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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Основи аудиту” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавр, 

спеціальності   292 «Міжнародні економічні відносини» 

освітня програма «Міжнародні економічні відносини»  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни  
 

Метою дисципліни є опанування та засвоєння студентами системи спеціальних 

знань в організації і проведенні аудиторських перевірок на стадії підготовки, планування, 

проведення процедур аудита й одержання аудиторських доказів, формулювання висновків 

і складання аудиторських висновків. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

- здатність застосовувати знання з аудиту у практичних ситуаціях; 

- здатність до проведення аудиторської перевірки на підприємствах різних форм 

власності; 

-здатність працювати згідно міжнародних стандартів аудиту; 

- здатність аналізувати результати діяльності підприємств що перевіряються, а 

також зіставляти їх результати діяльності з факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища; 

- розуміти принципи і норми діючого законодавства, міжнародних стандартів 

аудиту та використовувати їх у професійної діяльності; 

- здатність аналізувати звітність перевіряємого підприємства, а також основні події, 

які впливають на його фінансовий стан.  

Після завершення курсу студент має набути такі загальні та фахові 

компетентності: 

Загальні: 

ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.  

ЗК4. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним. 

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК11. Здатність працювати в команді. 

ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 

Фахові: 

ФК2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і 

методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, 

застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних 

економічних відносин. 
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ФК3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних 

економічних відносин та моделей економічного розвитку. 

ФК5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових 

ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них. 

ФК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи 

регулювання міжнародної торгівлі. 

ФК7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-

фінансових і кредитних відносин. 

ФК9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та 

світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 

природничими науками. 

ФК10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та 

дипломатичних методів (засобів) 

вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.  

ФК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові 

матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних 

відносин. 

ФК13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних 

економічних відносинах. 

ФК14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням 

фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними 

мовами. 

ФК15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

ФК16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень 
знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності. 

 

1.3. Кількість кредитів – 4 

 

1.4. Загальна кількість годин – 120 
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

 Характеристика навчальної дисципліни 

за вибором 

денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки  

3-й 3-й 

Семестр 

5-й 5-й 

Лекції 

32 год.  18 год.  

Практичні, семінарські заняття 

32 год.   год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

56 год.  102 год. 

 в т.ч. Індивідуальні завдання:   

Контрольна  робота - 20 год. 

 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

 

ПРН1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи 

необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність 

до інноваційних змін. 

ПРН2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами 

усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію. 

ПРН3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні 

пакети загального і спеціального призначення. 

ПРН4. Систематизувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ 

у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних 

факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням 

особливостей національного і міжнародного середовища. 

ПРН5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для 

представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з 

інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, 

мультикультурності, толерантності та поваги до них. 

ПРН6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати 

результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом 

лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу. 

ПРН7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 
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ПРН8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального 

розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних /дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 

ПРН9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, 

сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних 

проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху 

капіталу, міжнародних валютно- фінансових та кредитних відносин, мобільності 

людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій. 

ПРН10. Ідентифікувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку. 

ПРН11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм 

міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

ПРН12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та 

порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх 

функціонування. 

ПРН13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану 

та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з 

використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання 

міжнародної торгівлі. 

ПРН14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації 

міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 

ПРН15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та 

налагоджувати комунікації між ними. 

ПРН16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин 

та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, 

юридичними, природничими науками. 

ПРН18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі 

розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності 

функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-

наслідкових та просторово-часових зв’язків. 

ПРН19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні 

документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері 

міжнародних економічних відносин. 

ПРН20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової 

компоненти міжнародних економічних відносин. 

ПРН22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування 

міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

України. 

ПРН23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки 

професійної компетентності на високому рівні. 

ПРН24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно- аналітичний 

інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та 

методи моніторингу кон’юнктури світових ринків. 

ПРН25. Презентувати результати дослідження на базі яких, 

розробляються рекомендації та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища. 
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2. Тематичний план  навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Науково-теоретичні й організаційні основи аудиторського процесу. 

Тема 1. Сутність та предмет аудиту, сфера його діяльності. 

Зміст:  

Історія розвитку аудиту. Міжнародна практика аудиту.  

