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1. . Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки – базовою для вивчення навчальної
дисципліни є навчальна дисципліна «Фінансово-господарський контроль».
2. Кількість кредитів за ЄКТС 6
3. Кількість модулів 2
4. Обов’язкова у відповідності до навчального плану
5. Курс - 4
6. Семестр - 2
7. Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр , 2 семестр 180
- лекції: 1 семестр, 2 семестр 18
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр, 2 семестр 54
- самостійна робота: 1 семестр, 2 семестр 108
- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр - екзамен

2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання з
навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів відповідно до
компетентністного підходу здатності діяти на основі етичних міркувань, бути
критичними і самокритичними, застосовувати основні методики проведення
аудиту й надання аудиторських послуг відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту та надання впевненості, Кодексу етики професійних бухгалтерів, законів
та інших нормативних документів, враховуючи чинне законодавство України.
Завдання навчальної дисципліни: вивчення
основних
методик
проведення аудиту й надання аудиторських послуг на підприємствах різних
галузей та організаційно-правових форм; набуття навичок опрацювання і
використання необхідної та достатньої інформації в аудиті; набуття навичок
здійснення контролю господарської діяльності як функції управління
підприємством з метою забезпечення його ефективного функціонування,
оцінки результатів роботи, виконання планів, визначення порушень прийнятих
норм і стандартів, підвищення відповідальності.
Таблиця 2. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач та
програмні результати
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

Програмні
результати
навчання
ПР03.
Загальні компетентності
Визначати
ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
сутність
ЗК03. Здатність працювати в команді
об’єктів обліку,
аналізу,
ЗК04.Здатність працювати автономно
контролю,
ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності
аудиту,
оподаткування
ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
та розуміти їх
ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним
роль і місце в
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної господарській
діяльності;
діяльності
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ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і
комунікаційних технологій
ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за
допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити
узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві
сучасним процесам в економіці
СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження
соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування
СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в
практичній діяльності суб’єктів господарювання
СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання
впевненості
СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських
цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та
регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й
використання його ресурсів
СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності
підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського
обліку і оподаткування
СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання
професійних обов’язків
СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності,
зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її
зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

ПР05. Володіти
методичним
інструментарієм
обліку, аналізу,
контролю,
аудиту
та
оподаткування
господарської
діяльності
підприємств

