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ВСТУП 
     

Дисципліна „Аудит” за освітньо-професійною програмою має статус но-
рмативної. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- ОКХ, ГСВО Освітньо-кваліфікаційна характеристика (нормативна ком-

понента) бакалавра напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», наказ МОНУ 
від 25.05.2001 р. №404 

- ОПП, ГСВО Освітньо-професійна програма (нормативна компонента) 
бакалавра напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», наказ МОНУ від 
25.05.2001 р. №404. 

-  СВО ХНАМГ Навчальний план  підготовки  бакалавра напряму підго-
товки 6.030601 – «Менеджмент», Харків, 2007. 

Програма ухвалена  кафедрою Обліку і аудиту (протокол №1 від 
30.08.2010 р.). 

 
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни  

 

1.1.1. Мета вивчення дисципліни  - формування теоретичних знань і прак-
тичних навичок для здійснення аудиторських перевірок фінансово-
господарської діяльності, а також планування аудиторської перевірки. 

 1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні:  регулювання фінансово-
господарської діяльності підприємств та оцінка її відповідності чинному зако-
нодавству та критеріям ефективності використання. 

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця: 
передує вивченню – Контролінг, після вивчення – Бухгалтерський облік. 

1.1.4. Завданням курсу є надання студентам: 
− знань з теорії контролю та основ аудиту; 
− теоретичних знань та практичних навичок із застосування організа-

ційних та методичних прийомів аудиту; 
− практичних навичок з оцінки фінансово-господарської діяльності та 

розробки стратегії розвитку підприємства; 
− вміння формувати та обґрунтовувати висновки.  
1.1.5. Вивчивши курс студент повинен вміти: 
− вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах аудиту; 
− вміло використовувати методи і процедури аудиту для оцінки дія-

льності підприємства; 
− прогнозувати і знаходити шляхи підвищення ефективності діяльно-

сті підприємства; 
− розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення; 
− формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звіт-

ності та фінансовий стан суб'єктів підприємництва. 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

 Модуль.           Аудит  (2,5/90) 

 

Змістовий модуль (ЗМ) 1.  Теоретичні та організаційні аспекти ауди-

торської діяльності.  (54 год./ 1,5 кредиту) 
 
Тема 1. Суть і функції економічного контролю. 
Тема 2. Аудиторський контроль, його зміст, класифікація, організація і 

планування. 
Тема 3. Контрольно-аудиторський процес та його стадії. 
Тема 4. Наукова організація інформаційного забезпечення аудиту. 
Тема 5. Аудит у комп’ютерному середовищі. 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Контрольно-аудиторський процес та мето-

дика аудиту найважливіших напрямів діяльності підприємств. (36 год./ 1,0 

кредит) 
Тема 6.  Методика аудиту статуту і установчих документів суб’єкта гос-

подарювання. 
Тема 7.  Методика аудиту об’єктів приватизації. 
Тема 8.  Методика аудиту операцій з цінними паперами. 
Тема 9.  Методика аудиту інвестиційної та довірчої діяльності. 
Тема 10. Методика аудиту експортно-імпортних та валютних операцій. 
Тема 11. Методика аудиту фінансового стану підприємства. 
Тема 12. Методика аудиту організації обліку і фінансової звітності під-

приємства. 
 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 

Вміння 
(за рівнями сформованості) та 

знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 
 соціально-
виробнича,  

соціально-побутова) 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

(проектувальна,  
організаційна,  
управлінська,  

виконавська, технічна, ін-
ші) 

Проводити моніторинг вико-
нання угод з постачальниками 
та споживачами, у тому числі 

із закордонними 

виробнича контрольна 

Здійснювати оперативний ко-
нтроль за витратами і втрата-

ми на підприємстві 

виробнича контрольна 

Контролювати збереження 
матеріальних цінностей. 

виробнича контрольна 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 

1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і 
аудит» вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП 
«Рута», 2002. – 607 с. 

2. Гончарук  Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – 
Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с. 

