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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна « Організація і методика аудиту» призначена до вивчення 

студентам спец. 071 «Облік і оподаткування» та є однією з професійно орієнтованих 

дисциплін, що дозволяє набути компетентності та результати  для реалізації  в 

процесі аудиторської діяльності  як зовнішнього, так і внутрішнього аудиту.  В 

процесі вивчення дисципліни майбутні  магістри набудуть вміння організовувати 

процес аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання, реалізовувати його на 

практиці та вдосконалювати методики проведення аудиту та виконання інших видів 

аудиторських послуг (супутніх робіт), що дозволить реалізувати у сфері власного 

аналітико-консультаційного бізнесу.  

 

Анотація 
Методика та практичні навики здійснення аудиторської перевірки є невід’ємним 

складником формування професійної  компетентності й важливою передумовою 

провадження професійної аудиторської діяльності. Програма курсу «Організація і 

методика аудиту розрахована на студентів, які раніше вивчали дисципліну «Аудит» 

на першому рівні підготовки та досягли першого  рівня  вищої освіти бакалавра за 

спеціальністю «Облік і оподаткування». Програма передбачає комплексне навчання 

методики та організації здійснення аудиторської перевірки та надання інших послуг 

в рамках компетентного підходу. исципліна «Організація і методика аудиту» носить 

міждисциплінарний  і є одним із способів поєднання курсів фахового циклу 

підготовки студентів.   

           Ключові слова:  аудит, аудиторська фірма , аудитор, перевірка, методика 

аудиту, організація аудиторської діяльності. 

Аbstract 

 

The practical skills of auditing   is considered to be an integral component of formation of 

professional competence and an important prerequisiteare an integral part of the formation 

of professional competence for auditing activities. The program of the course 

"Organization and methodology of audit” is designed for students who have previously 

studied the course" Audit "in the first level of training and have reached the first level of 

higher education in the bachelor's degree in “Accounting and Taxation”. The program 

provides comprehensive training in the methodology and organization of auditing and 

providing other services within a competency-based approach. The course "Organization 

and method of audit" is interdisciplinary and is one of the ways of combining the courses 

of the professional cycle of students' training. 

           Keywords: audit, audit firm, auditor, auditing, audit methodology, organization of 

audit activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

«Організація та методика аудиту» для студентів денної форми навчання 

Найменування показників Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів-4,5 Галузь знань: 07 Управління 

та адміністрування 

Нормативна 

Модулів – 1, індивідуальна 

робота 

Спеціальність: 071 

 «Облік і оподаткування» 

Рік підготовки: 1-ий 

Змістових модулів - 2 Спеціалізація : - Семестр: 2 

Індивідуальне наукове-

дослідне завдання:- 

  

Загальна кількість годин :135 

год. 

Тижневих годин: 

аудиторних -2,4 год. 

самостійна робота -4,6 год. 

 

Рівень вищої освіти: другий Лекції: 24 годин 

  Практичні, семінарські: 22 годин 

  Лабораторні: - 

  Самостійна робота: 89 год. 

  Індивідуальні робота :- 

  Форма  контролю: залік 
Примітка: співвідношення кількості  аудиторних годин та самостійної роботи студентів становить 

34 % та  66 % до загальної кількості годин. 

Опис предмета  навчальної дисципліни   

«Організація та методика аудиту» для студентів заочної форми навчання 
Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів-4,5 Галузь знань: 07 Управління та 

адміністрування 

Нормативна 

Модулів – 1, індивідуальна робота Спеціальність: 071 

 «Облік і оподаткування» 

Рік підготовки: 1-ий 

Змістових модулів - 2 Спеціалізація : - Семестр: 2 

Індивідуальне наукове-дослідне 

завдання:- 

  

Загальна кількість годин :135 год. 

Тижневих годин: 

аудиторних -3 год. 

самостійна робота -6 год. 

 

Рівень вищої освіти: другий Лекцій: 6 годин 

  Практичні, семінарські: 8 годин 

  Лабораторні: - 

  Самостійна робота: 121 год. 

