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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 “Управління та 

адміністрування” 

Вибіркова 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

071 “Облік і 

оподаткування” 

спеціалізація:            

«Облік і аудит» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

3-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Магістр 

 

16 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

88 год. 102 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю:  

залік залік 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%):  

для денної форми навчання – 27; 

для заочної форми навчання – 18. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. Метою вивчення дисципліни «Аудит спеціального призначення» є 

формування системи теоретичних, методичних та практичних знань щодо 

проведення аудиту спеціального призначення на замовлення підприємств та 

організацій. 

Предметом вивчення є нормативне регулювання, організація, методика та 

порядок проведення аудиту спеціального призначення на замовлення підприємств 

та організацій, планування аудиту спеціального призначення, виконання 

комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, 

підготовка аудиторських звітів та інших підсумкових документів, порядок 

здійснення контролю якості роботи аудиторів.  

Завдання. Завданнями дисципліни «Аудит спеціального призначення» є 

набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності, планування 

аудиту спеціального призначення, виконання комплексу аудиторських процедур, 

оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських звітів та 

інших підсумкових документів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

• сутність та види аудиту спеціального призначення, його значення в сучасних 

умовах; 

• особливості проведення аудиту спеціального призначення підприємства; 

• методи, прийоми та процедури аудиту спеціального призначення, порядок 

планування аудиту, зміст та структуру аудиторського звіту. 

вміти:  

• визначати об'єкти аудиту спеціального призначення, розраховувати рівень 

аудиторського ризику та рівень суттєвості; 

• вибирати найбільш сучасні та ефективні методи та прийоми аудиту, складати 

загальну стратегію та план аудиту спеціального призначення; 

• збирати, узагальнювати й обробляти аудиторські докази, складати робочі 

документи аудитора, готувати аудиторський звіт за результатами аудиту 

спеціального призначення. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади аудиту спеціального призначення 

елементів фінансових звітів, рахунків обліку, господарських операцій 

Тема 1. Загальні засади виконання завдання з аудиту спеціального 

призначення 

Аудит спеціального призначення застосовують до окремих аспектів 

бухгалтерського обліку, рахунків, звітів, операцій, а також інших конкретних 

питань діяльності суб’єкта господарювання, з метою висловлення незалежної 

думки аудитора про їх відповідність в усіх суттєвих аспектах визначеним 

критеріям. Аудит спеціального призначення може бути завданням з надання 

достатньої впевненості або завданням з надання обмеженої впевненості. 
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Тема 2. Аудит окремих фінансових звітів та окремих елементів 

фінансових звітів 

Аудит звіту про фінансових результатів відповідно до МСА 200 проводять для  

висловлення аудитором незалежної професійної думки щодо правильності 

відображення у звітності інформації про фінансові результати діяльності 

підприємства. Мета аудиту звіту про рух грошових коштів полягає у висловленні 

аудитором незалежної професійної думки щодо повноти та достовірності 

відображення у звіті інформації про рух коштів в розрізі видів діяльності 

підприємства. Аудит дебіторської заборгованості здійснюють щоб підтвердити 

інформацію щодо повноти, достовірності, законності та правильності 

відображення в обліку та своєчасність розрахунків з дебіторами, а також 

установити дотримання підприємством нормативних вимог. У процесі аудиту 

кредиторської заборгованості перевіряють господарські процеси та операції, 

пов'язані з розрахунками підприємства з кредиторами, а також відносини, що 

виникають при цьому на підприємстві та за його межами. 

 

Тема 3. Аудит визначених рахунків бухгалтерського обліку та окремих 

операцій 

Аудит спеціального призначення розрахунків із працівниками проводять щоб  

підтвердити інформацію щодо повноти, достовірності, законності, правильності 

відображення в обліку і звітності та своєчасності розрахунків за виплатами 

працівникам і пов’язаних з ними податків і зборів, а також установити дотримання 

підприємством нормативних вимог.  Аудит спеціального призначення може 

проводитись щодо здійснення операцій, які є об’єктом оподаткування податком на 

додану вартість, їх документального оформлення, нарахування та сплати ПДВ, 

відображення операцій в податковій звітності. Об’єктами аудиту спеціального 

призначення можуть бути обрані окремі податкові звіти, операції щодо 

формування та використання резервів, витрати та формування виробничої 

собівартості та інші рахунки та операції. 

