисципліна  «Організація  і  методика  аудиту»  відноситься  до  таких  що
забезпечують  професійну  підготовку  магістра  за  спеціальністю  071  «Облік  і
оподаткування». При вивченні дисципліни визначаються теоретико-методологічні
засади  формування  цілісного  розуміння  організації  і  управління  процесом
здійснення аудиторських перевірок суб’єктів господарювання. 

Ключові  слова: аудит,  контроль,  якість  аудиту,  аудиторський ризик,  методи аудиту,
міжнародні  стандарти аудиту,  висновок,  оцінка,  аудиторські  процедури,  програма аудиту,
аудиторський звіт, суттєвість.

Annotation
There  is  an increase  in  the  number  of  audited  entities;  the  number  of  certified

auditors is growing every year. In parallel with the development of the audit services
market,  the  regulatory  framework  governing  auditing  in  Ukraine  is  changing,  and
Ukraine's auditing standards have been integrated with international standards. Under
such conditions, there is a need for constant training of new specialists in the field of
auditing,  as  well  as  retraining  of  already  practicing  auditors  in  accordance with  the
requirements of current legislation. This requires the use in the educational process of
materials,  the  structure  and  content  of  which  are  built  taking  into  account  modern
regulatory requirements. The discipline "Audit organization and methods" is aimed at
solving these  urgent  tasks,  which is  focused on the  acquisition  by students  of  deep
theoretical, methodological and practical knowledge and skills in auditing; reasonable
solution of problem situations that arise in the process of economic activity of business
entities  in  the  dynamic  conditions  of  market  economy;  formation  of  students'
professional knowledge in the organization of the auditor's work.

The discipline "Organization and methods of audit" refers to those that  provide
professional training for a master's degree in specialty 071 "Accounting and Taxation".
When studying the discipline, the theoretical and methodological principles of forming a
holistic understanding of the organization and management of the process of conducting
audits of business entities are determined.

Keywords: audit,  control,  audit  quality,  audit  risk,  audit  methods,  international  auditing
standards, conclusion, assessment, audit procedures, audit program, audit report, materiality.



1. Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Найменування показників 
Галузь знань, освітній

ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3
Галузь знань 07 Управління

та адміністрування
Нормативна

Індивідуальне науково-
дослідне завдання –
«Стандарти якості

аудиторських послуг»

Спеціальність: 071
Облік і оподаткування 

Семестр

Загальна кількість годин – 150
1-й

Лекції
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 8
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 
6 Ступінь:

магістра

14 год.
Практичні, семінарські

16 год.

Лабораторні

http://moodle.mdu.edu.ua
/course/view.php?id=1468

Самостійна робота
120 год.

Вид контролю: залік

Мова навчання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості  годин аудиторних занять до самостійної  та індивідуальної

роботи  становить:  для  денної  форми навчання  –  30  год.  –  аудиторні  заняття,  120 год.  –
самостійна робота (33%/67%). 

Заочна форма навчання

Найменування показників 
Галузь знань, освітній

ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 
Галузь знань 07 Управління

та адміністрування
Нормативна

Індивідуальне науково-
дослідне завдання – Спеціальність: 071

Облік і оподаткування 

Семестр

Загальна кількість годин – 
Лекції

Тижневих годин для заочної 
форми навчання: 
аудиторних – 
самостійної роботи студента – Ступінь:

магістра

Практичні, семінарські

Лабораторні

Самостійна робота

Вид контролю: 

http://moodle.mdu.edu.ua/


2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати

Мета курсу:  формування у студентів професійних, наукових знань з організації і методики
аудиту активів, капіталу і зобов’язань на підприємствах різних форм власності у сучасних
умовах господарювання, раціональної організації самостійної роботи і нового економічного
мислення  майбутніх  фахівців,  що  випливає  з  вимог  законодавчих  та  нормативних  актів
України.

Завдання курсу: 
– визначення ступеня засвоєння студентом понять і категорій аудиту;
 –  раціональне  поєднання  теоретичних  положень  із  аналізом  конкретної  практичної

ситуації; 
–  набуття  методичних  навичок  аудиторської  перевірки  фінансової  та  податкової

звітності  та  оцінювання  стану  підприємницької  діяльності  з  метою  встановлення
відповідності вимогам Законів України, положенням, стандартам обліку і звітності;

- вивчення методів раціональної організації та проведення аудиту на підприємствах.
–  набуття  вміння  формулювати  висновки  за  результатами  аудиторської  перевірки

суб’єкта господарювання.

