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ВСТУП 
 

     Дисципліна „Аудит фінансової звітності” за освітньо-професійною 
програмою має статус вибіркової. 
     Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- СВО ХНАМГ „Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна 
компонента) магістра  спеціальності 8.050106  – „Облік і аудит”,  2007.  
     - СВО ХНАМГ „Освітньо-професійна програма підготовки (варіативна 
компонента) магістра  спеціальності  8.050106 – „Облік і аудит”, 2007.  
      -  СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  магістра спеціальності 
8.050106 - „Облік і аудит”, Харків,2007(денная форма навчання). 
      -  СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  магістра спеціальності 
8.050106 - „Облік і аудит”, Харків,2008 (заочна форма навчання). 
       Програма ухвалена  кафедрою  (протокол №  11  від 05.05.2010 ) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Мета предмет і завдання дисципліни 
 

Мета та завдання вивчення дисципліни   - формування у студента 

теоретичних знань і практичних навичок по організації та проведенню  

аудиторської перевірки  фінансової звітності підприємства.  

Предмет вивчення дисципліни:  методи і прийоми аудиторської перевірки  

фінансової  звітності підприємства. 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 

Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких спирається на 
дану дисципліну 

Бухгалтерський облік 
Фінансовий облік 1 
Фінансовий  облік 2 
Організація і методика аудиту 
Облік ЗЕД  

вихідна 

 

Кваліфікаційні вимоги в галузі організації і методики аудиту 
підприємства 

Дисципліна “Аудит фінансової звітності” вивчається на базі засвоєння 

студентами такі дисципліни навчального плану: 

          -    у теоретико-методичному відношенні - мікроекономіка; 

          -  у методичному відношенні – Економіка підприємства, Бухгалтерський  

облік, Фінансовий  облік, Аудит. 

            - у відображенні результатів діяльності підприємства - Статистика, 

Фінанси підприємства, Аналіз господарської діяльності, Фінансовий облік. 

  В свою чергу знання з даної дисципліни забезпечують успішне засвоєння 

таких навчальних дисциплін як  Звітність підприємств, Організація 

бухгалтерського обліку та інші. 

В результаті  вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- нормативи  і стандарти аудиту; 

- основи організації аудиторської діяльності; 

- основні методичні прийоми проведення операційного аудиту; 
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- передові методи перевірки у компютерному середовищі. 

Уміти: 

           - розкривати зміст і володіти методами  та прийомами роботи з 

первісними документами  і фінансовою звітністю; 

          - володіти передовими методиками  перевірки  бухгалтерської та 

фінансової документації на бази обчислювальної техніки. 

- організувати аудиторську перевірку відповідно до  вимог МСА; 

-  планувати аудиторську діяльність і аудиторські перевірки; 

- визначати аудиторські ризики; 

- розробляти програми аудиторських перевірок. 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

 Модуль                      Аудит фінансової звітності                      2,0/ 72 

Змістовні модулі (ЗМ): 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.1. Організація і методика аудиторської перевірки 
фінансової звітності – 1,0/36    

1. Контроль якості аудиторських послуг в Україні  

2. Аудит повного пакета  фінансової звітності загального призначення  

3. Документування аудиторських перевірок  

4. Методика перевірки розділів обліку і робіт 

5. Висновок незалежного аудитора щодо повного пакета, фінансових звітів 
загального призначення 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.2. Аудит повного пакету фінансової звітності - 1,0/36  
6. Аудит  «Балансу» підприємства 
7. Аудит   «Звіту про фінансові результати» 

8. Аудит  «Звіту про рух грошових коштів» 

9. Аудит  «Звіту про власний капітал».  

10. Аудит операцій з об'єднання підприємств та Консолідованої фінансової 
звітності 

11. Аудит  «Приміток до фінансової звітності» 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 

( відповідно до галузевих стандартів ОПП,ОКХ та засобів діагностики ЗД, 
виробничі функції типові задачі діяльності та вміння (за рівнями 
сформованості) якими повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення даної 
дисципліни.) 
 