 

Змістовий модуль 2. Загальні засади аудиту спеціального призначення 

спеціальної та узагальненої фінансової звітності 

Тема 4. Аудит фінансової звітності, підготовленої  відповідно до 

концептуальної основи спеціального призначення 

Фінансову звітність спеціального призначення складауть відповідно до 

концептуальної основи спеціального призначення, яка може бути концептуальною 

основою достовірного подання або концептуальною основою дотримання вимог. 

Ціллю аудитора під час проведення аудиту фінансової звітності, складеної 

відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, є належний 

розгляд особливих положень щодо прийняття завдання, планування і виконання 

цього завдання та формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності. 

 

Тема 5. Аудит узагальненої фінансової звітності 

У процесі аудиту спеціального призначення аудитор може прийняти завдання 

зі звітування щодо узагальненої фінансової звітності, основою для складання якої 
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була фінансова звітність, аудит якої проводився відповідно до МСА тим самим 

аудитором. Такий аудит проводиться для визначення того, чи є доречним 

прийняття завдання зі звітування щодо узагальненої фінансової звітності. Якщо 

завдання зі звітування щодо узагальненої фінансової звітності прийнято - 

формування думки щодо узагальненої фінансової звітності на основі оцінювання 

висновків, зроблених на основі отриманих доказів та чітке висловлення такої думки 

у формі письмового звіту аудитора, який також описує основу для висловлення цієї 

думки. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усього  у тому числі 
л п ла

б. 

інд. с. р. л п ла

б. 

інд. с. р. 

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

Змістовий модуль 1. Загальні засади аудиту спеціального призначення елементів 

фінансових звітів, рахунків обліку, господарських операцій 

Тема 1. Загальні засади 

виконання завдання з 

аудиту спеціального 

призначення 

16 2 2 - - 12 23 2 1 - - 20 

Тема 2. Аудит окремих 

фінансових звітів та 

окремих елементів 

фінансових звітів 

30 4 4 - - 22 28 4 2 - - 22 

Тема 3. Аудит 

визначених рахунків 

бухгалтерського обліку 

та окремих операцій 

30 4 4 - - 22 23 2 1 - - 20 

Разом за змістовим 

модулем 1 

76 10 10 - - 56 74 8 4 - - 62 

Змістовий модуль 2. Загальні засади аудиту спеціального призначення спеціальної та 

узагальненої фінансової звітності 

Тема 4. Аудит 

фінансової звітності, 

підготовленої  

відповідно до 

концептуальної основи 

спеціального 

призначення 

28 4 4 - - 20 23 2 1 - - 20 

Тема 5. Аудит 

узагальненої фінансової 

звітності  

16 2 2 - - 12 23 2 1 - - 20 

Разом за змістовим 

модулем 2 

44 6 6 - - 32 46 4 2 - - 40 

Усього годин  120 16 16 - - 88 120 12 6 - - 102 

 

 

 



7 

 

  

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальні засади виконання завдання з аудиту спеціального 

призначення  

2 

2 Аудит окремих фінансових звітів та окремих елементів 

фінансових звітів 

4 

3 Аудит визначених рахунків бухгалтерського обліку та окремих 

операцій 

4 

4 Аудит фінансової звітності, підготовленої  відповідно до 

концептуальної основи спеціального призначення 

4 

5 Аудит узагальненої фінансової звітності 2 

 

Плани практичних занять: 

 

Тема 1. Загальні засади виконання завдання з аудиту спеціального 

призначення  

1.1. Поняття та мета завдань з аудиту спеціального призначення 

1.2. Види завдань з аудиту спеціального призначення 

1.3. Нормативне регулювання аудиту спеціального призначення 

1.4. Особливості виконання завдання з аудиту спеціального призначення 

1.5. Підготовка аудиторського звіту 

 