Суть аудиту. Об‘єкт та предмет аудиту. Сучасний стан аудиту в Україні та його 

перспективи розвитку.  

Закон України  “ Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність ”. 

Обов’язковий та ініціативний аудит. Основні види діяльності аудиторських фірм. 

 Види аудиторських перевірок.  

Зовнішній та внутрішній аудит.  

 

Тема 2. Організація аудиторської практиці в Україні. 

Зміст: 

Управління аудитом в Україні.  

Орган громадського нагляду: Рада по нагляду за аудиторською діяльність та 

Інспекція по забезпеченню якості. 

Аудиторська палата України, її функції. 

Атестація аудиторів. 

 Реєстр аудиторських фірм та аудиторів України. 

 Професійна етика аудиторів, їхні права і обов‘язки. Права та обов’язки замовників 

аудиторських послуг.  

Організація функціонування аудиторських служб. 

 

Тема 3. Планування стадій та процедур аудиту. 

Зміст: 

Етапи аудиторського процесу.   

Порядок складання листа -  зобов’язання.  

Порядок розробки планів та програм аудиторської перевірки. Загальний  огляд 

бухгалтерської звітності. 

 Інформаційне забезпечення аудиторського процесу.  

Аудиторські процедури. Фактори які впливають на зміст аудиторських процедур та 

їх види. 

 

Тема 4. Методи аудиторської перевірки. 

Зміст: 

Методи та прийоми аудиторських перевірок.  Види аудиторських процедур. 

Використання методичних прийомів аудиту на конкретних ділянках діяльності 

підприємства.  

Вибір загальнонаукових та специфічних методів аудиту.  

Види тестів використовує мі аудитором при перевірки.  

Сутність аудиторської вибірки. 

 

Розділ 2. Організація проведення аудиторських перевірок та узагальнення її 

результатів. 

Тема 5. Аудиторський ризик. 

Зміст: 
Суть аудиторського ризику. 
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 Власний ризик: риск впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.   Риск контролю: 

риск систем бухгалтерського обліку та риск систем внутрішнього контролю. Риск 

виявлення: риск тестового контролю та риск аналітичного огляду.  

Порядок визначення величини аудиторського ризику.  

Методика розрахунку аудиторського ризику Р. Доджа та Дж. Робертсона. 

 

Тема 6. Аудиторські докази. Суттєвість помилки. 

Зміст: 
Поняття аудиторських доказів і їх види. Вимоги до аудиторських доказів. Джерела 

отримання аудиторських доказів та пред‘явленні до них вимоги. Методика отримання 

аудиторських доказів. Процедури отримання доказів. 

Міжнародна класифікація помилок та причини їх виявлення. Поняття помилок, 

обману та шляхи їх здійснення. Наслідки помилок та обману. Шляхи виявлення помилок 

та обману.  

Виявлення помилки на суттєвість.  

Три рівня суттєвості помилки. Застосування спеціальних прийомів та методів при 

виявленні фактів помилки та обману. 

 

Тема 7. Робочі документи аудитора. 

Зміст: 
Сутність, зміст та форма робочих документів аудитора. Структура робочого 

документа та вимоги до його складання. 

 Мета складання робочих документів.  

Вимоги до робочих документів та їх класифікація. 

Порядок збереження робочих документів. Додаткова стогова документація. 

 

Тема 8. Складання та оформлення аудиторських висновків. 

Зміст: 
Структура аудиторського висновку. 

 Види аудиторських висновків.  

Модифікація та доповнення аудиторських висновків. Дата аудиторського висновку. 

 Контроль якості роботи аудиторів. 

 Аудиторський звіт. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

Л п л

а

б 

і

н

д 

с

.

р

. 

л п л

а

б 

і

н

д 

с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

13 

Розділ1. Науково-теоретичні й організаційні основи аудиторського процесу 

Тема 1. Сутність та предмет 

аудиту, сфера його діяльності. 

12 4 4   4 11+ 

1д 

1+ 

1д 

   10 

Тема 2. Організація аудиторської 

практиці в Україні. 

12 4 4   4 11+ 

2д 

 

2д 

   11 

Тема 3. Планування стадій та 

процедур аудиту. 

12 4 4   4 12+ 

1д 

1+ 

1д 

   11 

Тема 4. Методи аудиторської 

перевірки. 