Вміння (за рівнями 
сформованості) та знання 

Типові задачі діяльності у 
яких використовуються 

вміння та знання 

Виробничі та соціальні 
функції, до яких 

відносяться типові задачі 
діяльності 

Володіти навичками 
перевірки законності  
фінансово-господарських 
операцій та достовірності  
бухгалтерської і фінансової 
звітності  відкритих і 
закритих акціонерних 
товариств. 

Аудит фінансової звітності  Облікова та аналітична  

 

1.4. Рекомендована основна  навчальна література 

Нормативна література 
 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні». Затверджений Верховною Радою України 16.07.99 № 996 — 
XIV. 

2. Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними  
товариствами та підприємствами – емітентами облігацій, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
17.01.2000р.№3  

3. Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000р. №302 “Про 
примітки до річної фінансової звітності”. 

4. “Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського 
обліку”, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 
29.12.2000 р. №356.  

5. Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2001р. №143 “Про 
кореспонденцію рахунків. 

6.  Наказ держкомітета будівництва, архітектури і житлової політики 
України «Рекомендації по плануванню, обліку і калькулюванню 
собівартості робіт (послуг) на підприємствах й організаціях житлово-
комунального господарства» від 06.03.2002 г N 47. 

7. Наказ Держбуду України «Методичні рекомендації по формуванню 
собівартості будівельно-монтажних робіт»від 7.05.2002р.№32. 

8. Наказ Міністерства економіки «Методичні рекомендації по формуванню 
складу і порядка їх планування у торговельній діяльності» від 
22.05.2002р. №145. 
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9. Наказ Міністерства фінансів України  «Методичні вказівки з обліку 
основних засобів» від 30.09.2003р. № 561. 

10. Наказ Міністерства фінансів «Методичні рекомендації по застосуванню 
регістрів бухгалтерсьького обліку малими підприємствами» від 
25.06.2003р. №422. 

11. Закон України «Про аудиторську діяльність» №3125 від 22.04.1993р.  з 
змінами за №140-У від 14.09.2006р. 

12. «Положення  про придбання, реалізацію та анулювання акцій власної 
емісії» №954 від 19.09.2006р. 

13. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1528 
від 19.12.2006р. «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, 
які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками 
фондового ринку». 

14. Рішення №69 від 31.01.2008р. «Про затвердження інструктивного листа 
щодо обсягу розкриття емітентами інформації про аудиторський 
висновок, який оприлюднюється в офіційному виданні та розміщується в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в складі регулярної 
річної інформації відповідно до вимог розділів V та VI Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів № 1591 від 19.12.2006р. 

15. Наказ Міністерства фінансів України «Методичні рекомендації по 
бухгалтерському обліку запасів» від 10.01.2007р.№2. 

16.  Наказ Міністерства фінансів України  «Про затвердження змін у деякі 
нормативно-праводі акти Міністерства фінансів України по 
бухгалтерському обліку» від 05.03.2008р. №353. 

17. Наказ Міністерства фінансів України  «Положення про порядок 
бухгалтерського обліку активів і операцій підприємств державного, 
комунального секторів економіки ті господарських організацій, що 
володіють та/або використовують обєкти державної, комунальної 
власновті» від 19.12.2009р. №1213. 

18. Наказ Міністерства фінансів України  «Про затвердження змін до 
деяких методичних рекомендацій  по бухгалтерському обліку» від 
10.11.2009р.№ 1307 та інші. 

19. Положення (стандарти ) бухгалтерського обліку (П(с)БО ( усі діючі)  
 

Підручники і посібники 
 

20. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними 
стандартами: приклади та коментарі: Практ. посібник. — К.: Лібра, 2001. 
— 840 с. 

21. Гордієнко Н.І. Фінансовий облік. Навчальний посібник. – Х.: ХНАМГ, 
2005.- 288с. 

22. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Аудит, організація і методика. Харків.: 
ХНАМГ, 2007.- 486с. 

23. Гордієнко Н.І. Звітність підприємств. Конспект лекцій.- Х.:ХНАМГ, 



 9 

2010.- 231с. 
24. Гордієнко Н.І. Аудит фінансової звітності. Конспект лекцій.- 

Х.:ХНАМГ, 2010.- 98с. 
25.  Міжнародні стандарти аудиту. Надання впевненості та етики.  К. 