Тема 2. Аудит окремих фінансових звітів та окремих елементів фінансових 

звітів 

2.1. Аудит звіту про фінансові результати 

2.2. Аудит звіту про рух грошових коштів 

2.3. Аудит дебіторської заборгованості та розрахунків з дебіторами 

2.4. Аудит кредиторської заборгованості, розрахунків з кредиторами 

 

Тема 3. Аудит визначених рахунків бухгалтерського обліку та окремих 

операцій 

3.1. Аудит нарахування та сплати податків і зборів 

3.2. Аудит розрахунків із працівниками 

3.3. Аудит витрат та формування виробничої собівартості 

3.4. Аудит формування та використання резервів 

 

Тема 4. Аудит фінансової звітності, підготовленої  відповідно до 

концептуальної основи спеціального призначення 

4.1. Поняття фінансової звітності, підготовленої відповідно до концептуальних 

основ, які відрізняються від національних чи міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку 

4.2. Особливості планування та проведення аудиту 

4.3. Звіт аудитора щодо фінансової звітності спеціального призначення 
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Тема 5. Аудит узагальненої фінансової звітності 

5.1. Прийняття завдання зі звітування щодо узагальненої фінансової звітності 

5.2. Порядок формування думки щодо узагальненої фінансової звітності 

5.3. Звіт аудитора щодо узагальненої фінансової звітності 

 

 

6. Самостійна робота 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу 

при якій заплановані завдання виконуються студентом самостійно під методичним 

керівництвом викладача. 

Метою СРС засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у 

студентів пошукових, аналітичних, інформаційних системних та творчих 

компетенцій, які відіграють суттєву роль у становленні майбутнього фахівця вищої 

кваліфікації. 

В ході самостійної роботи студент має перетворитися в активного учасника 

навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і 

практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, нести 

індивідуальну відповідальності за якість власної професійної підготовки. 

СРС поділяється на дві складові: обов’язкова (підготовка до поточних 

аудиторних занять: опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до семінарів, 

практичних та лабораторних занять тощо) і вибіркова (поглиблення та закріплення 

знань студентів, розвиток творчих здібностей у ході виконання розрахункових 

робіт, індивідуальних домашніх завдань, участь у науково-дослідній роботі). 

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної дисципліни є 

самостійна робота студентів з вітчизняною та закордонною спеціальною 

економічною літературою, нормативними актами з питань обліку і оподаткування, 

статистичними матеріалами. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Аудит спеціального призначення»: 

- опрацювання лекційного матеріалу; 

- підготовка до практичних занять; 

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання; 

- опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основних термінів та 

понять за темами дисципліни; 

- підготовка до модулів та інших форм поточного контролю; 

- систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модулів; 

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою 

дисципліни; 

- контрольна перевірка студентами особистих знань за запитаннями для 

самодіагностики. 
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Теми для самостійної роботи студента 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальні засади виконання завдання з аудиту спеціального 

призначення  

2 

2 Аудит окремих фінансових звітів та окремих елементів 

фінансових звітів 

4 

3 Аудит визначених рахунків бухгалтерського обліку та окремих 

операцій 

4 

4 Аудит фінансової звітності, підготовленої  відповідно до 

концептуальної основи спеціального призначення 

4 

5 Аудит узагальненої фінансової звітності 2 

 

 

Перелік питань для самостійного опрацювання теоретичних матеріалів: 

1. Дайте визначення поняття «аудит спеціального призначення» 

