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ВСТУП 
 
     Дисципліна „Організація і методика аудиту” за освітньо-професійною 

програмою має статус вібіркової. 

     Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

       - СВО ХНАМГ „Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна 

компонента) бакалавра напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит», 2007.  

   - СВО ХНАМГ „Освітньо-професійна програма підготовки (варіативна 

компонента) бакалавра напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”, 2007.  

    -  СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра напряму 

підготовки  6.030509 – „Облік і аудит”,  2007 (денна форма навчання). 

     -  СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра напряму 

підготовки  6.030509 – „Облік і аудит”,  2008 (заочна форма навчання). 

       Програма ухвалена  кафедрою  (протокол №  11  від 05.05.2010 ) 

 

 

 
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни   місце в структурно-логічній 
схемі підготовки фахівця 

Мета вивчення дисципліни: - формування системи знань у галузі 

створення аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення 

аудиторських перевірок і супутніх аудиту робіт. 

Завдання  дисципліни: 
Вивчення організаційних засад аудиторської діяльності, її правового і 

інформаційного забезпечення; набуття методичних навичок  аудиторської 

перевірки та оцінювання стану підприємницької діяльності. 

Предмет: 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 

Аудит 

 

Облік ЗЕД  

Звітність підприємств 

Аудит фінансової звітності 
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  Кваліфікаційні вимоги в галузі організації і методики аудиту 
підприємства 

 
Дисципліна “Організація та методика аудиту” вивчається на базі засвоєння 

студентами такі дисципліни учбового плану: 

          -    у теоретико-методичному відношенні - мікроекономіка; 

          - у методичному відношенні – Економіка підприємства, Бухгалтерського 

обліку, Фінансового  обліку ; Аудиту. 

            - 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  при 

аудиторської перевірки; 

- передові методи перевірки у компютерному середовищі. 

Уміти: 

           - розкривати зміст і володіти методами  та прийомами роботи з 

первісними документами  і бухгалтерською звітністю; 

          - володіти передовими методиками  перевірки  бухгалтерської та 

фінансової документації на бази обчислювальної техніки. 

- володіти навичками перевірки законності  фінансово-господарських 

операцій та достовірності  бухгалтерської і фінансової звітності; 

- організувати аудиторську діяльність; 

-  планувати аудиторську діяльність і аудиторські перевірки; 

- визначати аудиторські ризики; 

- розробляти програми аудиторських перевірок. 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

Модуль           Організація і методика аудиту                                2/ 72 

Змістовні модулі (ЗМ): 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.1. Аудит  активів,  зобов’язань, власного 

капіталу   підприємства  -   1,0/36                                                                             
Навчальні елементи: 
1. Інвентаризація необоротних активів. Аудит операцій по 

надходженню та використаню необоротних активів. Аудит ремонту 

необоротних активів. Методика аудиту фінансових інвестицій.  

2.  Перевірка забезпечення збереження матеріальних цінностей і стану  

складського господарства. Методика аудиту руху матеріальних цінностей. 
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Методи перевірки використання матеріальних цінностей у виробництві, 

операцій  з малоцінними та швидкозношуваними предметами, тарою. 

Інвентаризація матеріальних цінностей. 
3. Аудит  розрахунків з замовниками і постачальниками. Аудит 

розрахунків і кредитних операцій Аудит розрахунків по претензіях, по 

відшкодуванню матеріального збитку. Аудит розрахунків з бюджетом, 

розрахунків з під звітними особами, інших розрахункових операцій . 
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.2. Методика аудиту доходів, витрат, 

результатів діяльності та фінансового стану підприємства - 1,0/36 
Навчальні елементи: 
1. Аудит доходів і результатів діяльності. Особливості нормативної 

бази доходів і фінансових результатів.  Аудит доходів і фінансових результатів. 

2.  Перевірка обсягів робіт, перевірка витрат на виробництво робіт, 

продукції, послуг, витрат на некапітальні роботи.  
3. Аудит витрат  підсобного та допоміжного виробництва, 

незавершеного виробництва, браку у виробництві. Аудит витрат на 

виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції. Аудит витрат 

діяльності. 
 

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 передовими 

методиками  перевірки  

бухгалтерської та фінансової 

документації на базі 

обчислювальної техніки; 

- володіти навичками перевірки 

законності  фінансово-

господарських операцій та 

достовірності  бухгалтерської і 

фінансової звітності; 

- організувати аудиторську 

діяльність; 

-  планувати аудиторську 

діяльність і аудиторські 

перевірки; 

- розробляти програми 

аудиторських перевірок. 