  Індивідуальні робота :- 

  Форма  контролю: залік 

 

Примітка: співвідношення кількості  аудиторних годин та самостійної роботи 

студентів становить 10 % та  90 % до загальної кількості годин. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни „Організація і методика аудиту” – надання студентам вміння 

організовувати процес аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання, 

реалізовувати його на практиці та вдосконалювати методики проведення аудиту та 

виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх робіт). 

 Завдання дисципліни „Організація і методика аудиту”: вивчення організаційних 

засад аудиторської діяльності, її правового та інформаційного забезпечення, набуття 

методичних навичок аудиторської перевірки та оцінювання стану підприємницької 

діяльності; засвоєння методики і техніки проведення аудиту та надання інших 

аудиторських послуг; вміння вдосконалювати та адаптувати існуючи методики 

аудиту до залежно від умов фінансово-господарської діяльності замовника аудиту; 

набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання 

комплексу аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових 

документів аудитора. 

Предмет дисципліни «Організація і методика аудиту»: організація процесу 

аудиту та надання аудиторських послуг і методика їх проведення. 

Після вивчення дисципліни „Організація і методика аудиту” магістри  

повинні: 

� отримати компетентності вітчизняний та закордонний досвід з питань 

організації і методики аудиторської перевірки на основі Міжнародних 

стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг, проблеми нормативної регламентації цих питань та надавати 

пропозиції з їх вдосконалення; 

�  знати існуючи методики проведення аудиту капіталу, активів, пасивів, доходів 

і витрат підприємств, адаптувати їх до умов перевірки конкретного клієнта, 

вміти їх критично аналізувати, виявляти  не вирішені раніше питання та 

надавати пропозиції з їх вирішення або вдосконалення; 

�  знати методику аналізу отриманої під час аудиторської перевірки інформації 

та  вміти готувати звітність аудитора та аудиторської фірми перед замовником 

та Аудиторською палатою України; розробляти заходи з вдосконалення 

діяльності аудиторської фірми; 

� знати систему внутрішнього контролю суб’єктів господарювання, розробляти її 

оптимальну структуру, ефективно розподіляти обов’язки, визначити методи 

роботи, порядок проведення аудиторських процедур та звітування про 

виконання робіт; 

�  знати як кваліфіковано надавати супутні послуги аудиту та пропонувати 

клієнту найбільш оптимальні рішення.  

� мати результати навчання: вміти обирати оптимальну організаційну форму 

здійснення аудиторської діяльності за наявних ресурсів; створити аудиторську 

фірму, скласти її установчі документи, провести її реєстрацію для здобуття 

права здійснення аудиторських послуг; 

� компетентно розробляти план роботи аудиторської фірми, загальний план 

аудиту конкретного замовника, вдосконалювати та самостійно розробляти 

програми аудиту; 
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�  вміти ефективно організувати процес аудиту фінансової звітності суб’єктів 

господарювання; 

�  вміти організувати відповідне нормативно-правове, інформаційне, технічне та 

інше забезпечення праці аудиторів; 

�  вміти обирати оптимальні методи, способи та прийоми здійснення 

аудиторських процедур і організувати їх виконання; 

�  вміти компетентно складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора 

і організувати здачу виконаних послуг замовникові; 

3. Програма навчальної дисципліни 
Зміст навчальної дисципліни розкривається у наступних темах. 

Змістовий модуль 1. Організація процесу аудиту фінансової звітності 

Тема 1. Організація діяльності аудиторської фірми. Сертифікація аудиторів. 

Права та обов’язки аудиторських фірм та аудиторів. Внутрішньо фірмовий контроль 

якості аудиту та надання інших послуг.  Установчі документи аудиторської фірми, 

порядок її реєстрації. 

Тема 2. Організація аудиту фінансової звітності. Завдання аудиту окремих 

елементів фінансової звітності. Етапи деталізації фінансової звітності. Пооб’єктний 

та циклічний підходи до проведення аудиту. Загальна методика аудиту за статтями 

фінансової звітності: основні  господарські операції, система контролю, джерела 

інформації, аналітичні процедури.  