3. Програма навчальної дисципліни
Модуль І «Теоретичні основи аудиту»
Тема 1. Сутність і предмет аудиту
Виникнення та розвиток аудиторської діяльності в світі та в Україні. Сутність, значення
та завдання аудиту. Види аудиту та їхні особливості. Предмет і об'єкти аудиту. Місце аудиту
в системі фінансово- господарського контролю.
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення
Управління аудиторською діяльністю в Україні. Правове регулювання аудиторської
діяльності, стандарти аудиту. Атестація аудиторів, організація їхньої роботи та підвищення
кваліфікації. Професійна етика аудитора.
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
Загальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудиту. Критерії оцінки аудитором
фінансової звітності. Методики проведення аудиту фінансової звітності та їхні складові.
Використання методики перевірки оборотів і залишків на рахунках. Використання
комп'ютерних технологій в аудиті.
Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю
Поняття суттєвості в аудиті та методика її оцінювання. Планування суттєвості в аудиті.
Аудиторська вибірка. Сутність та складові аудиторського ризику, методика його визначення.
Види викривлень в обліку та звітності. Шахрайство та помилка. Вивчення та оцінювання
аудитором системи внутрішнього контролю.
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Тема 5. Планування аудиту
Процес аудиту і його стадії. Необхідність планування аудиторської діяльності та критерії
вибору клієнтів. Процедура замовлення аудиту. Види планів аудиторської фірми, їхнє
значення та використання. Методика розробки плану та програми (розширеного плану)
проведення аудиту.
Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Аудиторські докази, їхні види та вимоги до них. Прийоми та процедури отримання
аудиторських доказів, їхні види. Аудиторська документація, її функції та класифікація.
Порядок використання та збереження аудиторської документації.
Модуль ІІ «Аудит фінансової звітності, узагальнення його результатів, аудиторські
послуги та внутрішній аудит»
Тема 7. Аудит фінансової звітності
Оцінка якісних характеристик фінансової звітності та її користувачів. Нормативні
документи щодо формування фінансової звітності. Завдання та загальні процедури аудиту
фінансової звітності. Методи перевірки фінансової звітності. Експрес-аудит фінансової
звітності. Особливості аудиту різних форм звітності.
Тема 8. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи
Заключний етап перевірки, його суть і зміст. Аудиторська думка та аудиторський звіт.
Зміна форми і змісту аудиторського звіту при висловлені модифікованої думки аудитора,
вимоги до їх складання. Аудиторський звіт при виконанні спеціального завдання.
Тема 9. Підсумковий контроль
Порядок зберігання підсумкових документів. Оцінка результатів аудиту. Подальші події.
Звітність аудиторських фірм за результатами аудиту та за результатами діяльності.
Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту
Меморандум виправлених аудитором помилок за результатами перевірки.
Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності. Дії аудитора при виявленні зловживань і
неможливості проведення аудиту. Використання результатів аудиту замовниками перевірки
та іншими користувачами звітності.
Тема 11. Аудиторські послуги, їхні об’єкти і види
Сутність аудиторських послуг та їхні види. Класифікація аудиторських послуг та їхніх
об'єктів. Види послуг, що сумісні та несумісні з обов'язковим аудитом суб'єкта
господарювання. Підсумкові документи з надання аудиторських послуг.
Тема 12. Внутрішній аудит
Система внутрішнього контролю на підприємстві. Етапи розвитку внутрішнього аудиту в
Україні. Предмет, завдання та види внутрішнього аудиту. Стандартизація внутрішнього
аудиту. Взаємовідносини зовнішнього і внутрішнього аудиторів. Узагальнення результатів
внутрішнього аудиту. Розробка і реалізація системи заходів внутрішнього аудиту. Проблеми
і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні та у світі.___.

4. Тематичний план навчальної дисципліни
Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

Тема 1. Сутність і
предмет аудиту
Лекція 1

Назва теми та питання семінарського,
практичного або лабораторного
заняття

Завдання
самостійної
робота у розрізі
тем

МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ
Практичне заняття 1. Сутність і
Підготувати тези
або статтю на тему
предмет аудиту
«Тенденції
1. Суть і значення аудиту.

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)

2, 4, 5, 6, 7,
22,
26, 42, 43, 48,
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1. Суть і значення
аудиту.
2. Історія
розвитку
аудиту,
передумови
виникнення в Україні.
3. Мета і завдання
аудиту.
4. Види аудиту та їхні
особливості.
5. Предмет і об’єкти
аудиту.
6. Місце
аудиту в
системі
фінансовогосподарського
контролю
Тема 2. Регулювання
аудиторської діяльності
та
її
інформаційне
забезпечення
Лекція 2
1. Управління
аудиторською діяльністю
в світі та в Україні.
2. Правове регулювання
аудиторської діяльності,
стандарти аудиту.
3. Атестація аудиторів.
4. Професійна
етика
аудитора.
Тема 3. Методи аудиту
фінансової
звітності
та
критерії
її
оцінювання
Лекція 3
1.
Загальнонаукові
методи
і
прийоми
аудиту.
2. Специфічні методи і
прийоми аудиту.
3.
Твердження
та
критерії
оцінки
аудитором
фінансової
звітності.
4.
Процес
аудиту
фінансової звітності
Тема 4. Аудиторський
ризик і оцінювання
системи внутрішнього
контролю
Лекція 4
1. Сутність, складові та
оцінка
аудиторського
ризику
2. Оцінювання системи
внутрішнього контролю
та ризику контролю.