Передумови  для  вивчення  дисципліни:  «Фінансовий  облік»,  «Бухгалтерський
облік»,  «Економічний  аналіз»,  «Податки  та  податкова  система»,  «Облік  і  звітність  в
оподаткуванні», «Аналіз господарської діяльності» та інші. 

Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів.
Програмні результати навчання: 

ПРН  01. Знати  та  розуміти  економічні  категорії,  закони,  причинно-наслідкові  та
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних
систем. 

ПРН 04. Знати механізм функціонування облікової системи країни, у т.ч. бюджетної та
податкової   систем,    фінансів   суб’єктів   господарювання,   фінансів    домогосподарств. 

ПРН 05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем
(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання,
фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПРН 09. Формувати  і  аналізувати  фінансову  звітність  та  правильно  інтерпретувати
отриману інформацію. 

ПРН  10.  Ідентифікувати  джерела  та  розуміти  методологію  визначення  і  методи
отримання  економічних  даних,  збирати  та  аналізувати  необхідну  фінансову  інформацію,
розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПРН 12.  Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації,  ідей,
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПРН 19. Виявляти  навички  самостійної  роботи,  гнучкого  мислення,  відкритості  до
нових знань. 

 1.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студент  оволодіває  такими
компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 
ЗК 01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 03. Здатність працювати в команді.
ЗК 06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК 08. Знання та розуміння  предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 11. Навички використання  сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.



ЗК 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ІІ. Фахові:
ФК 02. Використовувати  математичний інструментарій  для дослідження соціально – економічних

процесів, розв’язання прикладних завдань  в сфері  обліку, аналізу, контролю, аудиту,  оподаткування.
ФК 03. Здатність до відображення інформації 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.

ФК 04. Застосовувати знання права та податкового законодавства  в практичній діяльності суб’єктів
господарювання.

ФК 07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.
ФК  08.  Ідентифікувати  та  оцінювати  ризики  недосягнення  управлінських  цілей  суб’єкта

господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності,
збереження й використання його ресурсів.

ФК 09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль   діяльності   підприємства  та дотримання
ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

ФК 10. Здатність застосовувати  етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
Тема 1. Методичні і нормативні основи організації аудиторської діяльності
Тема 2.  Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю. 
Тема 3. Планування аудиту
Тема 4.  Аудиторські докази та робочі документи аудитора. 
Тема 5. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи
Тема 6. Методика аудиту необоротних активів
Тема 7. Організаційно-методичні засади аудиту запасів
Тема 8. Аудит розрахункових операцій
Тема 9. Аудит грошових коштів на підприємстві
Тема 10. Організація і методика аудиту витрат і доходів по видам діяльності та фінансових
результатів діяльності підприємства
Тема 11. Методика аудиту фінансової звітності.

Програма навчальної дисципліни
Кредит 1  . Теоретичні основи організації та методики аудиту  

Тема 1. Методичні і нормативні основи організації аудиторської діяльності
Аудиторська  діяльність  і  її  місце  в  ринкових  умовах  України.  Організація

аудиторської діяльності, її суть та необхідність. Об'єкти організації аудиторського процесу.
Вимоги, що ставляться до організації аудиторської діяльності в Україні. Нормативні основи
організації  аудиту.  Принципи  організації  аудиторського  процесу  згідно  міжнародних
стандартів аудиту. Предмет і метод аудиту.

Тема 2. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю
Поняття  суттєвості  та  її  оцінка.  Послідовність  застосування  суттєвості  на  різних

етапах аудиту. Суттєве та несуттєве відхилення, обман та помилка: визначення та фактори,
що їх зумовлюють.

Підприємницький ризик  та  його характеристика.  Поняття  аудиторського  ризику  та
його  складові.  Внутрішньо  властивий  ризик  підприємства  та  фактори,  що  його
обумовлюють.  Ризик  контролю,  його  визначення  та  складові.  Ризик  не  виявлення.
Залежність  між  ризиком  контролю  і  ризиком  не  виявлення.  Припустимий  аудиторський
ризик. Модель аудиторського ризику та її використання на практиці.