 

 

Набуття методичних навичок  

організації і методики 

аудиторської перевірки  

 

 

 

 

 

Аналітична  
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1.4. Рекомендована основна  навчальна література 

 

Основна 
 

1. Закон України  “Про аудиторську діяльність” (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2006,№44, ст.432) 

2. Билуха М.Т. Аудит: Підручник. – К.: «Знання,КОО, 2000.-769с.  

3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Карпенко М.Ю. Аудит, організація  і 

методика: Навч.посіб.- Харків.: ХНАМГ,2007.- 486с. 

4. Іванова Н.А., Ролінський О.В. . Навч. Пос. Організація і методика аудиту - К.: 

Центр учбової літератури, 2008.-216с. 

5. Дорош Н.І. Аудит. Методологія і організація, К., 2002.- 402с. 

6. Кулаковська Л.П.,Піча Ю.В.Організація і методика аудиту :  

Навч. Посіб.- К.: Каравела, 2004.-568с. 
 

Додаткова 
 

7. Подольский В.И. Международные и внутрифирменные стандарты аудиторской 

деятельности: Учеб. пособие.-М.:  Вузовский учебник, 2006.- 302. 

8. Рой Додж. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. М. 

“Финансы и статистика”,1992. 

9. Э.А.Аренс,Дж. Лоббек  Аудит. М. 1995. 

10. Панкова С.В. , Панкова Н.И. Международные стандарты аудита: учебник.-

2-е изд., перераб. И доп.- М.: Магистр, 2008.- 287с. 

11.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 з 

дисципліні “Організація и методика аудиту” для студентів спеціальності 

6.050100 « Облік і аудит», денної і заочної форми навчання. 2007р. 

- Методичні вказівки до  виконання розрахункової роботи з дисципліни 

“Організація і методики аудиту” для студентів спеціальності 6.050100 “Облік і 

аудит” денної і заочної форми навчання,2008р. 
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1.5 Анотація програми навчальної дисципліни   Організація і методика 
аудиту 

Мета вивчення дисципліни: - формування системи знань у галузі 

створення аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення 

аудиторських перевірок і супутніх аудиту робіт. 

Завдання  дисципліни: 
Вивчення організаційних засад аудиторської діяльності, її правового і 

інформаційного забезпечення; набуття методичних навичок  аудиторської 

перевірки та оцінювання стану підприємницької діяльності. 

Предмет: методи і прийоми аудиторської перевірки фінансової звітності 

підприємства 

  Змістовні модулі: Об’єкти  аудиторської діяльності. Організація аудиторської 

фірми. Організація аудиту фінансової звітності Організація аудиторських 

послуг. Організація внутрішнього аудиту. Організація аудиту комп’ютерного  

середовища. Методика  аудиту установчих документів та облікової політики 

підприємства. Методика аудиту необоротних активів Методика аудиту запасів і 

витрат діяльності. Методика аудиту грошових коштів і дебіторської 

заборгованості. Методика аудиту доходів і фінансових результатів. Методика 

аудиту капіталу та зобов’язань. Інформаційне забезпечення аудиту Проблеми 

розвитку аудиту в Україні. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  Организация и методика 
аудита 

Цель изучения дисциплины  - формувание системы знаний в области 

создания аудиторской фирмы, организации ее деятельности и методики 

проведения аудиторских проверок и сопутствующих аудиту работ. 

Задание дисциплины - изучение  организационных принципов 

аудиторской деятельности, ее правового и информационного обеспечения; 

приобретение методических навыков проведения аудиторской проверки и 

оценка состояния предпринимательской деятельности. 
Предмет: методы и приемы аудиторской проверки финансовой отчетности 

предприятия. 

    Содержательные модули:     Объекты  аудиторской деятельности. 

Организация аудиторской фирмы. Организация аудита финансовой отчетности. 

Организация аудиторских услуг. Организация внутреннего аудита. 

Организация аудита  компьютерной  среды. Методика  аудита учредительных 

документов и учетной политики предприятия. Методика аудита необоротных 

активов Методика аудита запасов і расходов деятельности. Методика аудита 

денежных средств и дебиторской задолженности. Методика аудита доходов і 

финансовых результатов. Методика аудита капитала и обязательств. 

Информационное обеспечение аудита. Проблемы развития аудита в Украине. 
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Syllabus Annotation  

Audit Organization and Methods of Audit Procedures  

Aim – to provide students with basic knowledge in the field of the audit firm 

creation, organization of the activities of the latter, methods of the audit procedures 

realization. 