12 4 4   4 10+ 

2д 

 

2д 

   10 

Разом за  розділом 1 48 1 6 16   16 44+ 

6д 

2+ 

6д 

   42 

Розділ 2. Організація проведення аудиторських перевірок та узагальнення її 

результатів 

Тема 5. Аудиторський ризик. 13 4 4   5 10+ 

2д 

 

2д 

   10 

Тема 6. Аудиторські докази. 

Суттєвість помилки. 

13 4 4   5 11+ 

2д 

1 

2д 

   10 

Тема 7. Робочі документи 

аудитора. 

12 4 4   4 10+ 

2д 

 

2д 

   10 

Тема 8. Складання та 

оформлення аудиторських 

висновків. 

14 4 4   6 11+ 

2д 

1+ 

2д 

   10 

Разом за розділом 2 52 16 16   20 42+ 

8д 

2+ 

8д 

   40 

Індивідуальне завдання: 

контрольна робота 

20     20 20     20 

 У

Усього годин  

120 32 32   56 120 

(106+

14д) 

4+ 

14д 

   102 
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4. Теми семінарських, практичних занять 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Сутність, предмет та об’єкт аудиту 4 - 

2 Тема 2. Нормативно-правове забезпечення аудиту 4 - 

3 Тема 3. Організація аудиторського процесу 4 - 

4 Тема 4. Вибір аудиторських процедур в ході перевірки 4 - 

5 Тема 5. Розрахунок аудиторського ризику 4 - 

6 Тема 6. Помилки та можливості обману. Аудиторські докази 4 - 

7 Тема 7. Порядок оформлення робочих документів аудитора 4 - 

8 Тема 8. Аудиторський висновок та інша підсумкова 

документація 

4 - 

 Разом  32 - 

                                                                                                        

                                                5.  Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Сутність та предмет аудиту, сфера його діяльності. 

Опрацювання додаткової рекомендованої літератури за темою з 

метою підготовки презентацій та підсумкового семестрового 

контролю 

4 10 

2 Тема 2. Організація аудиторської практиці в Україні. 

Розгляд додаткового матеріалу по атестацію аудиторів та роботу 

Органу громадського нагляду, Аудиторської палати та Інспекції по 

контролю якості 

4 11 

3 Тема 3. Планування стадій та процедур аудиту. 

За допомогою рекомендованих інформаційних джерел та 

лекційного матеріалу, вивчити питання теми з метою підготовки 

презентацій та підсумкового семестрового контролю 

4 11 

4 Тема 4. Методи аудиторської перевірки. 

Опрацювання додаткової рекомендованої літератури та вивчення 

особливостей застосування вибіркової перевірки та тестування 

4 10 

5 Тема 5. Аудиторський ризик. 

За допомогою рекомендованих інформаційних джерел та 

лекційного матеріалу розрахувати аудиторський ризик по окремій 

аудиторської перевірки 

5 10 

6 Тема 6. Аудиторські докази. Суттєвість помилки. 

За допомогою рекомендованих інформаційних джерел та 

лекційного матеріалу  розрахувати по обраному підприємству із 

інтернету і його звітності  розміри суттєвості помилки. 

5 10 
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7 Тема 7. Робочі документи аудитора. 

Необхідно за допомогою рекомендовано літератури скласти робочі 

документи аудитора по плануванню аудиторської перевірки та 

анкети тестування керівника і головного бухгалтера по питанням 

внутрішнього контролю 

4 10 

1 2 3 4 

8 Тема 8. Складання та оформлення аудиторських висновків. 

За допомогою рекомендованих інформаційних джерел та 

лекційного матеріалу необхідно скласти незалежний аудиторський 

висновок 

6 10 

9  Виконання  Індивідуального завдання:  контрольної роботи 20 20 

 Разом 56 102 

 

 

6. Індивідуальні завдання 

(Семестрова контрольна робота) 

 

В якості індивідуального навчально-дослідного завдання виступає контрольна 

робота, що є обов’язковою частиною самостійної роботи студента. 

Контрольна робота виконується у відповідності до початкових букв прізвищ 

студентів згідно з «Методичними вказівками до виконання індивідуального розрахункового 

завдання» з дисципліни «Основи аудиту». 

При виконанні контрольного завдання необхідно керуватися наступними 

вимогами: 

1. На початку завдання повинен бути наведений номер варіанта та прізвище 

студента. 