Кількісна оцінка аудиторського ризику та правила, яких необхідно дотримуватись при
її  застосуванні.  Оцінка  ризику  у  процесі  аудиту.  Залежність  між  компонентами  моделі
аудиторського ризику.



Тема 3. Планування аудиту
Процес  проведення  аудиту  та  його  стадії.  Клієнти  аудиторських  фірм  і  критерії

їхнього  вибору.  Суть,  мета  і  завдання  планування  аудиту.  Планування  аудиторської
перевірки. Організація планування аудиторської діяльності. Види планування аудиторської
діяльності  (оперативне,  поточне,  стратегічне).  Етапи  планування.  Основні  фактори,  що
впливають на процес планування. Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту та її
складові.

 Кредит 2. Узагальнення результатів аудиторської перевірки
Тема 4. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Аудиторські  докази  та  їх  класифікація.  Основні  умови  збору  доказів.  Прийоми  і

процедури  отримання  аудиторських  доказів.  Джерела  аудиторських  доказів.  Основні
фактори,  які  формують  вимоги  до  аудиторських  доказів.  Вимоги  до  кількості  та  якості
доказів.  Залежність  між  аудиторськими  доказами,  ризиком  та  суттєвістю.  Аудиторські
процедури, їх призначення та види. Поняття робочих документів аудитора. Мета складання
робочих документів. Форма та зміст робочих документів. Фактори, які впливають на форму
та зміст робочих документів аудитора. Вимоги до оформлення робочих документів аудитора.
Права на робочі документи аудитора та порядок їх зберігання. Використання роботи інших
фахівців.

Тема 5. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи
Нормативні  джерела  –  МСА  700  «Формулювання  думки  та  надання  звіту  щодо

фінансової  звітності»,  МСА  705  «Модифікації  думки  у  звіті  незалежного  аудитора».
Аудиторський  звіт  і  висновок  та  загальні  вимоги  до  нього.  Структура  аудиторського
висновку.  Види  аудиторських  висновків  та  їх  зміст.  Порядок  складання  та  подання
аудиторських висновків.

Кредит 3. Організація і методика аудиту необоротних активів та запасів
Тема 6. Аудит необоротних активів
Мета і завдання аудиту операцій з необоротними активами. Предмет і об'єкти аудиту

операцій з  активами.  Джерела інформації  для аудиту операцій з  необоротними активами.
Способи вивчення операцій з необоротними активами.

Методика  аудиту  операцій  з  основними  засобами.  Рекомендовані  етапи  перевірки
операцій з основними засобами. Особливості перевірки зносу (амортизації) основних засобів
в  бухгалтерському  і  податковому  обліку.  Аудит  обліку  витрат  на  покращення  засобів  в
бухгалтерському і податковому обліку.

Методика  перевірки  інших  необоротних  активів:  нематеріальних  довгострокових
фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості
та інших необоротних активів.  Особливості  перевірки лізингових операцій (операційна та
фінансова оренда).

Тема 7. Аудит запасів
Мета  і  завдання  аудиту  операцій  з  матеріальними  цінностями.  Нормативні  та

інформаційні  основи  для  аудиту  операцій  із  запасами.  Способи  перевірки  операцій  із
виробничими запасами, товарами, готовою продукцією. Рекомендована схема послідовності
аудиту  запасів  на  підприємстві.  Особливості  перевірки  руху  матеріальних  цінностей  в
податковому обліку. Узагальнення результатів для складання аудиторського висновку.

Кредит 4.     Аудит грошових коштів та розрахункових операцій   
Тема 8. Аудит розрахункових операцій 
Методика аудиту розрахункових операцій. Мета і завдання аудиту. Предмет і об'єкти

аудиту.  Джерела інформації  для проведення аудиту.  Способи вивчення операцій з  обліку
розрахунків з підзвітними особами. Складання аудиторського висновку. 

Організація  та методика аудиту розрахунків  з робітниками підприємства,  органами
соціального страхування. Мета і завдання аудиту. Об'єкти аудиту. Нормативні інформаційні
джерела  інформації  по  обліку  праці  і  її  оплати.  Рекомендовані  етапи  аудиту.  Способи



вивчення  операцій  з  обліку  розрахунків  з  робітниками  підприємства  та   органами
соціального страхування. 