3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і ор-
ганізація: Навчальний посібник  (для студентів  економічних спеціальностей) . - 
Xарків:  ХНАМГ, 2007.- 438 с.  

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. - К. : Знання, 2002. - 363с.  
5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів освіти. – К.: «Каравелла»; Львів: «Новий 
світ-2000», 2002. – 504 с. 

1.5 Анотації дисципліни 
 

Анотація 
Аудит 

Предметом дисципліни є регулювання фінансово-господарської діяльнос-
ті підприємств та оцінка її відповідності чинному законодавству та критеріям 
ефективності використання.  

Мета вивчення дисципліни  - формування теоретичних знань і практичних 
навичок для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської дія-
льності, а також планування аудиторської перевірки.  

Завданням курсу є надання студентам знань з теорії контролю та основ 
аудиту; теоретичних знань та практичних навичок із застосування організацій-
них та методичних прийомів аудиту; практичних навичок з оцінки фінансово-
господарської діяльності та розробки стратегії розвитку підприємства; вміння 
формувати та обґрунтовувати висновки..  

Зміст та структура: курс складається з двох змістових модулів, що охо-
плюють 12 тем.  

Міждисциплінарні зв’язки: передує вивченню дисципліни "Контролінг" 
після вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік". 

 
 

Аннотация 
Аудит 

Предметом дисциплины является регулирования финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и оценка ее соответствия действую-
щему законодательству и критериям эффективности.  

Цель изучения дисциплины  - формирование теоретических знаний и прак-
тических навыков для осуществления аудиторских проверок финансово-
хозяйственной деятельности, а также планирование аудиторской проверки.  

Задачей курса является предоставление студентам знаний по теории кон-
троля и основам аудита; теоретических знаний и практических навыков по 
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применению организационных и методических приемов аудита; практических 
навыков по оценке финансово-хозяйственной деятельности и разработке стра-
тегии развития предприятия; умение формировать и обосновываться выводы.  

Содержание и структура: курс состоит из двух содержательных моду-
лей, которые охватывают 12 тем.  

Междисциплинарные связи: предшествует изучению дисциплины "Кон-
троллинг" после изучения дисциплины "Бухгалтерский учет". 

 
Annotation 

Audit 
Discipline subject is regulations finanso-in-economic activit the enterprises and 

its estimation soot-vetstvija to the current legislation and criteria of efficiency.  
The purpose of studying of discipline - formation of theoretical knowledge and 

practical skills for realisation of auditor checks of financial and economic activity, 
and also planning of auditor check.  

A course problem is granting to students of knowledge under the theory of the 
control and audit bases; theoretical knowledge and practical skills on application of 
organizational and methodical receptions of audit; practical skills according to finan-
cial and economic activity and working out of strategy of development of the enter-
prise; ability to form and be proved conclusions.  

The maintenance and structure: the course consists of two substantial modules 
which cover 12 those.  

Interdisciplinary communications: "Controlling" after studying of discipline 
"Book keeping" precedes studying of discipline. 

 



 
8 

2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 

 

Години 
у тому числі у тому 

числі 
Напрям під-

готовки,  
спеціальність, 
спеціалізація 

(шифр,  
абревіатура) 

В
сь

ог
о,

 
к

р
ед

и
т/

 
/г

од
и

н
 

Ф
ор

м
а 

н
ав

ч
ан

н
я

 

С
ем

ес
тр

 (
и

) 

в
сь

ог
о 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і, 
 с

ем
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

К
он

тр
.р

об
 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 П
М

К
 

(с
ем

ес
тр

) 

За
л

ік
 (

се
м

ес
тр

) 

Денна 6 90 32 16 16 - 58 - - - 6 - н 6.030601 2,5/ 
90 Заочна 7 90 6 2 4 - 84 - - - - 7 

 
2.2.  Зміст дисципліни 

 
Модуль.           Аудит  (2,5/90) 

 

Змістовий модуль (ЗМ) 1.  Теоретичні та організаційні аспекти ауди-

торської діяльності.  (54 год./ 1,5 кредиту) 
 
Тема 1. Суть і функції економічного контролю. 
Загальні положення курсу. Предмет курсу "Аудит". Мета і завдання курсу 

"Аудит". Суть, функції та принципи контролю у суспільстві. Місце контролю 
в системі управління, його цілі та завдання. Функції контролю в управлінні еко-
номікою. Взаємозв'язок контролю з іншими функціями управління. Організацій-
на структура контролю в Україні. Державний, муніципальний, незалежний кон-
троль, контроль власника. Класифікація видів контролю та їх характеристика. 

