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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АУДИТ»  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова 

 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4 5 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 4 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 
7 9 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання 

 аудиторних – 4,0 

 самостійної роботи – 6,0 

Ступінь   

 бакалавр 

Лекції 

24 год. 10 год. 

Практичні (семінарські) 

24 од. 6 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

72 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

20 год. 30 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

–  год. –  год. 

Вид контролю: 
іспит іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,67 

для заочної форми навчання – 0,15 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

3.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Аудит» - складна навчальна дисципліна, яка вивчає сутність та 

особливості перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних 

документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності 

суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, 

його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим 

нормативам.  
 

Мета викладання дисципліни «Аудит» - формування у майбутніх 

економістів теоретичних знань та практичних навичок щодо проведення 

незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших 

видів аудиторських послуг, обґрунтування власної думки щодо достовірності 

фінансової звітності та фінансового стану суб’єктів господарювання. 

Методологічною основою дисципліни є загально філософські та загально - 

наукові принципи: діалектична логіка, порівняння, аналіз, синтез, а також методи 

бухгалтерського обліку: документування, інвентаризація, грошова оцінка, баланс, 

метод рахунку та подвійного запису.  

Завданням вивчення дисципліни «Аудит» є дослідження основних положень 

та особливостей організації аудиторської діяльності, її планування, проведення 

аудиту, документування та узагальнення його результатів, укладання 

аудиторських висновків, вивчення особливості проведення аудиту активів та 

пасивів, фінансової звітності та аудитів спеціального призначення. 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен: 

знати організаційно-економічні і правові основи аудиторської діяльності; 

предмет, метод та об’єкти аудиту; поняття ризику і помилок, планування й етапи 

аудиту; організацію і методику проведення аудиту необоротних та оборотних 

активів, власного капіталу та зобов’язань підприємства, його доходів та витрат, а 

також фінансової звітності підприємства. 

вміти застосовувати теоретичні знання та практичні навики з аудиту, 

методично правильно користуватися прийомами аудиту на практиці, виконувати 

комплекс аудиторських процедур, оформляти робочі документи аудитора, 

проводити аудит активам та пасивам підприємства, кваліфіковано складати 

аудиторський висновок та інші підсумкові документи. 

 

2.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Організація аудиторської діяльності в 

Україні, сутність, принципи та методи аудиту 

 Тема 1. Аудит як форма контролю (Суть, функції та принципи контролю у 
суспільстві. Місце контролю в системі управління, його мета і завдання. Функції 
контролю в управлінні економікою. Взаємозв’язок контролю з іншими функціями 
управління. Організаційна структура контролю в Україні. Державний, 
муніципальний, незалежний контроль, контроль власника. Класифікація видів 
контролю та їх характеристика. Державний контроль у країнах з 
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високорозвиненою економікою ринкового типу).  
Тема 2. Аудит, його зміст та класифікація (Виникнення аудиту, та розвиток 

аудиторської діяльності. Суспільна потреба в аудиті. Призначення та необхідність 
виникнення аудиту. Теоретичне обґрунтування необхідного виникнення: потреби 
потенційного або існуючого інвестора, теорія агентів, теорія мотивацій. Етапи 
розвитку аудиту (підтверджуючий, системо-орієнтований, ризико-орієнтований) 
та їх характеристика. Ознаки необхідності виникнення аудиту та розвиток 
аудиторської діяльності в Україні. Визначення аудиту. Постулати аудиту. 
Основні елементи визначення аудиту. Поняття аудиторської діяльності та її 
складові. Мета аудиту. Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне 
застосування. Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності 
підприємства). 

Тема 3.  Основні принципи, предмет та метод аудиту (Принципи аудиту: 
етичні (незалежність, об'єктивність, компетентність, конфіденційність, 
доброзичливість) та їх характеристика. Принципи незалежності та її правові, 
етичні та економічні аспекти. Предмет аудиту. Адекватність відображення 
господарського факту як предмет аудиту. Інтерпретація господарського факту 
та оцінка його на відповідність. Характеристика системи облікового відображення 
господарського факту. Об'єкти аудиту їх класифікація та параметризація. 
Поняття методу та методика аудиту. Методи аудиту. Поєднання методів 
документальної комплексної ревізії, судово-бухгалтерської експертизи, аналізу 
господарської діяльності). 