Методика  аудиту  розрахунків  з  постачальниками,  підрядниками,  покупцями,  по
обов'язковим платежам в бюджет і іншим дебіторам та кредиторам.  Рекомендована схема
перевірки інших розрахункових операцій. Складання аудиторського висновку. 

Тема 9. Аудит грошових коштів на підприємстві
Завдання  аудиту  грошових  коштів.  Нормативні  та  інформаційні  основи  аудиту.

Предмет  і  об'єкти  аудиту  операцій  з  коштами.  Організація  і  методика  аудиту  касових
операцій,  операцій  на  поточному  рахунку  та  інших  рахунках  в  банку.  Узагальнення
результатів аудиту.

Кредит 5. Організація і методика аудиту витрат і доходів по видам діяльності та
аудит фінансової звітності 

Тема 10. Організація і методика аудиту витрат і доходів по видам діяльності та
фінансових результатів діяльності підприємства 

Мета  і  завдання  аудиту  операцій  з  обліку  витрат  по  видам  діяльності,  методів
калькулювання  собівартості  продукції,  робіт,  послуг.  Джерела  інформації  для  аудиту.
Перевірка правильності та класифікація витрат. 

Організація  і  методика  аудиту собівартості  реалізованої  продукції,  товарів,  послуг,
адміністративних  витрат,  витрат  на  збут,  інших  операційних  витрат.  Способи  вивчення
операцій  з  обліку  витрат  та  калькулювання  собівартості  послуг,  продукції.  Перевірка
правильності відображення фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших витрат
(фінансових, інвестиційних, надзвичайних (операцій).  Мета та завдання аудиту операцій з
обліку  доходів  і  фінансових  результатів  діяльності  об'єктів  аудиту.  Нормативні  і
інформаційні  джерела  інформації  для  аудиту.  Способи  вивчення  обліку  доходів  від
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. 

Тема 11. Аудит фінансової звітності
Мета і завдання аудиту звітності. Предмет та об'єкти фінансової звітності. Джерела

інформації для проведення аудиту фінансової звітності та перевірка статей балансу (ф. 1),
звіту про фінансові результати (ф.2). Способи перевірки фінансової звітності: звіту про рух
грошових коштів (ф.З); звіту про власний капітал (ф.4); примітки (ф.5, ф. 6, ф. 1). Порядок
перевірки прогнозної фінансової звітності. Узагальнення результатів перевірки і складання
аудиторського висновку.

3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем

Кількість годин

Денна форма

усь
ого

у тому числі:
л п ла

б
інд с.

р
Кредит 1. Теоретичні основи організації та методики аудиту

Тема 1. Методичні і нормативні основи організації 
аудиторської діяльності

10 1 1 8

Тема 2.  Аудиторський ризик і оцінювання системи 
внутрішнього контролю. 

10 1 1 8

Тема 3. Планування аудиту 10 2 1 7
Всього 30 4 3 23

Кредит 2. Узагальнення результатів аудиторської перевірки
Тема 4.  Аудиторські докази та робочі документи 
аудитора. 

15 1 1 13

Тема 5. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи 15 2 1 12



Всього 30 3 2 25
Кредит 3. Організація і методика  аудиту необоротних активів  та запасів

Тема 6. Методика аудиту необоротних активів 15 1 2 12
Тема 7. Організаційно-методичні засади аудиту запасів 15 1 2 12

Всього 30 2 4 24
Кредит 4. Аудит грошових коштів та розрахункових операцій

Тема 8. Аудит розрахункових операцій 15 1 2 12
Тема 9. Аудит грошових коштів на підприємстві 15 1 1 13

Всього 30 2 3 25
Кредит 5. Організація і методика аудиту витрат і доходів по видам діяльності та аудит

фінансової звітності
Тема 10. Організація і методика аудиту витрат і доходів 
по видам діяльності та фінансових результатів діяльності 
підприємства

15 2 2 11

Тема 11. Методика аудиту фінансової звітності 15 1 2 12
Всього 30 3 4 23

Всього годин 150 14 16 120

Заочна форма навчання
Назви кредитів і тем Кількість годин

Всьо-

го

у тому числі
л п лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7

Кредит 1. ________________________________________

Тема 1. 