Тема 2. Аудиторський контроль, його зміст, класифікація, організація і 
планування. 

Виникнення аудиту, та розвиток аудиторської діяльності. Суспільна по-
треба в аудиті (теорії виникнення аудиту). Призначення та необхідність ви-
никнення аудиту. Етапи розвитку аудиту та їх характеристика. Ознаки необ-
хідності виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності в Україні. 
Визначення аудиту. Основні елементи визначення аудиту. Поняття аудитор-
ської діяльності та її складові. Мета аудиту. Класифікація аудиту за певними 
ознаками та її практичне застосування. Відмінність аудиту від ревізії фінан-
сово-господарської діяльності підприємства. Принципи аудиту. Поняття ме-
тоду та методики аудиту. Методи аудиту. Регулювання аудиторської діяль-
ності в Україні. Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські 
фірми. Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України, Федерація 
професійних бухгалтерів і аудиторів України, їх повноваження, функції та 
обов'язки. Сертифікація аудиторів. Поняття стандартів і норм аудиту. Пла-
нування аудиту. Оцінка аудиторського ризику. 
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Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту та її складові. Календар-
не планування. 

Тема 3. Контрольно-аудиторський процес та його стадії. 
Стадії аудиту. Документування аудиторського процесу. Попередня і ро-

боча документація. Поняття та класифікація робочих документів аудитора. 
Методика складання робочих документів аудитора та ведення аудиторського 
досьє. Поняття аудиторського висновку. Структура аудиторського висновку. 
Види аудиторських висновків. Вплив думки аудитора на вибір виду аудиторсь-
кого висновку. Аудиторський звіт. 

Тема 4. Наукова організація інформаційного забезпечення аудиту.  
Міжнародна регламентація аудиторської діяльності. Основні постулати, 

як базові пропозиції, послідовні передумови, логічні принципи і необхідні умови. 
Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика. Аудиторські докази. 
Класифікація доказів. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. 
Джерела аудиторських доказів. 

Тема 5. Аудит у комп’ютерному середовищі. 
Характеристика систем обробки облікової інформації на ПЕОМ. Плану-

вання аудиту у комп'ютерному середовищі: вивчення комп'ютерного середо-
вища, визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її не-
надійності. Характеристика та підходи до контролю у простих та складних 
комп'ютерних системах. Особливості проведення аудиту в умовах ЕСОД. Си-
стема комп'ютеризації зовнішнього та внутрішнього аудиту. Комп'ютерне 
шахрайство: визначення та ознаки. Заходи щодо Його запобігання. 
 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Контрольно-аудиторський процес та мето-

дика аудиту найважливіших напрямів діяльності підприємств. (36 год./ 1,0 

кредит) 
Тема 6.  Методика аудиту статуту і установчих документів суб’єкта госпо-

дарювання. 
Аудит статуту і установчих документів суб’єкта господарювання. 
Тема 7.  Методика аудиту об’єктів приватизації. 
Завдання та послідовність аудиту об'єктів приватизації. Аудиторська 

(експертна) оцінка об'єктів приватизації. 
Тема 8.  Методика аудиту операцій з цінними паперами. 
Аудит операцій з акціями, облігаціями та іншими цінними паперами довго-

строкового та короткострокового призначення. 
Тема 9.  Методика аудиту інвестиційної та довірчої діяльності. 
Аудит інвестиційної та довірчої діяльності. 
Тема 10. Методика аудиту експортно-імпортних та валютних операцій. 
Аудит експортно-імпортних та валютних операцій. 
Тема 11. Методика аудиту фінансового стану підприємства. 
Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухга-

лтерської звітності. Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу 
підприємства та ефективності його використання. Аудиторська перевірка лі-
квідності та фінансової стійкості господарюючих суб'єктів. 
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Тема 12. Методика аудиту організації обліку і фінансової звітності підпри-
ємства. 