Тема 4.  Регулювання аудиторської діяльності в Україні (Саморегулювання 
– найважливіша умова забезпечення незалежності аудиту. Суб'єкти аудиторської 
діяльності: аудитори та аудиторські фірми. Суб'єкти регулювання аудиторської 
діяльності: держава та професійні організації. Аудиторська палата України, 
Спілка аудиторів України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів 
України, їх повноваження, функції та обов'язки. Сертифікація аудиторів. Термін 
чинності сертифікату та підтвердження професійної придатності аудиторів. 
Порядок отримання і скасування сертифікату. Поняття стандартів і норм 
аудиту. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських 
послуг. Основні етапи процесу аудиту. Процедура вибору замовника і укладання 
договору. Міжнародна регламентація аудиторської діяльності. Основні 
постулати, як базові пропозиції, послідовні передумови, логічні принципи і необхідні 
умови. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика. Національні 
нормативи аудиту їх характеристика, застосування. Кодекс професійної етики 
аудиторів України). 

Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту (Планування аудиту, його 
мета, конкретизація завдань аудиту у процесі планування. Етапи планування. 
Попереднє планування аудиторської перевірки. Збір загальних відомостей про 
клієнта. Прийняття рішень про продовження аудиту для клієнта та згоду на 
аудит для нового клієнта. Оцінка аудиторського ризику. Загальний план аудиту, 
його зміст. Програма аудиту та її складові. Аудиторські процедури, їх призначення 
та види. Аналітичні процедури: поняття, значення та необхідність їх використання 
в аудиті). 

Тема 6. Система внутрішнього контролю на підприємстві (Внутрішній 
контроль та його характеристика. Структура системи внутрішнього контролю. 
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Середовище контролю та фактори, що його обумовлюють. Система 
бухгалтерського обліку на підприємстві - політика і процедура, які стосуються 
відповідних записів бухгалтерських операцій. Процедури контролю - спеціальні 
перевірки, що виконуються персоналом підприємства. Вивчення та оцінка системи 
внутрішнього контролю. Документування результатів вивчення системи 
внутрішнього контролю. Тестування системи внутрішнього контролю. Внутрішній 
аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього 
аудиту. Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю) 

Тема 7. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману та помилки 
(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. 
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). 

Тема 8. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті (Поняття 
аудиторської вибірки. Місце вибіркової перевірки в процесі аудиту. Мета вибіркової 
перевірки. Статистичні та нестатистичні методи вибірки. Види вибіркових 
перевірок. Використання вибірки при оцінці внутрішнього контролю. Фактори, що 
впливають на обсяг вибірки. Інтерпретація результатів вибірки. Процедури, що не є 
вибірковими. Аудиторські докази. Використання вибірки при оцінці внутрішнього 
контролю. Фактори, що впливають на обсяг вибірки. Інтерпретація результатів 
вибірки. Процедури, що не є вибірковими. Аудиторські докази. Класифікація 
доказів. 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). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Аудит активів та пасивів, фінансової 

звітності підприємства та узагальнення результатів аудиту 

Тема 9. Робочі документи аудитора (Поняття і класифікація робочих 

документів аудитора. Робочі документи, створені під час планування, підготовки, 

проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, 

одержана в ході аудиту від третіх осіб. Класифікація робочих документів 

аудитора: за часом ведення і використання; за способом і за часом ведення і 

використання; за способом за джерелами одержання; за ступенем деталізації, за 

ступенем стандартизації; за формою представлення; за тенденціями складання.  

Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє. 

Організаційні, адміністративні документи аудиторських процедур по окремих 

статтях річного звіту та інші аудиторські дані, висновок, рекомендації 

(пропозиції). 

Тема 10. Аудит активів, капіталу та зобов'язань підприємства (Завдання та 
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послідовність аудиту активів та зобов'язань. Джерела інформації для 

проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій. Аудит забезпечення 

збереженості касової готівки та дотримання касової дисципліни, вимог чинного  

законодавства щодо здійснення касових операцій. Перевірка операцій на рахунках в 

банках Аудит дебіторської заборгованості. Аудит наявності та руху основних 

засобів і нематеріальних активів. Аудит формування статутного капіталу 

суб'єктів  господарювання та його особливості. Аудит руху та використання 

капіталу за видами. Організація та методика аудиту поточних зобов'язань та 

кредитних операцій. Перевірка використання та своєчасності повернення 

короткострокових позик і  довгострокових кредитів та їх забезпечення). 