Аудиторська палата України,2006.-1148с. 
26.  Кулаковська Л.П.,Піча Ю.В.Організація і методика аудиту :Навч. 

Посіб.- К.: Каравела, 2004.-568с. 
27. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит:Учебник.-5-е изд.,перераб. и доп.- 

М.: ИНФРА –М,  2008.-448с 
 

Методичне забезпечення 
(Реєстр методичних вказівок, планів семінарських занять, інструкцій до лабораторних робіт, 

комп’ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо). 
 

- Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи та 
виконання контрольної роботи  по дисципліні “Аудит фінансової звітності” для 
студентів спеціальності 7.050106 та 8.050106 « Облік і аудит», денної і заочної 
форми навчання. 2010р. 
 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

Аудит фінансової звітності 

 

Мета та завдання вивчення дисципліни   - формування у студента 
теоретичних знань і практичних навичок по організації та проведенню  
аудиторської перевірки  фінансової звітності підприємства.  
Предмет вивчення дисципліни:  методи і прийоми аудиторської перевірки  
фінансової  звітності підприємства. 

ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ: 

Організація і методика аудиторської перевірки фінансової звітності.   Аудит 
повного пакету фінансової звітності Методика аудиту звітності об’єднань, 
консолідованої фінансової звітності  та  Приміток до фінансової звітності. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Аудит финансовой отчетности 

Цель и задачи: формирование у студента теоретических знаний и 
практических навыков по организации и проведению аудитор ской проверки  
финансовой отчетности предприятия. 

Предмет: методы и прийомы аудиторской проверки  финансовой 
отчетности предприятия 

Содержательные модули:   

Организация и методика аудиторской проверки финансовой отчетности.   
Аудит полного пакета финансовой отчетности. Методика аудита отчетности 
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объединений, консолидированной финансовой отчетности   и Примечаний к 
финансовой отчетности 
 

Annotation to the “Audit of the Financial Statements” Syllabus 
 

Aim and tasks: to provide students with theoretical knowledge and practical 
skills in the field of the organization and realization of the financial statements’ audit 
procedures.  

Subject: methods and means of the financial statements audit control at the 
enterprises. 

Substantial modules: Organization and methods of the financial statements 
audit control. Audit peculiarities of the financial statements of each form. Financial 
statement audit methods at associations, audit techniques for consolidated financial 
statements. Audit of the applications to the financial statements. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 
видами навчальної роботи ( за робочим навчальним планом денної і 

заочної  форми навчання) 
                                                                                                      Таблиця 1 

Години 

В тому 
числі 

В тому числі 
Спеціал
ьність 
(шифр, 

абревіат
ура) 

Всього, 
кредит/ 
годин 

Трим
естри
/Семе
стри 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 
Л

аб
ор

а
то

р
н

і 

Самос
тійна 

робота 

К
он

т.
 

Р
аб

. 

К
Р

 

Р
Г

З 

Екза
мен 
(сем
естр) 

ПМК/ 
Залік 
(трим
естр/с
емест

р) 

8,050106 
Денна 
форма 
Облік і 
аудит 

 
2,0/72 

 
2 

 
24 

 
12 

 
12 

  
48 

 
 

 
 

  
 

ПМК 
2 

 
8,050106 
Заочна 
форма 
Облік і 
аудит 

 
2,0/72 

 
3 

 
14 

 
6 

 
8 

  
58 

 
20 

 
 

  
 

3 

 
2.2. Зміст дисципліни 

 
Модуль                      Аудит фінансової звітності                      2,0/ 72 

Змістовні модулі (ЗМ): 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.1. Організація і методика аудиторської 
перевірки фінансової звітності -1,0/36  

1.        Контроль якості аудиторських послуг в Україні  

2. Аудит повного пакета  фінансової звітності загального призначення  

3. Документування аудиторських перевірок  

4. Методика перевірки розділів обліку і робіт 

5. Висновок незалежного аудитора щодо повного пакета, фінансових звітів 
загального призначення 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.2. Аудит повного пакету фінансової звітності 
загального призначення – 1,0/36 
6. Аудит  «Балансу» підприємства 
7. Аудит   «Звіту про фінансові результати» 

8. Аудит  «Звіту про рух грошових коштів» 
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9. Аудит  «Звіту про власний капітал».  