Зміст перевірки бухгалтерського обліку. Основні процедури та методика 
перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності. Перевірка 
даних облікових регістрів та бухгалтерських документів. 

 
 
 

2.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

 
Всього, Форми навчальної роботи 

кредит/ Заочна форма 

годин 

Денна форма 
навчання навчання Модулі (семестри) та 

змістові модулі 

 

Л
ек

ц
. 

С
ем

., 
П

р
. 

Л
аб

. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
. 

С
ем

., 
П

р
. 

Л
аб

. 

С
Р

С
 

ЗМ 1. Теоретичні та 
організаційні аспекти 
аудиторської діяльно-
сті 1,5 54 10 10 - 34 1 2 - 51 
ЗМ 2. Контрольно-
аудиторський процес 
та методика аудиту 
найважливіших на-
прямів діяльності під-
приємств 1,0 36 6 6 - 24 1 2 - 33 
Разом годин 2,5 90 16 16 - 58 2 4 - 84 
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2.2.2 Лекційний курс  
 

Зміст Денна Заочна  

Змістовий модуль (ЗМ) 1.  Теоретичні та організаційні 

аспекти аудиторської діяльності.  (54 год./ 1,5 кредиту) 10 1 

Тема 1. Суть і функції економічного контролю. 1 0,2 

Тема 2. Аудиторський контроль, його зміст, класифіка-

ція, організація і планування. 4 0,2 

Тема 3. Контрольно-аудиторський процес та його стадії. 3 0,2 

Тема 4. Наукова організація інформаційного забезпечен-

ня аудиту. 1 0,2 

Тема 5. Аудит у комп’ютерному середовищі. 1 0,2 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Контрольно-аудиторський 

процес та методика аудиту найважливіших напрямів 

діяльності підприємств. (36 год./ 1,0 кредит) 6 1 

Тема 6.  Методика аудиту статуту і установчих докумен-

тів суб’єкта господарювання. 0,5 0,1 

Тема 7.  Методика аудиту об’єктів приватизації. 0,5 0,1 

Тема 8.  Методика аудиту операцій з цінними паперами. 1 0,1 

Тема 9.  Методика аудиту інвестиційної та довірчої діяльності. 1 0,1 

Тема 10. Методика аудиту експортно-імпортних та валю-

тних операцій. 1 0,1 

Тема 11. Методика аудиту фінансового стану підприємства. 1 0,25 

Тема 12. Методика аудиту організації обліку і фінансової 

звітності підприємства. 1 0,25 

Разом 16 2 
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2.2.3. Практичні  заняття  
Зміст Денна Заочна  

Змістовий модуль (ЗМ) 1.  Теоретичні та організаційні 

аспекти аудиторської діяльності.  (54 год./ 1,5 кредиту) 10 2,5 

Тема 1. Суть і функції економічного контролю. 1 0,5 

Тема 2. Аудиторський контроль, його зміст, класифіка-

ція, організація і планування. 4 0,5 

Тема 3. Контрольно-аудиторський процес та його стадії. 3 0,5 

Тема 4. Наукова організація інформаційного забезпечен-

ня аудиту. 1 0,5 

Тема 5. Аудит у комп’ютерному середовищі. 1 0,5 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Контрольно-аудиторський 

процес та методика аудиту найважливіших напрямів 

діяльності підприємств. (36 год./ 1,0 кредит) 6 1,5 
Тема 6.  Методика аудиту статуту і установчих докумен-