2. Історія розвитку аудиту,
передумови виникнення в Україні.
3. Мета і завдання аудиту.
Практичне заняття 2. Види аудиту
та їхні особливості
1. Види аудиту та їхні особливості.
2. Предмет і об’єкти аудиту.
3. Місце аудиту в системі фінансовогосподарського контролю
4. Характеристика МСА 200
«Загальні цілі незалежного аудитора
та проведення аудиту відповідно до
міжнародних стандартів аудиту»
Практичне заняття 3. Регулювання
аудиторської діяльності
1. Управління аудиторською
діяльністю в світі та в Україні.
2. Правове регулювання аудиторської
діяльності, стандарти аудиту
Практичне заняття 4.
Професійна етика аудитора.
1. Атестація аудиторів.
2. Професійна етика аудитора

Практичне заняття 5.
1. Загальнонаукові методи і прийоми
аудиту.
2. Специфічні методи і прийоми
аудиту.
3. Характеристика МСА 510 «Перші
завдання з аудиту − залишки на
початок місяця»
Практичне заняття 6.
Твердження та критерії оцінки
аудитором фінансової звітності
1. Твердження та критерії оцінки
аудитором фінансової звітності .
2. Процес аудиту фінансової звітності

розвитку аудиту в
сучасній Україні».

50, 52, 58, 59,
61, 64, 65, 66

Виконати завдання
5 та 6 за темою 2
дистанційного
курсу

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 18, 22,
26, 42, 43, 48,
50, 58, 61, 64,
65, 66

Підготувати
реферат на одну з
тем:
1. Використання
комп'ютерних
технологій
в
аудиті
2. Специфічні
методи і прийоми
аудиту.

1, 2, 3, 4, 5, 7,
15, 22, 26, 38,
42, 43, 50, 52,
54, 55, 58, 64

Розробити тести

Практичне заняття 7. Аудиторський
оцінки
ризик
невід’ємного
1. Сутність, складові та оцінка
ризику та ризику
аудиторського ризику
контролю. Оцінити
2. Оцінювання системи внутрішнього невід’ємний ризик
та ризику
контролю та ризику контролю.
контролю на
Альтернативні підходи до
основі
проведення аудиту
розроблених
тестів
3. Характеристика МСА 330 «Дії
та
на
підставі
аудитора у відповідь на оцінені
даних про
ризики»
підприємство, на

1, 2, 4, 5, 7,
22, 24, 25, 26,
27, 31, 38, 40,
42, 43, 48, 50,
53, 58, 64
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Альтернативні підходи
до проведення аудиту
3. Поняття суттєвості в
аудиті
4.
Суттєвість
як
граничний
розмір
відхилення та її оцінка
5. Види викривлень в
обліку
та
звітності.
Шахрайство та помилка.

Тема 5. Процес
планування аудиту
Лекція 5
1. Процедура замовлення
аудиту
(аудиторських
послуг).
2. Процес планування
аудиту,
його
призначення
та
документація
3. Отримання розуміння
бізнесу клієнта та його
середовища
4.
Види
планів
аудиторської фірми, їхнє
значення і використання,
програма
проведення
аудиту

Тема 6. Аудиторські
докази
та
робочі
документи аудитора
Лекція 6
1. Аудиторські докази,
їхні види та вимоги до
них.
2. Прийоми та процедури
отримання аудиторських
доказів.

Практичне заняття 8. Оцінювання
системи внутрішнього контролю,
суттєвість в аудиті
1. Поняття суттєвості в аудиті
2. Суттєвість як граничний розмір
відхилення та її оцінка
3. Характеристика МСА 320
«Суттєвість при плануванні та
проведенні аудиту»
4. Характеристика МСА 315
«Ідентифікація та оцінка ризиків
суттєвого викривлення через
розуміння суб’єкта господарювання і
його середовища»
Практичне заняття 9. Шахрайство
та помилка в аудиті
1. Види перекручень в обліку та
звітності
2. Шахрайство та помилка: сутність і
причини виникнення.
3. Характеристика МСА 240
«Відповідальність аудитора, що
стосується шахрайства при аудиті
фінансової звітності»
Практичне заняття 10. Процес
планування аудиту
1. Процедура замовлення аудиту
(аудиторських послуг).
2. Процес планування аудиту, його
призначення та документація
3. Характеристика МСА 210
«Узгодження умов завдань з аудиту»
Практичне заняття 11. Отримання
розуміння бізнесу клієнта та його
середовища
1. Отримання розуміння бізнесу
клієнта та його середовища
2. Характеристика МСА 300
«Планування аудиту фінансової
звітності»
Практичне заняття 12. Плани
аудиторської фірми, програма аудиту
1. Види планів аудиторської фірми,
їхнє значення і використання.
2. Методика розробки програми
проведення аудиту
Практичне заняття 13. Аудиторські
докази
1. Аудиторські докази, їхні види та
вимоги до них.
2. Прийоми та процедури отримання
аудиторських доказів, їхні види.
3. Характеристика МСА 500
«Аудиторські докази»
4. Характеристика МСА 501
«Аудиторські докази − додаткові