Тема 11. Аудит найважливіших напрямів діяльності підприємств (Аудит 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Завдання   та   

послідовність    аудиту   об'єктів    приватизації. Аудиторська (експертна) оцінка 

об'єктів приватизації. Аудит інвестиційної та довірчої діяльності. Аудит 

операцій з акціями, облігаціями та іншими цінними паперами довгострокового 

та короткострокового призначення. Аудит експортно-імпортних та валютних 

операцій). 

Тема 12. Аудит обліку, звітності та фінансового стану господарюючих 

суб'єктів (Зміст перевірки бухгалтерського обліку. Основні процедури та 

методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності. 

Перевірка даних облікових регістрів та  бухгалтерських документів. 

Використання методики експрес-аналізу для економічного читання 

бухгалтерської звітності. Аудиторська оцінка фінансово-економічного 

потенціалу підприємства та ефективності його використання. Аудиторська 

перевірка ліквідності та фінансової стійкості господарюючих суб'єктів). 

Тема 13. Аудит у комп'ютерному середовищі (Характеристика систем 

обробки облікової  інформації на ПЕОМ. Планування аудиту у комп'ютерному   

середовищі: вивчення комп'ютерного середовища,  визначення ступеня 

ризику неефективності системи контролю та  її ненадійності.  

Характеристика та, підходи до контролю у   простих та складних 

комп'ютерних системах. Особливості   проведення аудиту в умовах ЕСОД. 

Система комп'ютеризації  зовнішнього та внутрішнього аудиту. Комп'ютерне  

шахрайство: визначення та ознаки. Заходи щодо його  запобігання). 

Тема 14. Узагальнення результатів аудиту (Аудиторський звіт та 

аудиторський висновок. Загальні вимоги до аудиторського висновку. Види 

аудиторських висновків.  Позитивний висновок, умови його представлення. 

Обставини для неподання безумовно-позитивного висновку: невпевненість та 

незгода. Умовно-позитивний висновок. Фундаментальна та не фундаментальна 

невпевненість або незгода та їх причини. Негативний висновок та умови його 

представлення. Відмова від видання висновку. Вимоги до стилю формування 

аудиторського висновку. Порядок складання та подання аудиторських висновків. 

Рішення користувачів звітності за результатами аудиту). 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 
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Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го 

у тому числі 
усього 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1  

Організація аудиторської діяльності в Україні, сутність, принципи та методи аудиту 

Тема 1. Аудит як 

форма контролю 9 2 2 – – 5 8,5 1 0,5 – - 7 

Тема 2. Аудит, його 
зміст та класифікація 9 2 2 – – 5 8,5 1 0,5 – - 7 

Тема 3. Основні 

принципи, предмет та 

метод аудиту 

9 2 2 – – 5 8 0,5 0,5 – - 7 

Тема 4. Регулювання 
аудиторської діяльності 

в Україні 

11 2 2 – 5 7 11 0,5 0,5 – 6 10 

Тема 5. Планування, 
стадії та процедури 

аудиту 

8 1 2 – – 5 8,5 1 0,5 – - 7 

Тема 6. Система 

внутрішнього 
контролю на 

підприємстві 

8 1 2 – – 5 7,5 0,5 - – – 7 

Тема 7. Аудиторський 

ризик, суттєвість, 
визначення обману та 

помилки 

9 2 2 – - 5 8 0,5 0,5  - 7 

Всього змістовий 

модуль 1 
63 12 14 – 5 37 60 5 3 – 6 52 

Змістовий модуль 2 

Аудит активів та пасивів, фінансової звітності підприємства та  

узагальнення результатів аудиту 

Тема 8. Аудиторські 

докази та застосування 

вибірки в аудиті 

9 2 2  - 5 8 0,5 0,5  - 7 

Тема 9. Робочі 
документи аудитора 

9 2 2  5 5 9 0,5 0,5  8 8 

Тема 10. Аудит 

активів, капіталу та 
зобов'язань 

підприємства 

8 2 1 – 5 5 9,5 1 0,5 – 8 8 

Тема 11. Аудит 

найважливіших 
напрямів діяльності 

підприємств 

8 2 1 – - 5 8 0,5 0,5 – - 7 

Тема 12. Аудит 

обліку, звітності та 
фінансового стану 

господарюючих 

суб'єктів 

7 1 1 – 5 5 9,5 1 0,5 – 8 8 

Тема 13. Аудит у 

комп'ютерному 

середовищі 

7 1 1 – - 5 8 1 – – - 7 



9 

 