2. Перед  складанням листа-зобов’язання аудитора необхідно ознайомитися з 

умовами завдання а також зі структурою листа зобов’язання згідно з Міжнародними 
стандартами аудиту, який представлено в Темі 3 курсу в Moodle. 

3. Обов’язково лист-зобов’язання необхідно складати чітко встановлених умов. 

4. Інші завдання контрольної роботи необхідно оформити в табличному виді.  

5. Запропоновані варіанти робочих документів аудитора повинні бути заповнені і 

відповідати умовам завдання обраного варіанта контрольної роботи.  
6. Контрольна робота повинна бути оформлена акуратно, написана розбірливо, без 

скорочення слів (крім загальноприйнятих скорочень). Сторінки треба пронумерувати й 

залишити широкі поля (краще писати текст на одній стороні аркуша) для зауважень 

рецензента й виправлень (доповнень), внесених студентом після рецензування. 

7. Наприкінці завдання варто навести список використаної літератури, складений 

відповідно до прийнятої послідовності. Спеціальна література викладається за абеткою із 

вказівкою автора, видавництва й року видання, сторінки, що містить використану 

інформацію. 

8. Контрольна робота повинна бути підписана студентом із наведенням дати його 

виконання. 

9. Якщо за контрольною роботою рецензентом зроблені зауваження, студент 

повинен урахувати їх і, не переписуючи завдання, внести необхідні виправлення й 

доповнення. Без дотримання зазначеної вимоги контрольне завдання не буде зараховано. 

Написання ІНДЗ   має   сприяти   глибшому засвоєнню студентами   дисципліни 
«Основи аудиту», спонукає до ґрунтовного закріплення й перевірки знань, отриманих 

студентами в процесі вивчення навчального матеріалу, уміння застосовувати на практиці 

вміння і знання отримані при вивчені курсу. 

ІНДЗ оцінюються за критеріями: 

 самостійності виконання; 
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 логічності та послідовності викладення матеріалу та відповідність умовам завдання; 

 повноти та глибини вирішення завдання; 

 обґрунтованості висновків; 

 якості оформлення ІНДЗ. 

7. Методи навчання  

Піч час викладанні навчальної дисципліни «Основи аудиту» використовуються 

інформаційно-ілюстративний та проблемні методи навчання із застосуванням: 

- лекцій у супроводі    раздаткового  матеріалу, який складається з реальних 

робочих документів аудиторів; 

- розв’язування задач та тестів; 

- складання  графічних схем; 

- виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Основними формами вивчення дисципліни є лекції, практичні заняття, самостійна 

робота. Основними відмінностями активних та інтерактивних методів навчання від 

традиційних вважаються не лише методика й техніка викладання, але й висока 

ефективність навчального процесу, яка проявляється через: 

- високу мотивацію студентів; 

- закріплення теоретичних знань на практиці; 

- підвищення самосвідомості студентів; 

- вироблення здатності ухвалювати самостійні рішення; 

- вироблення здатності приймати колективні рішення; 

- вироблення здатності до соціальної інтеграції; 

- придбання навичок вирішення конфліктів; 

- розвиток здатності до компромісів. 

При викладанні дисципліни “Основи аудиту” для активізації навчального процесу 

передбачено використання  таких сучасних навчальних технологій як проблемні лекції, 

міні-лекції, робота в малих групах та ін. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло 

питань теми лекції обмежується кількома ключовими моментами, й увага студентів має 

бути сконцентрована на матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках. При  

проведенні проблемної лекції має бути розданий друкований матеріал і виділені головні 

висновки з питань, що розглядаються. 

При викладанні лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для 

самостійного розмірковування. При цьому лектор ставить питання, які спонукають 

студента шукати вирішення проблемної ситуації. Така ситуація змушує студентів 

сконцентруватися, й почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.  

На початку проведення проблемної лекції необхідно чітко сформулювати 

проблему, яку необхідно вирішити студентам. При викладанні лекційного матеріалу слід 

уникати прямої відповіді  на поставлені питання, а висвітлювати матеріал, таким чином, 

щоб отриману інформацію студент міг використати при вирішенні проблеми. 

Міні-лекції передбачають викладення  навчального матеріалу за короткий 

проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, 

образів, доведень та узагальнень.  