тів суб’єкта господарювання. 0,5 0,2 

Тема 7.  Методика аудиту об’єктів приватизації. 0,5 0,2 

Тема 8.  Методика аудиту операцій з цінними паперами. 1 0,2 

Тема 9.  Методика аудиту інвестиційної та довірчої діяльності. 1 0,2 
Тема 10. Методика аудиту експортно-імпортних та валю-

тних операцій. 1 0,2 

Тема 11. Методика аудиту фінансового стану підприємства. 1 0,25 

Тема 12. Методика аудиту організації обліку і фінансової 

звітності підприємства. 1 0,25 

Разом 16 4 

 
2.2.4. Індивідуальні завдання 

 
Для студентів денної форми навчання виконання курсового проекту (ро-

боти), РГР, контрольної роботи не передбачено. 

Студентами заочної форми навчання виконується контрольна робота у ві-

дповідності до Методичних вказівок до самостійного вивчення і виконання ко-

нтрольної роботи з навчальноі дисципліни „Аудит”. Контрольна робота, що ви-

конується студентами заочної форми навчання, передбачає реферування за об-

раною тематикою, письмове тестування та практичну роботу з планування ау-

диту. Загальний обсяг часу, що відведено на виконання контрольної роботи 

складає 30 годин. 
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2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 

Згідно з навчальним планом з курсу „Аудит” передбачена самостійна робота. 

При самостійній роботі студенти відпрацьовують навички роботи з профе-

сійною літературою. Студент повинен протягом семестру вивчити матеріал ле-

кцій та додаткової літератури згідно з наведеним переліком. Вся необхідна ін-

формація щодо організації самостійної роботи з курсу «Аудит» наведена у від-

повідних методичних вказівках і доводиться до відома студентів, що почина-

ють вивчати дисципліну, на першому занятті.   

В рамках самостійної роботи студенту пропонується розкрити одну з тем 

графічним методом.  

Програмою вивчення курсу „Аудит” для аудиторних занять не відводиться 

час на вивчення такого важливого питання, як договірні відносини в аудиті. До-

говір на проведення аудиту або надання аудиторських послуг є офіційним до-

кументом, що юридично регламентує взаємовідносини аудиторської фірмі (ау-

дитора) із замовником і містить перелік прав та обов’язків сторін. Тому правила 

складання і структуру договору необхідно знати і аудитору, і замовнику. Пред-

мет договору студент обирає самостійно. Цей вид самостійної роботи передба-

чає вивчення спеціальної літератури з аудиту та питань договірних відносин в 

аудиті. 

Складання проекту аудиторського висновку здійснюється з урахуванням 

рекомендацій, наведених у методичних вказівках до самостійної роботи та ма-

теріалах навчальної літератури. Аудиторський висновок є умовним, тому по-

рушення та інші недоліки в ньому не відображаються.  

Під час самостійної роботи студентом складається звіт, який підтверджує 

виконання встановленої програми. Звіт про самостійну роботу складається з на-

ступних частин: 

1. Письмова доповідь за встановленою темою. 

2. Розроблений наочний матеріал на відповідне питання. 

3. Договір на проведення аудиту (з загальним планом та календарним гра-

фіком перевірки). 

4. Проект аудиторського висновку. 

Виконаний у повному обсязі і відповідно оформлений звіт з самостійної 

роботи здається викладачу (лектору) не менш ніж за 10 днів до проведення під-

сумкового контролю знань. Студенти, які своєчасно не представили на перевір-

ку звіт про виконання самостійної роботи до підсумкового контролю не допус-

каються. 
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Розподіл часу самостійної роботи  
Зміст Денна Заочна  

Змістовий модуль (ЗМ) 1.  Теоретичні та організа-

ційні аспекти аудиторської діяльності.  (54 год./ 1,5 

кредиту) 34 51 

Тема 1. Суть і функції економічного контролю. 5 9 

Тема 2. Аудиторський контроль, його зміст, класифі-

кація, організація і планування. 8 11 

Тема 3. Контрольно-аудиторський процес та його стадії. 9 15 

Тема 4. Наукова організація інформаційного забезпе-

чення аудиту. 6 8 

Тема 5. Аудит у комп’ютерному середовищі. 6 8 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Контрольно-аудиторський 