2. Назвіть мету аудиту спеціального призначення 

3. Наведіть перелік спільних ознак аудиту фінансової звітності та аудиту 

спеціального призначення 

4. Наведіть перелік відмінностей між аудитом фінансової звітності та аудитом 

спеціального призначення 

5. Наведіть перелік особливостей аудиту спеціального призначення 

6. Наведіть випадки, у яких проводять аудит спеціального призначення 

7. Назвіть види аудиту спеціального призначення 

8. Наведіть перелік нормативно-правових актів, що регулюють проведення 

аудиту спеціального призначення 

9. Наведіть перелік видів аудиторських звітів, що складають за результатами 

аудиту спеціального призначення 

10. Назвіть мету аудиту звіту про фінансові результати 

11. Наведіть завдання аудиту звіту про фінансові результати 

12. Наведіть перелік об'єктів аудиту звіту про фінансові результати 

13. Наведіть перелік джерел інформації для аудиту звіту про фінансові 

результати 

14. Наведіть перелік аудиторських процедур, що виконує аудитор в процесі 

аудиту звіту про фінансові результати 

15. Опишіть послідовність перевірки в процесі аудиту звіту про фінансові 

результати 

16. Наведіть перелік тестів системи внутрішнього контролю в процесі аудиту 

звіту про фінансові результати 

17. Назвіть типові помилки та порушення, що можуть бути виявлені при аудиті 

звіту про фінансові результати 

18. Назвіть мету аудиту звіту про рух грошових коштів 

19. Наведіть завдання аудиту звіту про рух грошових коштів 

20. Наведіть перелік об'єктів аудиту звіту про рух грошових коштів 



10 

 

  

21. Наведіть перелік джерел інформації для аудиту звіту про рух грошових 

коштів 

22. Наведіть перелік аудиторських процедур, що виконує аудитор в процесі 

аудиту звіту про рух грошових коштів 

23. Опишіть послідовність перевірки в процесі аудиту звіту про рух грошових 

коштів 

24. Наведіть перелік тестів системи внутрішнього контролю в процесі аудиту 

звіту про рух грошових коштів 

25. Назвіть типові помилки та порушення, що можуть бути виявлені при аудиті 

звіту про рух грошових коштів 

26. Наведіть причини існування потреби у проведенні аудиту спеціального 

призначення дебіторської заборгованості 

27. Назвіть мету аудиту дебіторської заборгованості 

28. Наведіть завдання аудиту дебіторської заборгованості 

29. Наведіть перелік об'єктів аудиту дебіторської заборгованості 

30. Наведіть перелік джерел інформації для аудиту дебіторської заборгованості 

31. Наведіть перелік аудиторських процедур, що виконує аудитор в процесі 

аудиту дебіторської заборгованості 

32. Опишіть порядок дослідження аудитором стану кредитної політики 

33. Наведіть перелік тестів системи внутрішнього контролю в процесі аудиту 

дебіторської заборгованості 

34. Назвіть типові помилки та порушення, що можуть бути виявлені при аудиті 

дебіторської заборгованості 

35. Наведіть перелік аналітичних показників оцінки аудитором дебіторської 

заборгованості 

36. Наведіть причини існування потреби у проведенні аудиту спеціального 

призначення кредиторської заборгованості 

37. Назвіть мету аудиту кредиторської заборгованості 

38. Наведіть завдання аудиту кредиторської заборгованості 

39. Наведіть перелік об'єктів аудиту кредиторської заборгованості 

40. Наведіть перелік джерел інформації для аудиту кредиторської заборгованості 

41. Наведіть перелік аудиторських процедур, що виконує аудитор в процесі 

аудиту кредиторської заборгованості 

42. Наведіть перелік тестів системи внутрішнього контролю в процесі аудиту 

кредиторської заборгованості 

43. Назвіть типові помилки та порушення, що можуть бути виявлені при аудиті 

кредиторської заборгованості 

44. Наведіть перелік аналітичних показників оцінки аудитором кредиторської 

заборгованості 

45. Наведіть причини існування потреби у проведенні аудиту спеціального 

призначення розрахунків із працівниками 

46. Назвіть мету аудиту розрахунків із працівниками 

47. Наведіть завдання аудиту розрахунків із працівниками 

48. Наведіть перелік об'єктів аудиту розрахунків із працівниками 

49. Наведіть перелік джерел інформації для аудиту розрахунків із працівниками 
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50. Опишіть послідовність перевірки в процесі аудиту розрахунків із 