На початку проведення міні-лекції за обраними темами лектор акцентує увагу 

студентів на необхідності представити викладений лекційний матеріал у так званому 

структурно-логічному вигляді. На розгляд виносять питання, які зафіксовані в плані 

лекцій, але викладають їх стисло. Лекційне заняття, проведене в такий спосіб, пробуджує 

в студента активність та увагу до сприйняття матеріалу, а також спрямовує його на 

використання системного підходу при відтворенні інформації, яку він отримав під час 

лекції. 

Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою активізації 

навчального процесу, як робота в малих групах. 
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Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практичні заняття за 

формою та змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою 

заняття, забезпечує формування досвіду соціального спілкування. 

Після висвітлення проблеми (проблемна лекція) або стислого викладення матеріалу 

(міні-лекція) студентам пропонується об’єднатися в групи по 5-7 осіб та представити 

наприкінці заняття  своє бачення та сприйняття матеріалу, тобто виступити перед 

аудиторією з результатам роботи групи. 

Дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо певної теми, а 

також розвивають мислення, допомагають формувати погляди й переконання, виробляють 

уміння формулювати думки й висловлювати їх, учать оцінювати пропозиції інших людей, 

критично підходити до власних поглядів. 

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів, і передбачає розгляд 

виробничих, управлінських та інших ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального 

матеріалу. 

8. Методи контролю 

 

Оцінювання знань здобувачів з дисципліни «Основи аудиту» передбачає всі види 

занять, передбачених навчальним планом. Під час вивчення дисципліни застосовуються 

такі методи оцінювання знань: 

 поточний контроль здійснюється на практичних заняттях під час усної 

співбесіди зі здобувачами за результатами виконання домашніх завдань, перевірки 

розв’язання типових задач; перевірки розв’язання нетипових задач на використання знань 

в практичних ситуаціях; 

 проміжний контроль проводиться за допомогою проведення тестового 

контролю та виконання комплексної контрольної роботи; 

 підсумковий контроль передбачає проведення іспиту з усього курсу. 

   

 Основними  завданнями контролю знань з дисципліни «Основи аудиту» є 

оцінювання засвоєння ними теоретичних та практичних знань і навичок, набутих під час 

навчання. При цьому, контрольні заходи мають: 

1) стимулювати систематичну самостійну роботу над навчальним 

матеріалом; 

2) забезпечити закріплення  та реалізацію набутих теоретичних знань при 

виконанні практичних завдань на прикладі роботи конкретних підприємств. 

 Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних формах: 

 оцінювання роботи і знань студентів під час практичних занять; 

 складання проміжного контролю знань за змістовими модулями 

(тестування); 

 оцінювання виконання та захист індивідуального розрахункового завдання; 

 складання заліку. 

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних 

занять, і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи. Об’єктами поточного контролю є: 

 активність та результативність роботи студента протягом семестру над 

вивченням програмного матеріалу дисципліни; 

 відвідування занять; 

 виконання індивідуального науково-дослідного завдання; 

 складання проміжного контролю із змістовних модулів. 

Контроль систематичного виконання самостійної роботи та активності на 

практичних заняттях проводиться за такими критеріями: 

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 
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ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з 

питань, що розглядаються; 

уміння поєднувати теорію із практикою при розгляді практичних ситуацій, 

розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні індивідуальних завдань, та 

завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

оволодіння методами аудиторської перевірки даних із використанням 

комп’ютерних технологій; 

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в 

аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 

робити висновки.  

При оцінюванні практичних занять увага приділяється також їх якості та 

самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком 

навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то оцінка буде знижена. 

Проміжний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом 

лекційного матеріалу та вміння застосування його для вирішення практичної ситуації й 

проводиться у вигляді тестування. При цьому тестове завдання може містити як 

запитання, що стосуються суто теоретичного матеріалу, так і запитання, спрямовані на 

вирішення невеличкого практичного завдання.                                                                    

 

9. Схема нарахування балів для підсумкового семестрового контролю  
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К
о

н
тр

о
л
ьн

а 
р
о

б
о

та
, 

п
ер

ед
б
ач

ен
а 

н
ав

ч
ал

ьн
и

м
 п

л
ан

о
м

 

Р
аз

о
м

 

Іс
п

и
т 

Р
аз

о
м

 з
а 

се
м

ес
тр

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 ІНДЗ 

5 5 5 5 5 5 5 5 20 60 40 100 

 

Т1- Сутність та предмет аудиту, сфера його діяльності. 