якому студент
проходив
виробничу
практику.

Скласти робочий
документ аудитора
«Опис бізнесу
підприємства» на
підставі даних про
підприємство, на
якому студент
проходив
виробничу
практику

Підготувати
доповідь на теми:
«Роль
документування в
аудиті».

1, 2, 4, 5, 7,
22, 26, 43, 50,
58

1, 2, 4, 5, 7,
22, 24, 25, 26,
31, 37, 39, 43,
50, 58
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3. Аудиторська вибірка в
аудиті.
4. Аудиторська
документація, її функції
та
класифікація.
5.
Порядок використання та
збереження аудиторської
документації

Тема 7. Методика
аудиту фінансової
звітності
Лекція 7
1. Завдання та загальні
процедури
аудиту
фінансової звітності.
2. Методи перевірки
фінансової звітності
3.
Експрес-аудит
фінансової звітності
4.
Перевірка
взаємоузгодженості
показників
фінансової
звітності
5. Особливості аудиту
Балансу
(Звіту
про
фінансовий стан) та Звіту
про фінансові результати
(Звіту про сукупний
дохід)

Тема 8. Аудиторський
звіт та інші підсумкові
документи
Лекція 8
1.
Заключний
етап
перевірки, його суть і
зміст.
2. Аудиторський звіт та
його елементи
3.
Інші
підсумкові
документи за наслідками
аудиту

міркування щодо відібраних
елементів»
5. Характеристика МСА 505
«Зовнішні підтвердження»
Практичне заняття 14. Аудиторська
вибірка в аудиті
1. Аудиторська вибірка в аудиті
2. Альтернативні підходи до аудиту
3. Характеристика МСА 520
«Аналітичні процедури»
4. Характеристика МСА 530
«Аудиторська вибірка»
Практичне заняття 15. Аудиторська
документація
Аудиторська документація, її функції
та класифікація. Порядок
використання та збереження
аудиторської документації.
Характеристика МСА 530
«Аудиторська документація»
Практичне заняття 16. Методика
аудиту фінансової звітності
1. Завдання та загальні процедури
аудиту фінансової звітності.
2. Методи перевірки фінансової
звітності
Практичне заняття 17. Експресаудит фінансової звітності
1. Експрес-аудит фінансової звітності
2. Перевірка взаємоузгодженості
показників фінансової звітності
3. Характеристика МСА 450 «Оцінка
викривлень, ідентифікованих під час
аудиту»
Практичне заняття 18. Перевірка
взаємо- узгодженості показників
фінансової звітності
1. Особливості аудиту Балансу (Звіту
про фінансовий стан) та Звіту про
фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід)
2. Характеристика МСА 250 «Розгляд
законодавчих та нормативних актів
при аудиті фінансової звітності»
Практичне заняття 19.
Аудиторський звіт
1. Заключний етап перевірки, його
суть і зміст.
2. Сутність аудиторського звіту
незалежного аудитора та його
елементи
3. Характеристика МСА 700
«Формулювання думки та надання
звіту щодо фінансової звітності»
Практичне заняття 20. Модифікація
аудиторського звіту

Підготувати
доповіді на одну з
тем:
1. Особливості
аудиту
балансу
(звіту
про
фінансовий стан).
2.
Особливості
аудиту звіту про
фінансові
результати (звіту
про
сукупний
дохід).