процес та методика аудиту найважливіших напря-

мів діяльності підприємств. (36 год./ 1,0 кредит) 24 33 

Тема 6.  Методика аудиту статуту і установчих доку-

ментів суб’єкта господарювання. 4 5 

Тема 7.  Методика аудиту об’єктів приватизації. 3 4 

Тема 8.  Методика аудиту операцій з цінними паперами. 3 4 

Тема 9.  Методика аудиту інвестиційної та довірчої ді-

яльності. 3 5 

Тема 10. Методика аудиту експортно-імпортних та ва-

лютних операцій. 3 5 

Тема 11. Методика аудиту фінансового стану підприємства. 4 5 

Тема 12. Методика аудиту організації обліку і фінансо-

вої звітності підприємства. 4 5 

Разом 58 84 

 
 

Зміст самостійної роботи 

Зміст 
Джерело 

(сторінки) 
1 2 

Змістовий модуль (ЗМ) 1.  Теоретичні та організаційні аспекти аудитор-

ської діяльності.  (54 год./ 1,5 кредиту) 
Тема 1. Суть і функції економічного контролю. 2 (с.27-134, 207-

262); 3 (с.26-45); 
4 (10-29);  

Тема 2. Аудиторський контроль, його зміст, класифікація, 
організація і планування. 

2 (с.7-15); 
3 (с.8-16) 
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Продовження табл. 
1 2 

Тема 3. Контрольно-аудиторський процес та його стадії. 2 (с.187-205);  
3 (с.121-134, 220-

239);  
Тема 4. Наукова організація інформаційного забезпечення 
аудиту. 
Тема 5. Аудит у комп’ютерному середовищі. 

2 (с.135-160); 
3 (с.182-188); 

4 (35-40) 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Контрольно-аудиторський процес та методика 

аудиту найважливіших напрямів діяльності підприємств.  
Тема 6.  Методика аудиту статуту і установчих документів 
суб’єкта господарювання. 

3 (с.324-336, 386-
389, 421-425, 449-
453, 485-488, 501-
504, 530-532, 550-

554, 574-575) 
4 (с.134-213), 
5 (с.275-386) 

Тема 7.  Методика аудиту об’єктів приватизації. 3 (с.324-336, 386-
389, 421-425, 449-
453, 485-488, 501-
504, 530-532, 550-

554, 574-575) 
4 (с.134-213), 
5 (с.275-386) 

Тема 8.  Методика аудиту операцій з цінними паперами. 3 (с.324-336, 386-
389, 421-425, 449-
453, 485-488, 501-
504, 530-532, 550-

554, 574-575) 
4 (с.134-213), 
5 (с.275-386) 

Тема 9.  Методика аудиту інвестиційної та довірчої діяль-
ності. 

3 (с.324-336, 386-
389, 421-425, 449-
453, 485-488, 501-
504, 530-532, 550-

554, 574-575) 
4 (с.134-213), 
5 (с.275-386) 

Тема 10. Методика аудиту експортно-імпортних та валют-
них операцій. 

3 (с.324-336, 386-
389, 421-425, 449-
453, 485-488, 501-
504, 530-532, 550-

554, 574-575) 
4 (с.134-213), 
5 (с.275-386) 
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Продовження табл. 
1 2 

Тема 11. Методика аудиту фінансового стану підприємст-
ва. 

3 (с.324-336, 386-
389, 421-425, 449-
453, 485-488, 501-
504, 530-532, 550-

554, 574-575) 
4 (с.134-213), 
5 (с.275-386) 

Тема 12. Методика аудиту організації обліку і фінансової 
звітності підприємства. 