Т2  - Організація аудиторської практиці в Україні. 

Т3 - Планування стадій та процедур аудиту. 

Т4 - Методи аудиторської перевірки. 

Т5 - Аудиторський ризик. 

Т6- Аудиторські докази. Суттєвість помилки. 

Т7 - Робочі документи аудитора. 

Т8 - Складання та оформлення аудиторських висновків. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

Критерії оцінювання  результативності роботи здобувачів вищої освіти за відповіді на 

питання поточного контролю 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, 

вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати 

тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово 

представити певний матеріал (презентація). 

 

Якісними критеріями оцінювання виконання завдань поточного контролю є: 
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1. Повнота відповіді або виконання завдання: 

– елементарна; 

– фрагментарна; 

– повна; 

– неповна. 

2. Рівень сформованості логічних умінь: 

– елементарні дії; 

– операція, правило, алгоритм; 

– правила визначення понять; 

– формулювання законів і закономірностей; 

– структурування суджень, доводів, описів. 

 

Критерії оцінювання результативності  роботи студентів при виконанні 

самостійної роботи 

Якісними критеріями оцінювання виконання індивідуальних завдань студентами є: 

1.Повнота виконання завдання: 

 Елементарна; 

 Фрагментарна; 

 Повна; 

 Неповна. 

2. Рівень самостійності студента 

 під керівництвом викладача; 

 консультація викладача; 

 самостійно. 

3. Сформованість навчально-інформаційних умінь (роботи з підручником, володіння 

різними способами читання, складання плану, рецензій, конспекту, вміння користуватися 

бібліотекою, спостереження, експеримент тощо) 

4. Сформованість навчально-інтелектуальних умінь (визначення понять, аналіз, синтез, 

порівняння, класифікація, систематизація, узагальнення, абстрагування, вміння 

відповідати на запитання, виконувати творчі завдання тощо); 

5. Рівень сформованості фахових методичних вмінь (вміння застосовувати на практиці 

набуті знання): 

 низький – володіння умінням здійснювати первинну обробку навчальної 

інформації без подальшого її аналізу; 

 середній – уміння вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань; 

 достатній – застосовує набуті знання у стандартних практичних ситуаціях; 

 високий – володіння умінням творчо-пошукової діяльності. 

 

 

Критерії оцінювання  підсумкового контролю (екзаменаційної роботи) 

 

За кожну правильну відповідь на питання завдань 1 – 10 студент одержує 2 бали, за 

правильну відповідь на питання 11 та 12 – студент одержує по 10 балів. 

 

 

№ питання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Разом 

Кількість балів 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 40 

 

Виконана екзаменаційна робота оцінюється за чотирирівневою школою 

оцінювання – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 
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Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

чотирирівнева шкала 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 

 

10. Рекомендована література 

Основна література 

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

21.12.2017 р.    

2. Кодекс професійної етики професійних бухгалтерів міжнародної федерації 

бухгалтерів.,  

3. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2016 року: 

Пер. с англ. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2016. – 1152 с. 

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

впевненості та супутніх послуг. Видання 2015 року : збірник : пер. з англ. : у 3 ч. / 

International Auditing and Assurance Standards Board, Міжнар. федерація бухгалтерів, 

Аудиторська палата України ; редкол.: О. В. Гачківський (голова) та ін. ; пер.: О. Л. 

Ольховікова, О. В. Селезньов.  Київ : Фенікс, 2016.  

5. Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements. – 

International Federation of Accountants (IFAC), 2008. – 972 p. 

6. Gray, I., & Manson, S. (2008). The audit process: ISA edition. Principles, practice and 

cases. London: Cengage Learning. 

7. Marx, B., Van der Watt, A., Bourne, P., & Hamel, A. (2012). Dynamic 

auditing. Pietermaritzburg: Interpak Books. 

8. South African Institute of Chartered Accountants. (2013b). SAICA handbook: Volume 

2 – Auditing. Pietermaritzburg: Interpak Books. 

 

Допоміжна література 

1. Аудит / В.В. Рядська, Я.В. Петраков.К: Центр навчальної літератури. 2019 – 416 с. 