Discipline task – to familiarize with the principles of the audit activities 

organization, its legislative and informational field; to obtain methodological skills 

needed for the audit control procedures realization and evaluation of the company’s 

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

enterprises. 

Substantial modules: Objects of the audit activity. Organization of the audit 

firm. Organization of the financial statement audit. Organization of the audit services. 

Organization of the inner audit. Organization of the computer environment audit.  

Audit methods in the analyses of the constitutive documents and accounting policy of 

an enterprise. Methods of the fixed assets audit. Methods of the inventory and 

expenditures audit. Methods of the cash assets and debit arrears audit. Methods of the 

income and financial results audit. Methods of the equity and liabilities audit. 

Informational support and problems of the audit development in Ukraine.  
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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 форми 

навчання)  
                                                                                                      Таблиця 1 

Години 

В тому числі В тому числі 
Спеціальність 

(шифр, 

абревіатура) 

В
сь

о
го

, 
к
р

ед
и

т
/ 

Г
о

д
и

н
 

Т
р

и
м

ес
т

р
/ 

С
ем

ес
т

р
 

А
уд

и
т

о
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к
т

и
ч
н
і 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н
і 

Самос

тійна 

робота 
Конт. 

Раб. 
КР РГЗ Е

к
за

м
ен

 

(с
ем

ес
т

р
) 

П
М

К
/ 

З
а

лі
к
 

т
р

и
м

ес
т

р
/с

ем
ес

т
р

) 

Денна 

форма 

6.030509 

Облік і 

аудит 

 

2/72 

 

12 

 

32 

 

16 

 

16 

  

40 

  

 

20  

 

12 

ПМК 

Заочна 

форма 

6.030509 

Облік і 

аудит 

3/10

8 

9 14 8 6  94   20  9 

 

2. 2. Зміст дисципліни 
 

Модуль            Організація і методика аудиту         ______                 2,0/ 72 

Змістовні модулі (ЗМ): 

Змістовні модулі (ЗМ): 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.1. Методика аудиту використання активів,  

зобов’язань, власного капіталу   підприємства  -   1,0/36                                                                            
Навчальні елементи: 

1. Інвентаризація необоротних активів. Аудит операцій по надходженню та 

використаню необоротних активів. Аудит ремонту необоротних активів. 

Методика аудиту фінансових інвестицій.  

2.  Перевірка забезпечення збереження матеріальних цінностей і стану  

складського господарства. Методика аудиту руху матеріальних цінностей. 
Методи перевірки використання матеріальних цінностей у виробництві, 

операцій  з малоцінними та швидкозношуваними предметами, тарою. 

Інвентаризація матеріальних цінностей. 

3. Аудит  розрахунків з замовниками і постачальниками. Аудит розрахунків 

і кредитних операцій Аудит розрахунків по претензіях, по відшкодуванню 

матеріального збитку. Аудит розрахунків з бюджетом, розрахунків з під 

звітними особами, інших розрахункових операцій . 

4. Аудит власного капіталу. Методика  аудиту установчих документів та 

облікової політики підприємства. 
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 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.2.  Методика аудиту доходів, витрат, 
результатів діяльності та фінансового стану підприємства - 1,0/36 

Навчальні елементи: 
1. Аудит доходів і результатів діяльності. Особливості нормативної 

бази доходів і фінансових результатів.  Аудит доходів і фінансових результатів. 
2.  Перевірка обсягів робіт, перевірка витрат на виробництво робіт, 

продукції, послуг, витрат на некапітальні роботи.  
3. Аудит витрат  підсобного та допоміжного виробництва, 

незавершеного виробництва, браку у виробництві. Аудит витрат на 

виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції. Аудит витрат 

діяльності. 
 

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

 

                                                             Таблиця 2 
Структура залікового кредиту навчальної дисципліни   

(денна форма навчання) 
Форми навчальної роботи 

Модулі,  змістовні модулі 

Всього, 
кредит

/ 
годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 
Самостій 
на робота 

Модуль Організація і методика аудиту 2.0/72 16 16 40 

ЗМ 1. Методика аудиту використання 
активів,  зобов’язань і власного 
капіталу  підприємства 

1.0 /36 8 8 20 

ЗМ 2. Методика аудиту доходів, витрат, 
результатів діяльності та фінансового 
стану підприємства  

1.0/36 8 8 20 
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Таблиця 2.1 
Структура залікового кредиту навчальної дисципліни  

(заочна форма навчання) 
Кількість годин 

Тема 
Лекції 

Практичні 
заняття 

 
Самостійна 

робота 
Тема 1. Методика аудиту 
необоротних активів і капітальних  
та фінансових інвестицій. 