1, 2, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 18,
19, 20, 22, 25,
26, 27, 30, 32,
41, 42, 43, 47,
48, 50, 52, 53,
54, 56, 58, 60,
64

На основі наданої
викладачем умови
скласти звіт
незалежного
аудитора

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 20, 22,
25, 26, 42, 43,
48, 50, 58, 64
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Тема 9. Підсумковий
контроль
1. Оцінка результатів
аудиту.
2. Поняття і класифікація
подальших подій.
3.
Узагальнення
результатів
аудиту,
звітність аудиторських
фірм за результатами
діяльності

Тема 10. Реалізація
матеріалів аудиту
1. Меморандум
виправлених аудитором
помилок за результатами
перевірки.
2. Відповідальність
суб’єктів аудиторської
діяльності.
3. Дії аудитора при
виявленні зловживань і
неможливості
проведення аудиту.
4. Використання
результатів аудиту
замовниками перевірки
та іншими
користувачами звітності.

1. Види аудиторських звітів
2. Характеристика МСА 705
«Модифікація думки у звіті
незалежного аудитора»
3. Характеристика МСА 706
«Пояснювальні параграфи та
параграфи з інших питань у звіті
незалежного аудитора»
Практичне заняття 21. Інші
підсумкові документи аудитора
1. Інші підсумкові документи за
наслідками аудиту
2. Характеристика МСА 805
«Особливі міркування − аудит
окремих фінансових звітів та певних
елементів, рахунків або статей
фінансового звіту»
3. Характеристика МСА 810
«Завдання з надання звіту щодо
узагальненої звітності»
Практичне заняття 22. Подальші
події
1.
Оцінка результатів аудиту.
2.
Поняття і класифікація
подальших подій.
3. Характеристика МСА 560
«Подальші події»
Практичне заняття 23. Звітність
аудиторських фірм
1.
Узагальнення результатів
аудиту, звітність аудиторських фірм
за результатами діяльності
2. Характеристика МСА 570
«Безперервність»
Практичне заняття 24.
Відповідальність суб’єктів
аудиторської діяльності
1. Меморандум виправлених
аудитором помилок за результатами
перевірки.
2. Відповідальність суб’єктів
аудиторської діяльності.
3. Характеристика МСА 260
«Повідомлення інформації з питань
аудит тим, кого наділено найвищими
повноваженнями»
Практичне заняття 25. Дії аудитора
при виявленні зловживань і
неможливості проведення аудиту
1. Дії аудитора при виявленні
зловживань і неможливості
проведення аудиту.
2. Використання результатів аудиту
замовниками перевірки та іншими
користувачами звітності.
3. Характеристика МСА 265

Підготувати
реферат на тему
«Оцінка
аудитором
подальших подій»

Підготувати
доповідь на одну з
тем:
1. Дії аудитора при
виявленні
зловживань
і
неможливості
проведення аудиту
2. Відповідальність
аудитора

1, 2, 3, 6, 7,
15, 20
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Тема 11. Аудиторські
послуги, їх об’єкти та
види
Лекція 9
1. Сутність аудиторських
послуг та їхні види.
2. Класифікація
аудиторських послуг та
їхніх об’єктів.
3. Сумісні та несумісні з
обов’язковим аудитом
аудиторські послуги.
4. Підсумкові документи
з надання аудиторських
послуг

«Повідомлення інформації про
недоліки внутрішнього контролю
тим, кого наділено найвищими
повноваженнями та управлінському
персоналу»
Практичне заняття 26. Сутність та
види аудиторських послуг
1.
Сутність аудиторських послуг
та їхні види.
2.
Класифікація аудиторських
послуг та їхніх об’єктів.
3. Сумісні та несумісні з
обов’язковим аудитом аудиторські
послуги.
4. Характеристика МСЗНВ 3000
«Завдання з надання впевненості, що
не є аудитами чи оглядами історичної
фінансової інформації»
5. Характеристика МСЗНВ 3400
«Перевірка прогнозної фінансової
інформації»
узгоджених процедур стосовно
фінансової інформації»
6. Характеристика МССП 4410
«Завдання з підготовки інформації
для фінансової звітності»

