
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП13; 

2. Назва: Аудит; 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фахової підготовки (спеціалізації); 

4. Рівень вищої освіти: або І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Антонюк О.Р., к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним до: 

Формування у майбутніх фахівців з обліку і аудиту теоретичних і практичних навичок для 

здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств; 

обґрунтування власної думки щодо достовірності фінансової звітності та фінансового стану 

суб’єктів господарювання. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Бухгалтерський облік, 

Організація первинного обліку, Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2.  
      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Звітність підприємств, Автоматизована обробка даних. 

12. Зміст курсу: Види аудиту. Регулювання аудиторської діяльності, функції держави та 

професійних організацій. Поняття стандартів і норм аудиту. Основні етапи та послідовність 

виконання аудиторських робіт. Модель аудиторського ризику та її використання на практиці. 

Структура системи внутрішнього контролю. Вивчення та  оцінювання системи внутрішнього 

контролю і аудиту. Поняття та види аудиторських доказів. Класифікація аудиторських доказів. 

Прийоми і методи аудиту, як засоби отримання аудиторських доказів. Етапи та послідовність  

аудиту фінансової звітності. Загальна методика аудиту за статтями фінансової звітності: основні 

господарські операції, процедури отримання аудиторських доказів.. Види аудиторських висновків. 

Реалізація матеріалів аудиту. Внутрішній аудит. Класифікація аудиторських послуг. Порядок 

надання та оформлення окремих видів аудиторських послуг. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Кулаковська  Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту: [навч. посіб.] / Л. П. 

Кулаковська, Ю. В. Піча. – 2-ге вид. – К.:  Каравела, 2005. – 560 с. 

2. Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності:[навч. посіб.] / О. А. 

Петрик, В. Я. Савченко, Д. Є. Свідерській– К. : КНЕУ, 2008. – 472 с. 

3. Суха  (Антонюк) О.Р. Аудит: [навч. посіб.] / О. Р. Суха. – Львів : «Новий світ-2000», 2009.  – 

284 с. 

4. Суха (Антонюк) О. Р., Стрибулевич Т. О. Організація і методика аудиту [інтерактивний 

комплекс навчально-методичного забезпечення] / О. Р. Суха, Т. О. Стрибулевич. –  Рівне: НУВГП, 

2008. – 163 с. 

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг [Видання 2014 р.]. – Київ: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. індивідуальної роботи, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, розв’язання ситуаційних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                                          І.Д.Лазаришина                     

Розробник опису дисципліни                                                                        О.Р. Антонюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Code: ПП13; 

2. The  course title: Audit 

3. Type: compulsory course. 

4. Cycle:  the first 

5. Year of the study:  the fourth. 

6. Semester: 8. 

7. Account of ECTS credits: 4,5 

8. Lecturer, scientific degree: Olena Antoniuk, Ph.D, associate professor, department of accounting and 

audit, The National University of Water Management and Nature Recourses Use. 

9. Results of studies. 

The theoretical and practical skills for future economists in auditing of financial statement will be formed; 

providing skills in the process of auditing financial statements of entities, justifying own opinion on the 

financial statements and the financial condition of entities. Practical skills  in detecting errors and fraud. 

10. Method of education: stationary form of education, correspondence courses. 

11. Required previous courses: Accounting, Financial accounting, Reporting. 
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: organization of accounting; 

financial analysis. 

12. Content: 
Audit classification.  Regulatory of audit activity:  law and professional audit organizations.  Audit of 

effectiveness. Audit process and its phases. Audit risk, using audit risk conception. Internal  control and 

internal audit. Audit evidences. Classification of audit evidence for identification of fraud and errors. 

Accounting system audit. Balance sheet audit.  Auditing  process: basic business operations, database, 

control system, audit risk, audit evidences, audit planning, information resources and analytical 

procedures. Internal audit. Audit services. 

13. Literature: 
1. Sukha (Antoniuk) O.R . Audit: [teach. guidances.]. - Lviv: "Novij svit-2000", 2009. - 284 p. 

2. Sukha (Antoniuk) O.R ., Strybulevych  T.O. Organization and methodology of audit [interactive teach. 

guidances ] .- Rivne: NUWNU, 2008. - 163 p. 

3. International Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services 

[Publications of 2014]. - Kyiv International Federation of Accountants, Auditors' Chamber of Ukraine, 

2015. [electronic resource]. - Access to res .: http: // www.apu.com.ua 

4. Sukha (Antoniuk) O.R . The organization and methodology of the audit. Textbook for study course /. - 

Rivne: NUWM, 2010, 73 p. 

5 .Antoniuk O. R. The tasks for course "Organization and methods of audit" for students degree program 

"Accounting and Audit" .- Private  publisher Dyatlyk M., 2015. -124 p. 

14. Learning activities: 

The combination of traditional and non-traditional teaching methods, innovative technologies: 

-  presentations,   which provides practical skills 

-  practical training (situation business tasks / business cases / discussions / communicative methods 

/scientific discussions / etc. 

15. Knowledge assessment: 
Criteria for evaluation of knowledge -ECTS gradation. 

-  current test (tests, practical tasks); 

-  final  test. 

15. Language: Ukrainian. 

 

 

 

 

Developer: Olena Antoniuk 

Head of the department: Inna Lazaryshyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