працівниками 

51. Наведіть перелік аудиторських процедур, що виконує аудитор в процесі 

аудиту розрахунків із працівниками 

52. Наведіть перелік тестів системи внутрішнього контролю в процесі аудиту 

розрахунків із працівниками 

53. Назвіть типові помилки та порушення, що можуть бути виявлені при аудиті 

розрахунків із працівниками 

54. Назвіть необхідні аудиторські процедури при аудиті розрахунків із 

сумісниками  

55. Назвіть необхідні аудиторські процедури при аудиті резервів на відпустки 

56. Назвіть необхідні аудиторські процедури при аудиті індексації зарплати 

57. Назвіть необхідні аудиторські процедури при аудиті оплати по середньому 

58. Перерахуйте санкції, які застосовують за порушення трудового 

законодавства у рамках дисциплінарної відповідальності 

59. Перерахуйте санкції, які застосовують за порушення трудового 

законодавства у рамках матеріальної відповідальності 

60. Перерахуйте санкції, які застосовують за порушення трудового 

законодавства у рамках адміністративної відповідальності 

61. Перерахуйте санкції, які застосовують за порушення трудового 

законодавства у рамках фінансової відповідальності 

62. Перерахуйте санкції, які застосовують за порушення трудового 

законодавства у рамках кримінальної відповідальності 

63. Наведіть причини існування потреби у проведенні аудиту спеціального 

призначення нарахування та сплати ПДВ 

64. Назвіть мету аудиту нарахування та сплати ПДВ 

65. Наведіть завдання аудиту нарахування та сплати ПДВ 

66. Наведіть перелік об'єктів аудиту нарахування та сплати ПДВ 

67. Наведіть перелік джерел інформації для аудиту нарахування та сплати ПДВ 

68. Опишіть послідовність перевірки в процесі аудиту нарахування та сплати 

ПДВ 

69. Наведіть перелік аудиторських процедур, що виконує аудитор в процесі 

аудиту нарахування та сплати ПДВ 

70. Наведіть перелік тестів системи внутрішнього контролю в процесі аудиту 

нарахування та сплати ПДВ 

71. Назвіть типові помилки та порушення, що можуть бути виявлені при аудиті 

нарахування та сплати ПДВ 

72. Назвіть необхідні аудиторські процедури при перевірці дати виникнення 

податкових зобов’язань з ПДВ 

73. Назвіть необхідні аудиторські процедури при перевірці правильності 

визначення бази оподаткування ПДВ 

74. Назвіть необхідні аудиторські процедури при перевірці розрахунків 

коригування до податкових накладних 

75. Назвіть необхідні аудиторські процедури при перевірці оподаткування ПДВ 

експорту послуг 
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76. Назвіть необхідні аудиторські процедури при перевірці нарахування та 

сплати ПДВ неплатниками ПДВ 

77. Перерахуйте санкції, які застосовують за порушення терміну реєстрації 

податкових накладних 

78. Перерахуйте санкції, які застосовують за неподання або несвоєчасне подання 

платником податків податкової декларації з ПДВ 

79. Перерахуйте санкції, які застосовують за несвоєчасну сплату сплати суми 

грошового зобов'язання з ПДВ 

80. Дайте визначення поняття «Фінансова звітність загального призначення» 

81. Дайте визначення поняття «Фінансова звітність спеціального призначення» 

82. Дайте визначення поняття «Концептуальна основа загального призначення» 

83. Дайте визначення поняття «Концептуальна основа спеціального 

призначення» 

84. Дайте визначення поняття «Концептуальна основа достовірного подання» 

85. Дайте визначення поняття «Концептуальна основа дотримання вимог» 

86. Дайте визначення поняття «Узагальнена фінансова звітність» 

87. Наведіть приклади концептуальної основи спеціального призначення 

88. Назвіть критерії складання узагальненої фінансової звітності 

89. Перерахуйте аудиторські процедури перевірки узагальненої фінансової 

звітності 

90. Перерахуйте елементи звіту аудитора щодо узагальненої фінансової звітності 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання студента (ІЗ) є вибірковим видом поза аудиторної 

самостійної роботи студента та носить навчально-дослідницький характер. 