1.0 1.0  17 

Тема 2. Методика аудиту запасів.  1.0 1.0  10 

Тема 3. Методика  аудиту 
установчих документів та 
облікової політики підприємства. 

1.0 0.5  10 

Тема 4. Методика аудиту   
розрахунків та дебіторської 
заборгованості  

1.0 0.5  10 

 Тема 5. Методика аудиту  доходів 
підприємства. 

1.0 1.0  17 

Тема 6. Аудит витрат діяльності 
підприємства.  

1.0 1.0  10 

Тема 7. Аудит фінансових 
результатів, розрахунків податку 
на прибуток. 

1.0 0.5  10 

Тема 8. Аудит витрат  підсобного 
та допоміжного виробництва 

1.0 0.5  10 

Разом 8,0 6,0  94 

 
2.2.2 Лекційний курс (денна  форма навчання) 

Таблиця 3. 
Форма 

навчання 
(годин) Назва теми 

денна 

Модуль Організація і методика аудиту  

ЗМ 1. Аудит  активів,  зобов’язань, власного капіталу   підприємства    

Тема 1. Методика аудиту необоротних активів і капітальних  та 
фінансових інвестицій. 

2,0 

 Тема 2. Методика аудиту запасів.  2.0 

Тема 3. Методика  аудиту установчих документів та облікової політики 
підприємства. 

2.0 

Тема 4. Методика аудиту  розрахунків та дебіторської заборгованості 2.0 

 Тема 5. Методика аудиту  доходів підприємства  2,0 

Разом за ЗМ 1 8,0 
ЗМ 2. Методика аудиту доходів, витрат, результатів діяльності та 

фінансового стану підприємства  

 

Тема 6. Аудит витрат діяльності підприємства.  2.0 

 Тема 7. Аудит фінансових результатів, розрахунків податку на прибуток.  2.0 

Тема 8. Аудит витрат  підсобного та допоміжного виробництва 2.0 

Разом за ЗМ 2 8,0 
Разом за модулем 16,0 
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Лекційний курс (заочна  форма навчання) 
Таблиця 3.1. 

Форма 
навчання 

(годин) Назва теми 

заочна 

Тема 1. Методика аудиту необоротних активів і капітальних  та 
фінансових інвестицій. 

1.0 

 Тема 2. Методика аудиту запасів.  1.0 

Тема 3. Методика  аудиту установчих документів та облікової політики 
підприємства. 

1.0 

Тема 4. Методика аудиту розрахунків та дебіторської заборгованості 1.0 

 Тема 5. Методика аудиту  доходів підприємства  1.0 

Тема 6. Аудит витрат діяльності підприємства.  1.0 

 Тема 7. Аудит фінансових результатів, розрахунків податку на 
прибуток.  

1.0 

Тема 8. Аудит правильності обліку витрат  підсобного та допоміжного 
виробництва 

1.0 

Разом 8,0 

 
2.2.3 Практичні заняття (денна і заочна форми 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 4 
Практичні заняття  

(денна форми  навчання) 
 

Форми навчання 
(годин) Тема 
Денна 

ЗМ 1. Аудит  активів,  зобов’язань, власного капіталу   підприємства   
Тема 1. Методика аудиту необоротних активів і капітальних  та 
фінансових інвестицій. 

2,0 

 

 Тема 2. Методика аудиту запасів.  2,0 

Тема 3. Методика  аудиту установчих документів та облікової 
політики підприємства. 

2,0 

Тема 4. Методика аудиту розрахунків та дебіторської 
заборгованості 

2,0 

 Тема 5. Методика аудиту  доходів підприємства  2,0 

Разом  за ЗМ 1 10 
ЗМ 2. Методика аудиту доходів, витрат, результатів діяльності та фінансового 

стану підприємства 

Тема 6. Аудит витрат діяльності підприємства.  2,0 

 Тема 7. Аудит фінансових результатів, розрахунків податку на 
прибуток.  

2,0 

 

Тема 8. Аудит витрат  підсобного та допоміжного виробництва 2,0 

Разом за ЗМ 2 6 

Разом за модулем 16,0 

 
 
 

Таблиця 4.1 
Практичні заняття  

(заочна форми  навчання) 
 

Форми навчання 
(годин) Зміст 
Заочна 

Тема 1. Методика аудиту необоротних активів і капітальних  та 
фінансових інвестицій. 

1,0 

 Тема 2. Методика аудиту запасів.  1,0 

Тема 3. Методика  аудиту установчих документів та облікової 
політики підприємства. 