Тема 3. Організація внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит поняття і 

призначення. Відмінність внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю. Основні 

завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього аудиту.  

Тема 4 .Організація праці аудиторів. Професійна етика аудиторів. Організація 

оплати праці аудиторів та стимулювання нею. Права, обов’язки та відповідальність 

аудиторів. Організація праці аудитора як працівника аудиторської фірми. Організація 

праці аудитора з виконання аудиторської перевірки (організація роботи із персоналом 

клієнта, організація праці аудиторської групи, організація використання результатів 

роботи внутрішнього аудитора та залучених експертів). 

Тема 5. Організація інформаційного забезпечення аудиторської діяльності. 

Інформаційні технології в управлінні аудиторською фірмою та проведенні аудиту. 

Впровадження програмних комплексів при вирішенні функціональних задач аудиту. 

Організація інформаційного і програмного забезпечення аудиторської діяльності. 

Інформаційна база та методика вирішення задач аудиту. Загальна побудова процесу 

проведення аудиту та його етапи. Організація носіїв інформації та їх руху в процесі 

аудиту. Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі (формування 

інформації, її зберігання та використання). Аудиторський ризик, пов’язаний з 

використанням комп’ютерних систем. 

Тема 6. Організація і методика аудиту установчих документів та власного 

капіталу підприємства. Перевірка наявності  установчих документів підприємства. 

Аналіз  установчих та інших документів підприємства. Оцінка положень облікової 

політики. Аудит формування статутного капіталу суб’єктів господарювання та його 

особливості. Аудит руху та використання капіталу за його видами.  

Змістовий модуль 2. Організація і методика аудиту обліку, звітності та 

фінансового стану суб’єктів господарювання 
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Тема 7. Організація і методика аудиту необоротних активів. Типові операції з 

необоротними активами, завдання аудиту та джерела інформації. Основні види 

ризиків при аудиті необоротних активів. Аудит капітальних вкладень і введення 

об’єктів і виробничих потужностей. Методика аудиту основних засобів. Аудит 

нематеріальних активів. Аудит фінансових вкладень. 

Тема 8. Організація і методика аудиту запасів. Завдання та інформаційна  база 

аудиту запасів і витрат діяльності. Фактори властивого ризику та ризику контролю  

по операціях із запасами.  Методика аудиту запасів. Аудит МШП.  

Тема 9. Організація і методика аудиту витрат  діяльності.  Мета і завдання 

аудиту витрат. Організація носіїв інформації (аудиторських номенклатур) в аудиті 

витрат діяльності. Програма та процедури аудиту витрат діяльності за окремими їх 

видами та економічними елементами. Методи та методика аудиту витрат. Реалізація 

програми аудиту витрат. Методика формування аудиторських доказів та оформ-

лення робочих документів аудитора в аудиті витрат за окремими їх видами та 

економічними елементами. Узагальнення результатів аудиту витрат. 

Тема 10. Організація і методика аудиту виплат працівникам.  Мета та завдання 

аудиту виплат працівникам.рганізація носіїв інформації (аудиторських 

номенклатур) в аудиті праці та її оплати. Програма та процедури аудиту праці та її 

оплати. Методи та методика проведення аудиту праці та її оплати. Організація 

реалізації програми аудиту праці та її оплати. Методика формування аудиторських 

доказів та оформлення робочих документів аудитора. 

Тема 11. Організація і методика аудиту грошових коштів і дебіторської 

заборгованості. Завдання та інформаційна база аудиту. Аудит касових операцій. 

Аудит операцій по поточному та інших рахунках у банку. Аудит розрахунків із 

підзвітними особами. Програма аудиту дебіторської заборгованості. 

Тема 12. Організація і методика аудиту зобов’язань суб’єктів господарювання. 

Інформаційна база аудиту зобов’язань. Завдання аудиту та критерії оцінки 

зобов’язань підприємства. Процедури підтвердження залишків на рахунках обліку 

поточних зобов’язань та кредитних операцій. Робоча документація з аудиту 

зобов’язань.  

Тема 13. Організація і методика аудиту доходів і фінансових результатів. 