Виконується в процесі вивчення матеріалу програми навчальної дисципліни і 

завершується разом із складанням підсумкового заліку із даної навчальної 

дисципліни. Виконання ІЗ є одним із важливих засобів підвищення якості 

підготовки майбутніх фахівців, які здібні застосовувати на практиці теоретичні 

знання, вміння та навички з даної навчальної дисципліни. 

Підготовка ІЗ передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних 

і практичних знань із дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних 

виробничих ситуацій, розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння 

методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою ІЗ. 

ІЗ припускає наявність наступних елементів наукового дослідження: 

- практичної значущості, комплексного системного підходу до вирішення 

завдань; 

- теоретичного використання сучасної методології і наукових розробок; 

- наявність елементів творчості; 

- вміння застосовувати сучасні технології. 

У процесі виконання ІЗ, поряд із теоретичними знаннями і практичними 

навичками за фахом, студент повинен продемонструвати здібності до науково-

дослідної роботи та вміння творчо мислити. 
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Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно при консультуванні з 

викладачем під час вивчення дисципліни відповідно до графіка навчального 

процесу. ІЗ видається викладачем на початку семестру. Студент має надати ІЗ для 

перевірки наприкінці семестру, але не пізніше терміну проведення підсумкового 

модульного контролю. Оцінка за виконання ІЗ враховується при виставленні 

загальної оцінки з дисципліни. 

 

Перелік питань для виконання індивідуальних завдань: 

Наведіть перелік особливостей аудиту спеціального призначення 

Опишіть послідовність перевірки в процесі аудиту звіту про фінансові 

результати 

Наведіть перелік аудиторських процедур, що виконує аудитор в процесі аудиту 

звіту про рух грошових коштів 

Опишіть послідовність перевірки в процесі аудиту звіту про рух грошових 

коштів 

Наведіть перелік аудиторських процедур, що виконує аудитор в процесі аудиту 

дебіторської заборгованості 

Опишіть порядок дослідження аудитором стану кредитної політики 

Наведіть перелік аудиторських процедур, що виконує аудитор в процесі аудиту 

кредиторської заборгованості 

Опишіть послідовність перевірки в процесі аудиту розрахунків із працівниками 

Опишіть послідовність перевірки в процесі аудиту нарахування та сплати ПДВ 

Перерахуйте аудиторські процедури перевірки узагальненої фінансової звітності 

 
10. Методи навчання 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни «Аудит спеціального призначення» є: 

- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження наукового 

інтересу (лекції, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою обговорень теоретичного 

матеріалу, виконання практичних завдань, індивідуальних завдань (практичні 

заняття); 

- метод поточного контролю у формі усного опитування та виконання 

практичних завдань за тематикою лекційних і практичних занять (практичні 

заняття); 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у вигляді 

вирішення облікових задач, на підставі самостійно опрацьованої базової літератури 

та додаткових джерел інформації (в т. ч. законодавчих актів) з метою конкретизації 

й поглиблення базових знань, необхідних умінь та практичних навиків (самостійна 

робота); 

- метод модульного контролю за допомогою періодичного складання модулів за 

тематикою лекційних та практичних занять. 
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11. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється під час семестру для перевірки рівня знань та 

навиків студентів за окремими темами. Передбачається використання усного та 

письмового контролю. Усний контроль дозволяє виявити рівень володіння 

теоретичними поняттями, методиками виконання практичних завдань, і з’ясувати 

проблеми у розумінні теми. Письмовий контроль здійснюється: 

- шляхом тестування знань студентів, за окремо заданими викладачем запитаннями 

і завданнями; 

- шляхом проведення двох модульних комплексних контрольних робіт за 

змістовими модулями дисципліни. 

Підсумковий контроль передбачає оцінювання результатів навчання на певному 

освітньому ступені або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий 

контроль включає семестровий залік. 