10. Аудит операцій з об'єднання підприємств та Консолідованої фінансової 
звітності 

11. Аудит  «Приміток до фінансової звітності» 

2.2.1 Розподіл часу за модулями і змістовними модулями та формами 
навчальної роботи 

                                                                                                                   Таблиця 2 
Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни  (денна форма 
навчання) 

 

Форми навчальної роботи 
Модулі, змістовні модулі 

Всього, 
кредит/ 
годин Лекції 

Практичні 
заняття 

Самостій 
на робота 

Модуль Аудит фінансової звітності 2.0/72  12 12 48 
ЗМ 1.Організація і методика 
аудиторської перевірки фінансової 
звітності 

1.0 /36 6 6 24 

ЗМ 2. Аудит повного пакету фінансової 
звітності загального призначення  

1.0/36 6 6 24 

Таблиця 2.1 
Структура залікового кредиту навчальної дисципліни (заочна форма 

навчання) 
 

Кількість годин 
Тема 

Лекції 
Практичні 

заняття 
Самостійна 

робота 

1 2 3 4 

Тема 1. Контроль якості аудиторських послуг в 
Україні  

0,5 1,0 6 

Тема 2. Аудит повного пакета  фінансової 
звітності загального призначення 

0,5 0,5 6 

Тема 3. Документування аудиторських перевірок 0,5 1,0 6 

Тема 4. Методика перевірки розділів обліку і 
робіт 

0,5 0,5 6 

Тема 5. Висновок незалежного аудитора щодо 
повного пакета, фінансових звітів загального 
призначення 

1,0 1,0 6 

Тема 6. Аудит  Балансу підприємства 0,5 1,0 6 

Тема 7. Аудит   Звіту про фінансові результати 0,5 0,5 6 

Тема 8. Аудит  Звіту про рух грошових 
коштів 

0,5 0,5 6 
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Продовження табл. 

1 2 3 4 

Тема 9. Аудит  Звіту про власний капітал.  0,5 0,5 4 

Тема 10. Аудит операцій з об'єднання 
підприємств та Консолідованої фінансової 
звітності 

0,5 0,5 4 

Тема 11. Аудит  «Приміток до фінансової 
звітності» 

0,5 1,0 4 

Разом: 6 8 58 
 

2.2.2. Лекційний курс (денна форми навчання) 
 

Форма 
навчання 

(годин) Назва теми 

денна 

Модуль Аудит фінансової звітності  

ЗМ 1. Організація і методика аудиторської перевірки фінансової звітності  

Тема 1. Контроль якості аудиторських послуг в Україні  1,0 

Тема 2. Аудит повного пакета  фінансової звітності загального призначення 1,0 

Тема 3. Документування аудиторських перевірок 1,0 

Тема 4. Методика перевірки розділів обліку і робіт 1,0 

Тема 5. Висновок незалежного аудитора щодо повного пакета, фінансових 
звітів загального призначення 

2,0 

Разом за ЗМ 1. 6,0 

ЗМ 2. Аудит повного пакету фінансової звітності загального призначення  

Тема 6. Аудит  Балансу підприємства 1,0 

Тема 7. Аудит   Звіту про фінансові результати 1,0 

Тема 8. Аудит  Звіту про рух грошових коштів 1,0 

Тема 9. Аудит  Звіту про власний капітал.  1,0 

Тема 10. Аудит операцій з об'єднання підприємств та Консолідованої 
фінансової звітності 

1,0 

Тема 11. Аудит  «Приміток до фінансової звітності» 1,0 

Разом за ЗМ 2. 6,0 

Разом за модулем 12,0 
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Лекційний курс (заочна форма навчання) 
 

Форми навчання 
(годин) Тема 
заочна 

Тема 1. Контроль якості аудиторських послуг в Україні  
1,0 

Тема 2. Аудит повного пакета  фінансової звітності загального 
призначення 

0,5 

Тема 3. Документування аудиторських перевірок 
0,5 

Тема 4. Методика перевірки розділів обліку і робіт 
0,5 

Тема 5. Висновок незалежного аудитора щодо повного пакета, 
фінансових звітів загального призначення 