Тема 12. Внутрішній
аудит
1. Система
Практичне заняття 27. Внутрішній
внутрішнього контролю
аудит
на підприємстві.
1. Система внутрішнього
2. Етапи створення
контролю на підприємстві.
внутрішнього аудиту в
2. Етапи створення
Україні, проблеми та
внутрішнього аудиту в Україні,
перспективи розвитку
проблеми та перспективи розвитку
3. Мета, завдання,
3. Мета, завдання, види та
види та функції
функції внутрішнього аудиту.
внутрішнього аудиту.
4. 4. Об’єкти способи та
4. Об’єкти способи та
методичні прийоми внутрішнього
методичні прийоми
аудиту.
внутрішнього аудиту.
5. 5. Стандартизація та
5. Стандартизація та
планування внутрішнього аудиту.
планування
6. 6. Узагальнення результатів
внутрішнього аудиту.
та реалізація матеріалів
6.
Узагальнення внутрішнього аудиту.
результатів та реалізація
матеріалів внутрішнього
аудиту.

5.

Підготувати
доповідь на тему
«Класифікація
аудиторських
послуг».

1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 22, 26, 41,
42, 43, 54, 55,
58

Охарактеризувати
відмінності між
внутрішнім і
зовнішнім аудитом

1, 2, 4, 5, 7,
21, 42, 43, 50,
51, 58

Система поточного та підсумкового контролю знань студентів

Поточний контроль. Поточна успішність студентів за виконання
навчальних видів робіт на навчальних заняттях і за виконання завдань
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самостійної роботи оцінюються за допомогою національної шкали оцінок.
Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних робіт
(поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною шкалою.
Загальна оцінка за поточний модульний контроль визначається як
середньоарифметична за формулою:
(М1+М2)/2,

(1)

де М1, М2 – модуль 1, модуль 2.

Для скороченого терміну навчання підсумкова оцінка з навчальної
дисципліни при формі контролю у вигляді заліку (ПМК) дорівнює загальній
оцінці за поточний модульний контроль.
Для повного терміну навчання підсумкова оцінка з навчальної
дисципліни при формі контролю у вигляді екзамену визначається за
середньозваженою оцінкою, виходячи із загальної оцінки за поточний
модульний контроль і оцінки за здачу екзамену. Оцінювання знань студентів
при здачі екзамену здійснюється за 100-бальною шкалою.
Розрахунок загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної
дисципліни проводиться за формулою
(2)
де М – загальна оцінка за поточний модульний контроль;
Е – оцінка за екзамен;
0,6 і 0,4 – коефіцієнти співвідношення балів за поточну успішність і
здачу екзамену, тобто максимальна оцінка за поточну успішність не може
перевищувати 60 балів, а за здачу екзамену – 40 балів.
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх
видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки
можуть бути додані бали у розмірі до 10% від загальної підсумкової оцінки за
умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені робочим
навчальним планом підготовки студентів і робочою програмою з навчальної
дисципліни незалежно від результатів виконання.
Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної
діяльності студентів визначається науково-педагогічним працівником кафедри,
враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни
(відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності,
виконання поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній роботі).
Таблиця 4. Шкала оцінювання знань студентів за результатами
підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Аудит»
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73

Оцінка за
шкалою
ЄКТС
А
В
С
D

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно

13
60-63

Е

Задовільно достатньо

35-59

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

Студенти можуть також отримати додаткову кількість балів за участь у
науково-дослідній та навчально-методичній роботі кафедри.
Таблиця 5. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з
вивчення навчальної дисципліни «Аудит»
Форма роботи
1. Навчальна

2. Науково-дослідна

3. Інші форми
(зазначити, які саме)
Разом

Вид роботи
Підготовка робочих документів аудитора
Підготовка презентацій
Доповідь на наукових студентських конференціях
Участь у наукових гуртках та студентських клубах
Участь у студентських конкурсах та олімпіадах
Підготовка та публікація наукових статей і тез
Участь у навчально-методичних розробках кафедри
Участь у виконанні кафедральної НДР
не передбачено