3 (с.324-336, 386-
389, 421-425, 449-
453, 485-488, 501-
504, 530-532, 550-

554, 574-575) 
4 (с.134-213), 
5 (с.275-386) 

Разом  
 
 
 

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 

2.3.1 Засоби і форми контролю та структура залікового кредиту сту-
дентів денної форми навчання 

 
Поточний контроль знань студентів денної форми навчання здійснюється 

протягом семестру в ході аудиторних занять по питаннях, викладених під час 

лекційних занять, та тих, що рекомендовані для самостійного вивчення. Таким 

чином, студенти повинні пройти два модульних контролі, які проводяться у 

формі тестів.  

Отже, об’єктами поточного контролю знань студентів денної форми на-

вчання є виконання модульних завдань, зокрема, оцінюються теоретичні знан-

ня, продемонстровані студентами після опанування певного модуля, та резуль-

тати самостійної роботи.  

Підсумкова кількість балів, набрана студентами за виконання модульних 

завдань та самостійної роботи, є однією з складових поточної успішності сту-

дентів і при виставленні загальної кількості балів. 

Сумарна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточ-

ного контролю, складає 60 балів. 

Метою підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня і змісту 

знань студентів з дисципліни «Аудит» за обсягом, якістю, глибиною та вмінням 

застосовувати одержані знання у практичній діяльності відповідно до моделі 

конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня. Підсумковий контроль знань з 
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курсу «Аудит» проводиться у формі електронних тестів, кожен з яких містить 

20 завдань. Питання, що виносяться на залік, є вузловими, узагальненими, ком-

плексними, потребують творчого підходу при побудові відповіді на них та 

вміння синтезувати отриманні знання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 

2 бали.  

Сумарна кількість балів, які може набрати студент за результатами підсум-

кового контролю, складає 40 балів. 

Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи,  

індивідуальні завдання тощо) 

Розподіл 
балів, % 

Змістовий модуль (ЗМ) 1.  Теоретичні та організаційні аспекти ау-

диторської діяльності   

у т.ч. тестування 

         присутність і активність на заняттях 

         самостійна робота  

 

30 

15 

5 

10 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Контрольно-аудиторський процес та ме-

тодика аудиту найважливіших напрямів діяльності підприємств 

у т.ч. тестування 

         присутність і активність на заняттях 

         самостійна робота 

 

 

30 

15 

5 

10 

Підсумковий контроль знань з курсу «Введення у спеціальність» 

проводиться у формі електронних тестів 

 

40 

 Всього за модулем  100% 

 
 

2.3.2 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 повто-
рного складання 

FX 

від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим по-
вторним вивченням дисципліни 

F 
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2.3.3 Засоби і форми підсумкового контролю студентів заочної форми 
навчання 

 
Формою підсумкового контролю студентів заочної форми навчання є кон-

трольна робота і письмове тестування.  

Контрольна робота виконується згідно відповідних методичних вказівок 

(для студентів заочної форми навчання). Контрольна робота оцінюється як «за-

раховано» або «не зараховано». «Зараховано» виставляється за контрольну ро-

боту, виконану у повному обсязі, без суттєвих помилок. В інших випадках кон-

трольна робота вважається не зарахованою. Письмове тестування здійснюється 

за повним курсом навчальної дисципліни (для студентів заочної форми навчан-

ня). До тестування допускаються студенти, що виконали контрольну роботу і 

отримали за неї оцінку «зараховано». До письмового тестування включено 20 

тестів. Залік виставляється за умови, якщо студент дає 11 і більше правильних 

відповідей (тобто > 50%). 

 
Види контролю та 

їх стислий зміст 
Критерії оцінювання 

1 Контрольна  ро-
бота згідно відпо-
відних методич-
них вказівок  

Контрольна робота оцінюється як «зараховано» або «не 
зараховано».  «Зараховано»  виставляється за контроль-
ну роботу, виконану у повному обсязі, без суттєвих по-
милок. В інших випадках контрольна робота вважаєть-
ся незарахованою. 