Тема 2. 

Всього:

Кредит 2. ______________________________________________
Тема 3. 

Тема 4. 

Всього:

Кредит 3. ___________________________________________
Тема 5. 

Всього:

4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем
Кількість

годин
Кредит 1. Теоретичні основи організації та методики аудиту

Тема 1. Методичні і нормативні основи організації аудиторської діяльності 1
Тема 2.  Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю. 1
Тема 3. Планування аудиту 2

Кредит 2. Узагальнення результатів аудиторської перевірки
Тема 4.  Аудиторські докази та робочі документи аудитора. 1
Тема 5. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи 2

Кредит 3. Організація і методика  аудиту необоротних активів  та запасів



Тема 6. Методика аудиту необоротних активів 1
Тема 7. Організаційно-методичні засади аудиту запасів 1

Кредит 4. Аудит грошових коштів та розрахункових операцій
Тема 8. Аудит розрахункових операцій 1
Тема 9. Аудит грошових коштів на підприємстві 1
Кредит 5. Організація і методика аудиту витрат і доходів по видам діяльності та аудит

фінансової звітності
Тема 10. Організація і методика аудиту витрат і доходів по видам діяльності та 
фінансових результатів діяльності підприємства

2

Тема 11. Методика аудиту фінансової звітності 1
Всього годин 14

Заочна форма навчання
№ п/п Назва теми Кіль-

кість
год.

Кредит 1. ____________________________
1. Тема 1. 

2. Тема 2. 
Кредит 2. ________________________________________

3. Тема 3. 
4. Тема 4. 

Кредит 3. _________________________________
5. Тема 5. 

Кредит 4. _______________________________________
6. Тема 6. 

Всього:

5. Теми практичних занять
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем
Кількість

годин
Кредит 1. Теоретичні основи організації та методики аудиту

Тема 1. Методичні і нормативні основи організації аудиторської діяльності 1
Тема 2.  Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю. 1
Тема 3. Планування аудиту 1

Кредит 2. Узагальнення результатів аудиторської перевірки
Тема 4.  Аудиторські докази та робочі документи аудитора. 1
Тема 5. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи 1

Кредит 3. Організація і методика  аудиту необоротних активів  та запасів
Тема 6. Методика аудиту необоротних активів 2
Тема 7. Організаційно-методичні засади аудиту запасів 2

Кредит 4. Аудит грошових коштів та розрахункових операцій
Тема 8. Аудит розрахункових операцій 2
Тема 9. Аудит грошових коштів на підприємстві 1
Кредит 5. Організація і методика аудиту витрат і доходів по видам діяльності та аудит

фінансової звітності
Тема 10. Організація і методика аудиту витрат і доходів по видам діяльності та 2



фінансових результатів діяльності підприємства
Тема 11. Методика аудиту фінансової звітності 2

Всього годин 16

Заочна форма навчання
№ п/п Назва теми Кіль-

кість
год.

Кредит 1. ____________________________
1. Тема 1. 

2. Тема 2. 
Кредит 2. ________________________________________

3. Тема 3. 
4. Тема 4. 

Кредит 3. _________________________________
5. Тема 5. 

Кредит 4. _______________________________________
6. Тема 6. 

Всього:

6. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальним планом

7. Завдання для самостійної роботи
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем
Кількість

годин
Кредит 1. Теоретичні основи організації та методики аудиту

Тема 1. Методичні і нормативні основи організації аудиторської діяльності 8
Тема 2.  Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю. 8
Тема 3. Планування аудиту 7

Кредит 2. Узагальнення результатів аудиторської перевірки
Тема 4.  Аудиторські докази та робочі документи аудитора. 13
Тема 5. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи 12

Кредит 3. Організація і методика  аудиту необоротних активів  та запасів
Тема 6. Методика аудиту необоротних активів 12
Тема 7. Організаційно-методичні засади аудиту запасів 12

Кредит 4. Аудит грошових коштів та розрахункових операцій
Тема 8. Аудит розрахункових операцій 12
Тема 9. Аудит грошових коштів на підприємстві 13
Кредит 5. Організація і методика аудиту витрат і доходів по видам діяльності та аудит

фінансової звітності
Тема 10. Організація і методика аудиту витрат і доходів по видам діяльності та 
фінансових результатів діяльності підприємства

11

Тема 11. Методика аудиту фінансової звітності 12
Всього годин 120

Заочна форма навчання



№ п/п Назва теми Кіль-
кість
год.