0,5 

Тема 6. Аудит  Балансу підприємства 0,5 
Тема 7. Аудит   Звіту про фінансові результати 0,5 

Тема 8. Аудит  Звіту про рух грошових коштів 
0,5 

Тема 9. Аудит  Звіту про власний капітал.  
0,5 

Тема 10. Аудит операцій з об'єднання підприємств та Консолідованої 
фінансової звітності 

0,5 

Тема 11. Аудит  «Приміток до фінансової звітності» 
0,5 

Разом 6,0 
 

2.2.3. Практичні заняття (денна і заочна форма навчання) 
 

Практичне заняття є однією із форм навчального заняття, на якому 
викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних 
положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 
застосування завдяки індивідуальному виконанню студентом відповідно 
сформульованих завдань. Основна мета практичного заняття полягає в 
розширенні, поглибленні та деталізації теоретичних знань, отриманих 
студентами на лекціях, в процесі самостійної роботи і спрямувати їх на 
підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення вмінь і 
навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, 
вмінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 
обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, 
розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. 

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття враховуються 
при виставлені поточної модульної оцінки з даної навчальної дисципліни. 
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Таблиця 3 
Перелік тем практичних занять ( денна форма навчання) 

 

Модуль Теми практичних завдань Години 

Тема 1. Контроль якості аудиторських послуг в Україні ЗМ 1.1. 
Практичне 
заняття 1 

Тема 2. Аудит повного пакета  фінансової звітності 
загального призначення 

2 

Тема 3. Документування аудиторських перевірок ЗМ1.1 
Практичне 
заняття 2 

Тема 4. Методика перевірки розділів обліку і робіт 
2 

ЗМ 1.1. 
Практичне 
заняття 3 

Тема 5. Висновок незалежного аудитора щодо повного 
пакета, фінансових звітів загального призначення 

2 

ЗМ 1.2. 
Практичне 
заняття 4 

Тема 6. Аудит Балансу підприємства 2 

Тема 7. Аудит Звіту про фінансові результати ЗМ1.2. 
Практичне 
заняття 5 

Тема 8. Аудит Звіту про рух грошових коштів 

2 

ЗМ1.2. 
Практичне 
заняття 6 

Тема 9. Аудит  Звіту про власний капітал.  
Тема 10. Аудит операцій з об'єднання підприємств та 
Консолідованої фінансової звітності 
Тема 11. Аудит  «Приміток до фінансової звітності» 

2 

Разом  12,0 

 
Таблиця 4 

Перелік тем практичних занять (заочна форма навчання) 

Теми практичних завдань Години 
Організація і методика аудиторської перевірки фінансової звітності.   2 
Етапи аудиторської перевірки. Планування складу и чисельності аудиторської 
групи 

 
2 

Організація аудиту фінансової звітності. Планування аудиторської   перевірки 2 
Аудит повного пакету фінансової звітності звітності 2 

Разом 8 
 

2.2.4. Індивідуально-консультативна робота 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконання 
контрольної роботи для студентів заочної форми навчання  у відповідності з 
вимогами викладеними в Методичних вказівках до практичних занять, 
самостійної роботи та виконання контрольної роботи  з дисципліни “Аудит 
фінансової звітності” для студентів спеціальності 7.050106 та 8.050106 « Облік і 
аудит», денної і заочної форми навчання. 2010р. 
Контрольна робота є складовою частиною у вивченні дисципліни “Аудит 

фінансової звітності”.  
 Обсяг у годинах - 20. 
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2.2.5. Самостійна робота студентів 
 

При вивченні дисципліни “Аудит фінансової звітності” окрім лекційних, 
практичних завдань, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно 
приділяти самостійній роботі. 