2 Письмове тесту-
вання за повним 
курсом навчаль-
ної дисципліни  

До тестування допускаються студенти, що виконали 
контрольну роботу і отримали за неї оцінку «зарахова-
но».  В письмове тестування включено 20 тестів. Залік 
виставляється за умови, якщо студент дає 11 і більше 
відповідей (тобто > 50%) 

2.4 Інформаційно-методичне забезпечення 
 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
Теми, де застосо-

вується 
 1. Основна література  

(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
 

1 Аудит і ревізія. Конспект лекцій для студентів економічних 
спеціальностей. Гордієнко Н.І. – Харків, ХДАМГ, 2002- 91с. 

1-12 

2 Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціа-
льності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 2-е 
вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 607 с. 

1-12 

3 Гончарук  Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, пе-
рероб. та доп. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с. 

1-12 

4 Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. - К. : Знання, 2002. - 363с.  1-12 
5 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. 
– К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. – 504 с. 

1-12 
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Бібліографічні описи, Інтернет адреси 

Теми, де застосо-
вується 

 2. Додаткові джерела  
1 Закон України “Про аудиторську діяльність”  1-12 
2 Аудиторская деятельность в Украине. Сборник норма-

тивных документов. – Харьков: Конус, 2001. – 192 с. 
1-12 

3 Дерій В. А.,Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій. - Т. : Джу-
ра, 2002. -86с.  

1-12 

4 Белуха Н. Т. Аудит: Учебник для студ. экон. спец. вузов. 
— К. : Знання, 2000. — 770с.  

1-12 

5 Бутинець Ф. Ф., Усач Б. Ф., Виговська Н. Г., Петренко 
Н. І. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Житомир : ПП "Рута", 
2001. — 416с.  

1-12 

6 Труш В.Є., Калінська Т.А., Алексєєва Т.А., Дмітрієнко І.О. 
Організація і методика аудиту підприємницької діяльності: 
Навч.-метод. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2001. – 149 с. 

1-12 

 3. Методичне забезпечення 
(Реєстр методичних вказівок, планів семінарських занять, інстру-

кцій до лабораторних робіт, комп’ютерних програм) 

 

1 Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, 
методика і організація: Навчальний посібник  (для сту-
дентів  економічних спеціальностей) . - Xарків:  
ХНАМГ, 2007.- 438 с.  

1-12 

2 Практичні завдання і ситуації з дисципліни “Основи аудиту” 
(для студентів денної форми навчання економічних спеціа-
льностей). Гордієнко Н.І. – Харків, ХДАМГ, 2002 – 16 с. 

1-12 

3 Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Ау-
дит» (для студ. 3 к. денної форми навч. спец.6.050100 
«Облік і аудит», «Економіка і підприємництво», 
6.050200 «Менеджмент організацій»). Укл. Харламова 
О.В. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 39 с. 

1-12 

4 Методичні вказівки до самостійного вивчення та вико-
нання контр-ольної роботи з курсу «Аудит» (для студ. за-
очної форми навч. спец. 6.050100 «Облік та аудит», «Еко-
номіка і підприємництво», 6.050200 «Менеджмент організа-
цій»). Укл. О.В.Харламова  – Харків: ХНАМГ, 2006. – 22 с. 

1-12 

5 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Ау-
дит» (для студ. 3 к. денної форми навч. спец. 6.050100 
«Облік та аудит», «Економіка і підприємництво», 
6.050201 «Менеджмент організацій»). Укл. О.В. Харла-
мова– Харків: ХНАМГ, 2006. – 17 с. 

1-12 



 
20 

 
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

 

 

ХАРЛАМОВА Олена Вікторівна 
 

 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисцип-
ліни «Аудит»  (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент»). 
 
 
 
 
 
 

 
Комп’ютерне верстання: Н.М. Колісник 

 

 

 

 

 
 

 

План 2010, поз. 464 Р 

Підп. до друку 04.11.2010 р.   Формат  60х84 1/16 
Друк на ризографі           Ум. друк. арк. 1,2 
Тираж 10 пр.        Зам. № 6569 

 
 

Видавець і виготовлювач:  
Харківська національна академія міського господарства, 

вул. Революції, 12, Харків, 61002 
Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:  ДК №731 від 19.12.2001 

 