Кредит 1. ____________________________
1. Тема 1. 

2. Тема 2. 
Кредит 2. ________________________________________

3. Тема 3. 
4. Тема 4. 

Кредит 3. _________________________________
5. Тема 5. 

Кредит 4. _______________________________________
6. Тема 6. 

Всього:

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів : 
І – підготовка та захист контрольної роботи;
ІІ  –  підготовка  доповіді-реферату  та  тестових  завдань  з  висвітленням  проблем

дисципліни;  підготовка  порівняльних  характеристик  міжнародних  та  національних
стандартів обліку та звітності

Основне  завдання  цього  виду  діяльності  –  навчити  студентів  поглиблено  вивчати
певну проблематику навчального курсу, отримувати більш повну інформацію з певного його
розділу.  Перевірити  і  закріпити  отримані  студентами  теоретичні  знання,  навчити  їх
систематизувати ці знання і застосувати при дослідженні конкретної теми та на практиці.
Перед виконанням роботи необхідно ознайомитися із програмою щодо предмету, вивчити
рекомендовані основні та  додаткові джерела. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:
1) робота виконується за заданою тематикою;
2) є самостійною роботою студента.

9. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ЄКТС
СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано

Форми  поточного  та  підсумкового  контролю. Комплексна  діагностика  знань,  умінь  і
навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й
підсумкового  контролю  знань  (КР).  Поточне  оцінювання  (індивідуальне,  групове  і
фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є
систематична  перевірка  розуміння  й  засвоєння  програмового  матеріалу,  виконання
практичних,  лабораторних  робіт,  уміння  самостійно  опрацьовувати  тексти,  складання



конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи
письмово представляти певний матеріал.
Завданням  підсумкового  контролю  (КР,  залік)  є  перевірка  глибини  засвоєння  студентом
програмового матеріалу кредиту.
Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:

Студенту  виставляється  відмінно  якщо  студент  активно  працює  протягом  усього
заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом практичного
заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання відповідної
літератури та законодавства  з питань обліку та оподаткування,  здатний висловити власне
ставлення до альтернативних міркувань з  даної  проблеми, проявляє вміння самостійно та
аргументовано  викладати  матеріал,  аналізувати  явища  й  факти,  робити  самостійні
узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання.

Студенту  виставляється  дуже  добре  за  умови  дотримання  таких  вимог:  студент
активно  працює  протягом  практичного  заняття,  питання  висвітлені  повно,  викладення
матеріалу  логічне,  обґрунтоване  фактами,  з  посиланнями  на  відповідні  нормативні
документи  та  літературні  джерела,  висвітлення  питань  завершене  висновками,  студент
виявив уміння  аналізувати  факти  й  події,  а  також виконувати  навчальні  завдання.  Але у
відповідях  допущені  неточності,  деякі  незначні  помилки,  має  місце  недостатня
аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і
подій або допущені 1—2 арифметичні і 1—2 логічні помилки при розв’язанні задач.

Студенту  виставляється  добре за  умови дотримання  таких  вимог:  студент  активно
працює  протягом  практичного  заняття,  питання  висвітлені  достатньо  повно,  викладення
матеріалу  логічне,  обґрунтоване  фактами,  з  посиланнями  на  відповідні  нормативні
документи та літературні джерела, висвітлення питань не повністю завершене висновками,
студент виявив уміння аналізувати факти й події,  а також виконувати навчальні завдання.
Але  у  відповідях  допущені  неточності,  деякі  незначні  помилки,  має  місце  недостатня
аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і
подій або допущені 3—4 арифметичні і 2—3 логічні помилки при розв’язанні задач.

Студенту виставляється достатньо в тому разі, коли студент у цілому оволодів суттю
питань  з  даної  теми,  виявляє  знання  лекційного  матеріалу,  законодавства  та  навчальної
літератури, намагається аналізувати факти й події,  робити висновки й розв’язувати задачі.
Але на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні
відповіді  на  запитання,  припускається  грубих  помилок  при  висвітленні  теоретичного
матеріалу або 3—4 логічних помилок при розв’язанні задач.