2. Аудит : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / О. А. Сарапіна, Т. А. Пінчук 

Т. В. Шрам ; Херсон. нац. техн. ун-т.  Херсон : Вишемирський В. С., 2016.  507 с.  

3. Аудит : навч. посіб. /  за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пушкаря Михайла 

Семеновича ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 275 с. 

4. Аудит: обучающий курс. От теории к практике :  / В. В. Фесенко.  2-е изд. Днепр : 

Акцент, 2017. 341 с. 

5. Аудит: методика і організація : навч. посіб. / Н. І. Гордієнко та ін.; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.  Вид. 2-ге, перероб. і допов. Харків : ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова, 2017. 318 с.  

6.  Аудит: навчальний посібник для вузів / Л.І. Янчева,  З.О. Макеєва, А.О. Баранова, 

І.В. Янчева та А.І. Кашперська. К.: Знання, 2009. 335 с. 

7. Аудит. Вступ до фаху: навчальний посібник для вузів / В.С. Лень, В.А. Нехай. К.: 

Центр учбової літератури,  2009. 255 с. 

8. Аудит: навчальний посібник / О.Р. Суха. Львів: Новий Світ. 2009. 280 с. 

9. Аудит: навчальний посібник для вузів / В.П. Пантелєєв. К.: Професіонал, 2008. 
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397 с. 

10. Внутрішній аудит : підручник / Пушкар М. С., Семанюк В. З. ; Терноп. нац. екон. 

ун-т.  Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 211 с. 

11. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року: 

Пер. с англ.  К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006. 1152 с. 

12. Облік і аудит : навч. посіб. / Н. П. Банера ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. 

Скаско ; Львів. ін-т економіки і туризму. Львів : Растр-7, 2017. 502 с. 

13. Основи аудиту: навчальний посібник / С.Д. Джерелейко. – Хмельницький: ПВНЗ 

«УЕП», 2007. – 142 с. 

14. Основи аудиту (в схемах, графіках, таблицях) / М.С. Стасишен, Ю.В. Піча. – К.: 

Каравела, 2007. – 91 с. 

15. Організація і методика аудиту: підручник для вузів /   Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. 

– К.: Каравела, 2009. – 543 с. 

16. Організація і методика аудиту: навчальний посібник / Т.Г. Безуглова, Н.С. Усик. – 

К.: Університет «Україна», 2007. – 371 с. 

17.  Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2008. 

– 320 с. 

18. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту: Навч. посіб. – Тернопіль: 

«Прес», 2005. – 192с. 

19. Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті: підруч. /В. Д. 

Шквір, А. Г. Завгородній, О. С. Височан. Львів: Вид-во Льв.політехніки, 2012. 400 

с. 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Нормативно-правова база / Кабінет Міністрів України; Урядовий портал. – Офіц. 

веб-сайт. – URL : http://www.kmu.gov.ua/control/npd/list. 

2. Нормативно-правові акти // Урядовий портал. Єдиний веб-портал виконавчої влади 

України. – URL : 

http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=32854. 

3. Статистична інформація / Офіційний сайт державної служби статистики України. – 

URL : http://www.ukrstat.gov.ua. 

4. Загальноакадемічний портал наукової періодики. Національна академія наук 

України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/NTI/search.html. 

5. www.sau-apu.org.ua (сайт Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України) 
6. Borthick, A. F., & Curtis, M. B. (2004). Audit simulation for due diligence on fast-

fashion inventory through data querying. Retreived from: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.126.4817&rep=rep1&typ e=pdf 

7. Deloitte. (2012). The audit process. Retrieved from 

http://www.deloitte.com/view/en_LU/lu/industries/psf/psf-service-offering-along- 

development/external-audit/index.htm 

 

12. Особливості навчання за денною формою в умовах  

дії обставин непоборної сили 

 

В умовах дії форс-мажорних обмежень освітній процес в університеті здійснюється 

відповідно до наказів/ розпоряджень ректора/ проректора або за змішаною формою 

навчання  або повністю дистанційно в синхронному режимі. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання надається 

можливість скласти екзамен в тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в 

дистанційному курсі «Основи аудиту», режим доступу: 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5812 

http://www.kmu.gov.ua/control/npd/list
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=32854
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/NTI/search.html
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.126.4817&rep=rep1&typ
http://www.deloitte.com/view/en_LU/lu/industries/psf/psf-service-offering-along-
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