  

Тема 14. Узагальнення 

результатів аудиту 
9 2 2 – - 5 8 0,5 0,5 – - 7 

Всього змістовий 

модуль 2 
57 12 10 – 15 35 60 5 3 – 24 52 

УСЬОГО ГОДИН 120 24 24 – 20 72 120 10 6 – 30 104 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Аудит як 

форма контролю» 

2 
0,5 

2 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Аудит, 

його зміст та класифікація»  

2 
0,5 

3 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Основні 

принципи, предмет та метод аудиту»   

2 
0,5 

4 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Регулювання аудиторської діяльності в Україні» 

2 0,5 

5 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Планування, стадії та процедури аудиту» 

2 0,5 

6 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Система 

внутрішнього контролю на підприємстві» 

2 - 

7 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману та помилки» 

2 0,5 

8 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті» 

2 0,5 

9 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Робочі 

документи аудитора» 

2 0,5 

10 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Аудит 

активів, капіталу та зобов'язань підприємства» 

1 0,5 

11 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Аудит 

найважливіших напрямів діяльності підприємств» 

1 0,5 

12 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Аудит 

обліку, звітності та фінансового стану господарюючих суб'єктів» 

1 0,5 

13 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Аудит у 
комп'ютерному середовищі» 

1 – 

14 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Узагальнення результатів аудиту» 

2 0,5 

ВСЬОГО 24 6 

 

 

 

 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Самостійна  робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 
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матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний  від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з кремами видами самостійної роботи студента в 

годинах. 
 

№ 
з/п 

Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  24 28 

2 Підготовка до практичних  занять 24 28 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на лекції  4 18 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 20 30 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 72 104 
 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальна робота з дисципліни «Аудит» передбачає виконання 

чотирьох індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №1 до теми № 4 «Регулювання 

аудиторської діяльності в Україні». Міжнародні стандарти аудиту (МСА). 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №2 до теми № 9 «Робочі 

документи аудитора». Укладання робочих документів. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №3 до теми № 10 «Аудит 

активів, капіталу та зобов'язань підприємства». Вирішення ситуаційного завдання. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №4 до теми № 12 «Аудит 

обліку, звітності та фінансового стану господарюючих суб'єктів». Укладання Звіту 

про аудиторську перевірку. 
 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

При викладанні дисципліни  використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, тести для підсумкового контролю знань студентів 

денної форми навчання з окремих тем дисципліни. 
 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом 

усного та письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних 

завдань, а також підсумкового тестування з окремих тем дисципліни. 

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни 

є: 

– завдання для проведення практичних занять; 

– завдання для самостійної роботи студентів; 

– контроль тести з усіх тем дисципліни. 
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Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом складання 

іспиту з усіх тем дисципліни або на підставі накопичених кожним студентом 

балів рейтингу на протязі семестру під час поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою письмового або тестового опитування. 

Контроль залишкових знань студентів з дисципліни здійснюється за 

допомогою тестового опитування на сайті дистанційної освіти 

(moodle.vc51.onaft). 

 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 60 – 100 балів. 

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується заліком, наведено в таблиці 10.  