Бали
2
2
4
4
3
6
5
4
х
30

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення
навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може перевищувати
100 балів
Результати підсумкового контролю знань заносяться до індивідуального
навчального плану студента та до відомості обліку успішності
6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу
При вивченні навчальної дисципліни використовується:
- загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних
продуктів Microsoft Office;
- спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу, а саме дистанційний курс.
7. Рекомендовані джерела інформації
Основна література
1. Аудит : підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В.Кудрицький та ін.] ; за заг.
ред. проф. О.А. Петрик. − К. : КНЕУ, 2015. − 498 с.
2. Виноградова М. О. Аудит : навч. посібник / М. О. Виноградова, Л. I. Жидєєва.
– Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 654 с.
3. Кодекс етики професійних бухгалтерів (редакція 2012 року). Міжнародна
федерація бухгалтерів / Пер. з англ. − К. : Федерація професійних бухгалтерів і
аудиторів України, 2014. − 136 с.
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4. Кулаковська Л.П. Основи аудиту : навч. посвбник / Л.П.Кулаковська,
Ю.В.Піча. − К.: Каравела, 2011. − 312 с.
5. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти)
: видання 2017 р. / Пер. з англ. − К. : Міжнародний інститут внутрішніх аудиторів,
Інститут внутрішніх аудиторів України.
6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг : видання 2015 р., в 3 частинах / Пер. з англ. − К. :
Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України.
7. Никонович М.О. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О.Редько; за ред. Є.В.
Мниха. − К. КНТЕУ, 2014.− 748 с.
8. Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України № 3125-ХІ
від 22.04.1993. − Спосіб доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
Додаткові джерела
9. Артюх О.В. Використання діагностичного аналізу в аудиторській діяльності /
О.В. Артюх // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : Монографія / За
заг. ред. професора О.М. Губачової. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 267-275. –
Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1433
10. Аудит: навч. посібник / С. I. Дерев'янко, Н. П. Кузик, С. О. Олійник, О. М.
Ганяйло. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 380 с.
11. Аудит: організація і методика: навч. посібник / Огійчук М.Ф., Новиков І.Т.,
Рагуліна І.І. − К.: Алеута, 2012. − 664 с.
12. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього
аудиту) : підручник. / За ред. проф. В.В.Немченко, О.Ю. Редько. −К.: ЦУЛ, 2012. −
540 с.
13. Бодюк А. В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту
підприємницької діяльності : монографія / А. В. Бодюк. – Київ : Кондор, 2009. – 356
с.
14. Великий Ю. В. Внутрішній контроль і аудит в Україні / Ю. В. Великий //
Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 7. – С. 5–7.
15. Верига Ю.А. Аудит персоналу підприємства в комп’ютерному середовищі /
Ю.А. Верига // Вісник Житомирського державного технологічного університету /
Економічні науки. - Житомир: ЖДТУ, 2010. - № 4 (54). - 396с. - С.37-40. – Спосіб
доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/384
16. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українськоросійсько-англійський словник: навч.посіб./ Ю.А.Верига, В.Л.Іщенко, Т.В.Гладких
та ін. – К.: „Центр учбової літератури”, 2012. – 292с.
17. Верига Ю.А. Методика внутрішнього та зовнішнього аудиту фінансових
резервів торговельних підприємств / Ю.А. Верига // Науковий вісник Полтавського
університету економіки і торгівлі, 2014. - №5 (67). - 190с. - С. 158-163
18.
Верига Ю.А. Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві:
процесний аспект / Ю.А. Верига, Є.А.Карпенко // Наукові праці Кіровоградського
національного технічного університету. Серія «Економічні науки». – Кіровоград:
КірНТУ,
2011.
–
№
20.
–
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186-193.
Спосіб
доступу:
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/365
19. Верига Ю.А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність [Електронний
ресурс] : монографія / Ю. Верига, М. Орищенко . – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 . –
Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/388
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