0,5 

Тема 4. Методика аудиту розрахунків та дебіторської 
заборгованості 

0,5 

 Тема 5. Методика аудиту  доходів підприємства  1,0 

Тема 6. Аудит витрат діяльності підприємства.  1,0 

 Тема 7. Аудит фінансових результатів, розрахунків податку на 
прибуток.  

0,5 

Тема 8. Аудит витрат  підсобного та допоміжного виробництва 0,5 

Разом: 6,0 
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2.2.4.Індивідуальні завдання 
 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконання 

розрахунково-графічного завдання  відповідності з вимогами викладеними в 

Методичних вказівках до  виконання розрахункової роботи з дисципліни 

“Організація і методики аудиту” для студентів спеціальності 6.050100 “Облік і 

аудит” денної і заочної форми навчання,2008р. 

Мета розрахункової роботи: 

- закріплення теоретичних знань; 

- виробити у студентів  уміння використовувати нормативні акти, 

методичні рекомендації при аудиторській перевірці, і наданні аудиторських 

послуг.  

- формування у студентів  практичних навичок у організації аудиторської 

діяльності і  

- проведення операційного аудиту; 

-  оволодіння прийомами роботи з первинними документами       і 

фінансовою звітністю. 

 Обсяг в годинах - 20 годин.     

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Самостійна робота студентів 

 

При вивченні дисципліни “Аудит організація і методика аудиту” 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 розрахункової роботи 
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Самостійна робота студентів за темами та формами навчання 
Таблия 5. 

 
Форми 

навчання 
(годин) 

Теми 

денна 
ЗМ 1. Аудит  активів,  зобов’язань, власного капіталу   підприємства   15 
Тема 1. Методика аудиту необоротних активів і капітальних  та 
фінансових інвестицій. 

3,0 

 Тема 2. Методика аудиту запасів.  3,0 

Тема 3. Методика  аудиту установчих документів та облікової 
політики підприємства. 

3,0 

Тема 4. Методика аудиту розрахунків та дебіторської заборгованості 3,0 

 Тема 5. Методика аудиту  доходів підприємства  3,0 

ЗМ 2. Методика аудиту доходів, витрат, результатів діяльності та 

фінансового стану підприємства 
9,0 

Тема 6. Аудит витрат діяльності підприємства.  3,0 

 Тема 7. Аудит фінансових результатів, розрахунків податку на 
прибуток.  

3,0 

Тема 8. Аудит правильності обліку витрат  підсобного та 
допоміжного виробництва 

3,0 

Разом за модулем 24,0 

 
 
 
 
 
 

Таблиця 5.1. 
 

Форми 
навчання 

(годин) 
Теми 

заочна 
Тема 1. Методика аудиту необоротних активів і капітальних  та 
фінансових інвестицій. 

17 

 Тема 2. Методика аудиту запасів.  10 

Тема 3. Методика  аудиту установчих документів та облікової 
політики підприємства. 

10 

Тема 4. Методика аудиту розрахунків та дебіторської заборгованості 10 

 Тема 5. Методика аудиту  доходів підприємства  17 

Тема 6. Аудит витрат діяльності підприємства.  10 

 Тема 7. Аудит фінансових результатів, розрахунків податку на 
прибуток.  

10 

Тема 8. Аудит правильності обліку витрат  підсобного та 
допоміжного виробництва 

10 

Разом: 94 
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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 тестовий контроль 1 30 

ЗМ 2 виконання та захист розрахункової роботи (РГЗ) 30 

Підсумковий контроль за модулем   

ПМК у 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 25-50 включно Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

FX 

від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

F 

 
 

Структура залікового кредиту (заочна форма навчання) 
Види та засоби контролю 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання) 
Розподіл  
балів, % 

Поточний контроль - 

Виконання і захистрозрахункової  роботи 60 

Підсумковий контроль за модулем   

Залік (письмовий) 40 

Всього за модулем  100% 
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2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 

Тема Література 

Тема 1. Методика аудиту необоротних активів і капітальних  
та фінансових інвестицій.\ 

3.,222-229 

Тема 2. Методика аудиту запасів. 3.,317-365 

Тема 3. Методика  аудиту установчих документів та 
облікової політики підприємства 

3.,365-401 

Тема 4. Методика аудиту розрахунків та дебіторської 
заборгованості  

3.,241-255 

Тема 5. Методика аудиту  доходів підприємства 3.,490-501 

Тема 6.  Аудит витрат діяльності підприємства. 3.,222-241 

Тема 7. Аудит фінансових результатів, розрахунків податку 
на прибуток.  

2.,280-303 

Тема 8. Аудит правильності обліку витрат  підсобного та 
допоміжного виробництва  

2.,13-78 
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