Основні види самостійної роботи студента: 
1. Вивчення додаткової літератури 
2. Робота з нормативною базою 
3. Підготовка до практичних занять 
4. Підготовка до проміжного  контролю 
5. Вирішення і письмове оформлення самостійних завдань 
6. Виконання контрольної роботи 

 

Самостійна робота студентів за темами та формами навчання 

Розподіл часу самостійної роботи (денна форма навчання) 
Таблия 5. 
Форми 

навчання Теми 
денна 

Тема 1. Контроль якості аудиторських послуг в Україні  4,0 

Тема 2. Аудит повного пакета  фінансової звітності загального 
призначення 

4,0 

Тема 3. Документування аудиторських перевірок 4,0 

Тема 4. Методика перевірки розділів обліку і робіт 4,0 

Тема 5. Висновок незалежного аудитора щодо повного пакета, 
фінансових звітів загального призначення 

8,0 

Тема 6. Аудит  Балансу підприємства 2,0 

Тема 7. Аудит   Звіту про фінансові результати 2,0 

Тема 8. Аудит  Звіту про рух грошових коштів 2,0 

Тема 9. Аудит  Звіту про власний капітал.  2,0 

Тема 10. Аудит операцій з об'єднання підприємств та Консолідованої 
фінансової звітності 

2,0 

Тема 11. Аудит  «Приміток до фінансової звітності» 2,0 

Разом 48,0 
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Розподіл часу самостійної роботи  (заочна форма навчання) 
Таблиця 5.1. 

Форми 
навчання Теми 

заочна 
Тема 1. Контроль якості аудиторських послуг в Україні  5,0 

Тема 2. Аудит повного пакета  фінансової звітності загального 
призначення 

6,0 

Тема 3. Документування аудиторських перевірок 6,0 

Тема 4. Методика перевірки розділів обліку і робіт 6,0 

Тема 5. Висновок незалежного аудитора щодо повного пакета, 
фінансових звітів загального призначення 

6,0 

Тема 6. Аудит  Балансу підприємства 5,0 

Тема 7. Аудит   Звіту про фінансові результати 3 

Тема 8. Аудит  Звіту про рух грошових коштів 6,0 

Тема 9. Аудит  Звіту про власний капітал.  6,0 

Тема 10. Аудит операцій з об'єднання підприємств та Консолідованої 
фінансової звітності 

6,0 

Тема 11. Аудит  «Приміток до фінансової звітності» 6,0 

Разом 6,0 
 

2.3. Засоби контролю і структура залікового кредиту 
 

Структура залікового кредиту (денна форма навчання) 
 

Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання) 

Розподіл 
балів, % 

Поточний контроль зі змістовних модулів 
ЗМ 1. тестове завдання 1 30 
ЗМ 2 . тестове завдання 2 30 

Підсумковий контроль за модулем 
ПМК  вигляді теоретичного, практичного завдання  та тестів  40 

Всього за модулем 100% 
 

Шкала переведення показників успішності знань студентів ХНАМГ  
в систему оцінювання за шкалою ECTS 

Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
 

Кількість балів Оцінка за національною шкалою 
Оцінка за 

шкалою ЕCTS 
більше 90-100 включно          Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 

           Добре 
C 

більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 

         Задовільно 
E 

більше 20-50 включно Незадовільно з можливістю повторного 
складання 

FX 

   від 0 до 20 включно Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

F 
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Структура залікового кредиту (заочна форма навчання) 
 

Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання) 

Розподіл 
балів, % 

Поточний контроль - 
Виконання і захист контрольної   роботи 60 
Підсумковий контроль за модулем   
Залік (письмовий) 40 

Всього за модулем 100% 
 

2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

Тема Література 

Тема 1. Контроль якості аудиторських послуг в Україні  24., с.5-9 

Тема 2. Аудит повного пакета  фінансової звітності загального 
призначення 

24.,9-16 

Тема 3. Документування аудиторських перевірок 24.,16-31 

Тема 4. Методика перевірки розділів обліку і робіт 24.,31-34 

Тема 5. Висновок незалежного аудитора щодо повного пакета, фінансових 
звітів загального призначення 

26,34-39 

Тема 6. Аудит  Балансу підприємства 24., 39-47 
Тема 7. Аудит   Звіту про фінансові результати 24.,47-58 

Тема 8. Аудит  Звіту про рух грошових коштів 24.,58-69 

Тема 9. Аудит  Звіту про власний капітал.  24.,69-71 

Тема 10. Аудит операцій з об'єднання підприємств та Консолідованої 
фінансової звітності 

24.,71-75 

Тема 11. Аудит  «Приміток до фінансової звітності» 24.,75-77 
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НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 
 
 
 
 
 
 

Гордієнко Наталія Іванівна 
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