Студенту  виставляється  задовільно  в  разі,  коли  студент  виявив  неспроможність
висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками,
відсутні  розуміння  основної  суті  питань,  висновки,  узагальнення,  виявлене  невміння
розв’язувати навчальні задачі.

Оцінка  за  виконання  індивідуального  науково-дослідного  завдання,  завдань
самостійної  роботи  виставляється  з  урахуванням  таких  параметрів:  глибина  і  міцність
знань,  рівень  мислення,  вміння  систематизувати   знання  за  окремими  темами,  робити
обґрунтовані  висновки,  володіння  категорійним  апаратом,  навички  і  прийоми  виконання
практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію
та обробку.  Навчальний матеріал  дисципліни,  передбачений робочим навчальним планом
для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль
поряд  з  навчальним  матеріалом,  який  опрацьовувався  при  проведенні  аудиторних
навчальних занять.

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 кредитів),
тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 кредитів.



Поточне тестування та самостійна робота
Контрольна

робота
Накопичу-

вальні бали/ сума
Т1. Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11

36 36 36 38 36 36 36 36 36 36 38 100 500
*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

10. Засоби діагностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
          − залік; 
          − тести; 
          − аналітичні звіти, реферати, есе;
          − розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 
          −  презентації результатів виконання завдань та досліджень

11. Методи навчання
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу;

пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність певного
явища,  закону,  процесу;  проблемне  навчання,  робота  з  підручником  та  додатковими
джерелами,   порівняльний  аналіз;  ілюстрація  −  метод  навчання,  який  передбачає  показ
предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.).

12. Рекомендована література
Базова

1. Аудит. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту./ За
ред. проф. Немченко В.В., Редько О.Ю. [Текст]. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 
2010- 540 с.

2. Білуха М.Т. Аудит. Підручник. – К.: Знання, 2010. – 432 с.
3. Бурова  Т.А.  Методичні  вказівки  для  виконання  курсової  роботи  з  дисципліни

«Аудит»  для  студентів  денної  та  заочної  форми  навчання  напряму  підготовки  6.030509
«Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». – Миколаїв: МНУ. – 2015.
– 30 с.

4. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності 7.03050901“Облік і
аудит” вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероблений та доповнений. – Житомир: ПП
“Рута”, 2011.-672 с.

5. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум. Навчальний посібник / І.Д.Ватуля, Н.А. Канцедал,
О.Г. Пономаренко [Текст]. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 304 с.

6. Закон  України  „Про  аудиторську  діяльність”  від  22.04.1993р.  № 3125-ХІІ,  нова
редакція „Про аудиторську діяльність України”  від 14. 09. 2006р.  №140-V 

7. Закон України «Про бухгалтерський облік та  фінансову звітність  в Україні»  від
16.07.1999р. №996-ХІV, зі змінами та доповненнями.

8. Закон  України  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  -
підприємців» від 15.05.2003р. №755-ІV, зі змінами та доповненнями.

9. Кодекс  етики  професійних  бухгалтерів,  затверджений  Аудиторською  палатою
України від 18.12.2012р.

10. Методичні рекомендації аудиторам на випадок залучення їх до процесуальних дій
як свідків, експертів або спеціалістів АПУ від 30.10.2014р. №128.



11. Міжнародні  стандарти  контролю  якості,  аудиту,  огляду,  іншого  надання
впевненості та супутніх послуг: видання 2014 року, частина 1, 2 / Пер. з англ.: Ольховікова
О.Л., Селезньов О.В. – К.: МФБ АПУ, 2015. – 1208 с.

12. Національна  концептуальна  основа  забезпечення  якості  аудиторських  послуг  в
Україні. Рішення АПУ від 26.05.2013р.

13. Положення “Про постійне обов’язкове удосконалення професійних знань аудиторів
України АПУ” від 23.04.2013р. №109.

14. Положення  “Про  реєстр  аудиторських  фірм  і  аудиторів   України  АПУ”  від
10.03.2010р. №87

15. Положення “Про сертифікацію аудиторів АПУ” від 19.11.2014р. (протокол №116)
із змінами та доповненнями.

16. Пшенична А.Ж. Аудит / А.Ж. Пшенична // [Текст]. - К.: Центр учбової літератури.
– 2010. –  320 с.