 

 

 

 

Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 
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min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

7-й семестр (9-й) 

 

Змістовий модуль 1. «Організація аудиторської діяльності в Україні, сутність, 

принципи та методи аудиту» 

 

Робота на лекціях  0,5 1 6   3 6 2 1 2 

Виконання лабораторних   

робіт 
–  – – – – –  – –  

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
3 5 7 21 35 2 6 10 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
0 /6 0 /9 – –   – 2  12 18 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
6/ 

16 

9/ 

20 
 1  6 9  1  16  20 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    30 50   35    50 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

20/

20 

 30/ 

40 
–  20  30 –   20     40 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 

10/

5 

15/ 

10 
 10 15    5    10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 5/0  0 5  0     0 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 2  «Аудит активів та пасивів, фінансової звітності 

підприємства та узагальнення результатів аудиту» 

Робота на лекціях 0,5 1 6 3 6 3 1,5 3 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
3 5 5 15 25 1 3 5 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

–/ 

9 
–/ 9 – – – 2 18 18 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  

5/ 

5,5 
8 3 15 24 3 16,5 24 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    39 55  39    50 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  
21 

 35/ 

50 
–  21  35 –   21     50 
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Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

Підсумки складання іспиту: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

зараховано 

88-100 А 

81-87 В 

74-80 С 

68 – 73 D 

60 – 67 E 

не зараховано 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

 
 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Аудит» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної 

форми навчання / Уклад. Г.О. Ткачук. – Одеса: ОНАХТ, 2013. 

2. Варіанти тестів для контролю знань студентів напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Аудит» / Уклад. Г.О. Ткачук. – Одеса: 

ОНАХТ, 2013. 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова   

1. Закон України. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні від 16.07.1999 р. №996 

2. Закон України. Про аудиторську діяльність від 22.04.93 р. №3125-XII 

(зі змінами і доповненнями). 

3. Аудит в Україні. Основи державного, незалежного професійного та 

внутрішнього аудиту / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю. Підручник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с. – с. 207-240. 

4. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій: Навчальний посібник / 

Г.М. Давидов, І.К. Дрозд, І.Г. Давидов та ін.; за ред. Г.М. Давидова. -3-ге вид., 

перероб і доп. – К.:Т-во “Знання”, КОО, 2007. – 170 с. 

5. Аудит: Практическое пособие / А.Кузьминский, Н.Кужельный, 

Е.Петрик и др. Под ред. А.Кузминского. – К.: Учётинформ, 2006. – 283 с. 

6. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник.-2-ге вид., перероб і доп. / 

Г.М. Давидов. – К.:Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 363 с. 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
– –  – –  – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10  –   – 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 
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7. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт, контроль и аудит в системе 

управления предприятием / В.П.Завгородний. – К.: Ваклер, 2007. – 976 с. 

8. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості і етики: Видання 

2006 року / [Пер. з англ. мови О. В.Селезньов, О. Л. Ольховікова, О. В. Гик, Т. Ц. 

Шарашидзе Л. Й. Юрківська, С. О. Куліков] – К.: ТОВ “ІАМЦ АУ „СТАТУС”, 

2006. – С.707–778. 

9. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів 

освіти. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Київ: “Каравела”; Львів “Новий світ – 

2000”, 2002. – 504 с. 

10. Сопко В.В. Організація і методика проведення аудиту: навчальний 

посібник / В.В.Сопко, Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б.Ільіна та ін.. – К.: ВД 

“Про-фесіонал”, 2004. – 624 с. 

11. Чернілевський Л.М. Аудит. Навчальний посібник / Л.М. 

Чернілевський, Н.І. Беренда – К.: Міленіум, 2008. – 466 с. 

12. Організація і методика аудиту. Навчальний посібник. /Л.П. 

Кулаковська, Ю.В. Піча. – К.: 2008. – 540 с. 

Допоміжна 

1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом 

Мінфіну  України від 30.11.99 р. №191. 

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291. 

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-27, затверджені 

наказами Мінфіну України в 1999-2013 рр. 

4. Періодичні видання: Все про бухгалтерський облік; Дебет-Кредит 

(додаток до газети «Галицькі  контракти»); Бухгалтерія (додаток до газети 

«Бізнес»); Баланс. 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-

301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Сайти мережі Internet: 

1) http:// www.rada.gov.ua  

2) http://  www.dtkt.com.ua. 

3) http:// www.liga.com.ua. 

4) http://www.glavbukh.ua 

5) http://www.vobu.com.ua 

http://www.dtkt.com.ua/
http://www.liga.com.ua/
http://www.glavbukh.ua/
http://www.vobu.com.ua/

	При викладанні дисципліни  використовується КМСОНП. На практичних заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з тем для усного опитування, тести для підсумкового контролю знань студентів денної форми навчання з окремих т...
	9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