                                                                 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 100 

16 24 24 20 16 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: університету, національна та ЄКТС 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 

D 61-70 

задовільно  
E 51-60 

FX 

21-50 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 

0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Успішність навчання студентів оцінюється за дворівневою шкалою: 

«Зараховано» - студент володіє знаннями з програмного матеріалу, вирішує 

завдання практичного характеру, бере активну участь у виконанні завдань для 

практичних занять. Студент отримав 51-100 балів. 
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«Незараховано» – студент не знає значної частини програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки при формулюванні основних положень дисципліни, з 

великими труднощами використовує теоретичні відомості при виконанні практичних 

завдань. Студент отримав 0-50 балів. 

 

13. Методичне забезпечення 

До методичного забезпечення навчальної дисципліни входять: 

1 - конспекти лекцій; 

2 - методичні вказівки до виконання практичних занять; 

3 - методичні вказівки до самостійної, індивідуальної роботи студентів. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 

21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами та доповненнями). 

2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг. Ч. 1. / Переклад з англ. / Гол. редактор І. І. 

Нестеренко. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів; Аудиторська палата 

України, 2017. – 1142 с. 

3. Аудит: навч.посіб. / [С.І. Дерев’янко, Н.П. Кузик, С.О. Олійник та ін..] – К.: 

«Центр учбової літератури», 2016. – 380 с. 

4. Баранова А. О. Аудит : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, 

А. І. Кашперська. Х.: ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

5. Бондаренко О.М. Аудит. Аудиторська діяльність в Україні. Методика 

проведення аудиту на підприємствах України. – Навч. посібник. / К.: Вид-во «НАУ-

друк», 2017. – 192 с. 

6. Бурлан С.А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / С. А.Бурлан, Н. 

О.Руденко. –Миколаїв: Видво ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. –184 с. 

7. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / [М.Ф. Огійчук, К.О. Утенкова] – К. 

: Алерта, 2016. – 304 с. 

 

Допоміжна 

1. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) 

/ За ред. проф. В. В. Немченка, О. Ю. Редька. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 540 с. 

2. Аудит : навч. посіб. / [М.Ф. Огійчук, І.І. Рагуліна, І.Т. Новіков. 3-тє вид., перероб. 

І допов.] – К.: Алерта, 2016. – 752 с. 

3. Аудит : підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за заг. ред. 

проф. О. А. Петрик. – Київ : КНЕУ, 2015. – 498 с. 

4. Виноградова М.О. Аудит [текст] : навч. посіб. / М.О. Виноградова, Л.І. Жидєєва 

– К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 656 с. 

5. Внутрішній аудит : навч. посіб. / [за ред. Ю. Б. Слободяник]. – Суми: ТОВ «ВПП 

«Фабрика друку», 2018. – 248 с. 

6. Гордієнко Н. І. Аудит, методика і організація : [навч. посіб. у 2 ч. Ч. 1] / Н. І. 

Гордієнко, О. В. Харламова, М. Ю. Карпенко. − Xарків : ХНАМГ, 2007. – 163 с. 

(452 с.) 
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7. Дмитренко І.М. Аудит (за міжнародними стандартами) : навч. посіб. / [І.М. 

Дмитренко]. – К.: Кондор, 2013. – 391 c. 

8. Дорош Н. І. Аудит : теорія і практика / Н. І. Дорош. – К. : Знання, 2006. – 495 с. 

9. Іванова Н. А. Організація і методика аудиту : [навч. посіб.] / Н. А. Іванова, О. В. 

Ролінський. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 216 с. 

10. Пшенична А.Ж. Аудит / А. Ж. Пшенична. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 320 с. 

11. Рядська В. В. Аудит : [навч. посіб.] / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К. : Центр 

навч. л-ри, 2008. – 416 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 

1. Пошукові ресурси - www.google.com.ua, www.meta.ua, www.yandex.ua. 

2. Офіційний портал Верховної Ради України - http://rada.gov.ua/. 

3. Офіційний портал Аудиторської палати України - https://www.apu.com.ua/. 