17. Рядська  В.В.  Аудит.  Навчальний  посібник.  /  В.В.  Рядська  [Текст].  -  К.:  Центр
учбової літератури, 2011. -416 с.

18. Рішення “Про  внесення змін та доповнень до Вимог до аудиторського висновку,
який подається  до Державної  комісії  з  цінних  паперів  ,  а  також при поданні  регулярної
інформації  акціонерами   товариства  та  підприємствами  –  емітентами  облігацій  (крім
комерційних  банків),  затверджених  рішенням  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та
фондового ринку  від 25.02.2013р. №5 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції   України
15.02.2013р. за №139/5330” від 17.11.2012р. №484.

Допоміжна

19. Аренс Дж. К. Аудит /Дж. К. Аренс, Д.К. Ломбек. - М.: Финансы и статистика, 1995.
- 560 с.

20. Власик Г.В.  Особливості  аудиту витрат виробництва  та  собівартості  продукції  /
Г.В.Власик // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво.- 2013.- № 1.- С. 78-80.

21. Внутріфірмові  стандарти  –  як  гарантія  якості  надання  аудиторських  послуг.
Збірник  тезисів  і  текстів,  виступ на  5 міжрегіональній  науково-практичній  конференції:  -
Запоріжжя: - ЗТОСАУ. - 2012. – 287 с.

22. Голов С. Розвиток бухгалтерського обліку та аудиту на пострадянському просторі /
С. Голов // Бухгалтерський облік та аудит.- 2011.- № 8.- С. 3-15.

23. Гончарук  А.Я.  Аудит.:  Навчальний  посібник.  -3-є  вид.,  перероб.  і  доп./  А.Я.
Гончарук, В.С. Рудницький. - К.: Знання, 2012. - 443 с.

24. Гуцайлюк З.В. Аудит: теорія, методика, збірник завдань: навчальний посібник/ Мех
Я.В., Щирба М.Т. - Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 561с.

25. Давидов Г.М. Аудит: навчальний посібник / Г.М.Давидов. - К.: Знання, 2011. – 432
с.

26. Кужельний М. Теорія аудиту / М. Кужельний, Г. Давидов // Бухгалтерський облік і
аудит. - 2012.- № 5.- С. 44-51.

27. Кулаковська  Л.П.  Основи  аудиту  :  Навч.  посібник  для  студ.  вищих  учбових
закладів.- 3-тє вид. / Л.П. Кулаковська, Л.П. Піча,- К.: Каравела, 2011. - 311 с.

28. Кулаковська  Л.П.  Організація  і  методика  аудиту:  Навч.  посібник  -  2-е  вид/
Ю.Б.Піча - К.: Каравела, 2011. - 560 с.

29. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі  та аудиті. Навчальний посібник для
студентів  спеціальності  7.03050901  "Облік  і  аудит".  /  За  редакцією  д.е.н.,  проф.  Ф.Ф.
Бутинця. - Житомир: ЖДТУ, 2012. - 352 с.

30. Никонович  М.О.  Організація  і  методика  аудиту:  Навч.  посібник  для  студ.  вищ.
навч. закладів,- К. : КНТЕУ, 2010. - 471 с.



31. Петрик  О.  Закон  України  «Про  аудиторську  діяльність»:  Актуальні  аспекти  та
коментарі до внесених змін / О.Петрик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. - №11. – С.3-
8.

32. Пилипенко І. Національна система аудиту: проблеми становлення і розвитку /  І.
Пилипенко, В.Шевчук. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. - №3. – С.5-12.

33. Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу /
Завгородній В.  - К.: КНЕУ, 2013. - 654 с.

34. Сопко  В.В.  Організація  і  методика  проведення  аудиту:  Навчально-практичний
посібник. - 2-е видання, перероблений та доповнений. - К.: ВД "Професіонал", 2011 р. - 576 с.

35. Усач Б.Ф. Аудит: Навчальний посібник - 2-е видання, стер./Б.Ф.Усач – К.: Знання-
Прес, 2013. - 223 с.

13. Інформаційні ресурси:

1. Волошина-Сідей В.В. Зміст курсу «Фінансовий облік». Персональний Web – ресурс
викладача. Інтернет – ресурс. – Джерело доступу [http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?
id=1468]
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