Інформаційне забезпечення та завдання аудиту доходів. Типові процедури, система 

бухгалтерського обліку та методика аудиту операцій циклу отримання доходів.  

Тема 14. Організація і методика виконання супутніх послуг аудиту. Поняття та 

зміст супутніх аудиту послуг. Організаційні та методологічні засади виконання 

оглядової перевірки звітності. Операційна перевірка. Компіляція звітності.   

Тема 15. Організація аудиту в комп’ютерному середовищі. Характеристика  

систем обробки облікової інформації на ПЕОМ. Планування аудиту у 

комп’ютерному середовищі: вивчення комп’ютерного середовища, визначення 

ступеня  ризику неефективності системи контролю. Характеристика та підходи до 

контролю у простих та складних комп’ютерних системах. Особливості проведення 

аудиту в умовах ЕСОД. 

4. Структура навчальної дисципліни 
Структура  навчальної дисципліни  «Організація і методика аудиту» для студентів 

денної форми навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

№ 

з/п 

Назви змістових 

модулів /тем/ 

Кількість годин курсу 

  всього 

 

лекції 

 

практичні 

 

самостійна 

робота 

 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Організація процесу аудиту фінансової звітності  

1. 

 

Організація 

діяльності 

аудиторської фірми 

9 1 2 6 

2. Організація аудиту 

фінансової звітності 

9 1 2 6 

3. Організація 

внутрішнього аудиту 

10 2 2 6 

4. Організація праці 

аудиторів 

9 1 2 6 

5. Організація 

інформаційного 

забезпечення 

аудиторської 

діяльності 

9 1 2 6 

6. Організація і 

методика аудиту 

установчих 

документів та 

власного капіталу 

підприємства 

10 2 2 6 

 Разом за змістовим  

модулем 1 

56 8 12 36 

Змістовий модуль 2. Організація і методика аудиту обліку, звітності та 

фінансового стану суб’єктів господарювання.  

7. Організація і  

методика аудиту 

необоротних активів 

9 2 1 6 

8. Організація і 

методика аудиту 

запасів  

9 2 1 6 

9. Організація і 

методика аудиту 

витрат діяльності 

10 2 1 7 

10 Організація і 

методика виплат 

працівникам 

9 2 1 6 

11 Організація і 9 2 1 6 
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методика аудиту 

грошових коштів і 

дебіторської 

заборгованості 

12 Організація і 

методика аудиту 

доходів і фінансових 

результатів 

10 2 2 6 

13 Організація і 

методика аудиту 

зобов’язань суб’єктів 

господарювання  

8 2 1 5 

14 Організація 

виконання 

аудиторських послуг 

9 1 2 6 

15 Oрганізація аудиту в 

комп’ютерному 

середовищі 

6 1 - 5 

 Разом за змістовим  

модулем 2 

79 16 10 53 

 Усього годин 135 24 22 89 

                             

  Структура  навчальної дисципліни  «Організація і методика аудиту» для 

студентів заочної форми навчання 

                                                                                                                                                                 

№ 

з/п 

Блоки змістових 

модулів /розділи/, 

змістові модулі /теми/ 

Кількість годин   

  всього 

 

лекції 

 

практичні 

 

 

сам. 

робота 

 

Змістовий модуль 1. Організація процесу аудиту фінансової звітності . 

1. 

 

Організація діяльності 

аудиторської фірми 

9 - 1 8 

2. Організація аудиту 

фінансової звітності 

11 2 1 8 

3. Організація 

внутрішнього аудиту 

8 - - 8 

4 Організація праці 

аудиторів 

8 - - 8 

5 Організація 

інформаційного 

забезпечення 

аудиторської 

8 - - 8 
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діяльності 

6. Організація і методика 

аудиту установчих 

документів та 

власного капіталу 

підприємства 

8 - - 8 

 Разом за змістовим  

модулем 1 

52 2 2 48 

Змістовий модуль 2. Організація і методика аудиту обліку, звітності та 

фінансового стану суб’єктів господарювання.  

7. Організація і  

методика аудиту 

необоротних активів 

8 - - 8 

8. Організація і методика 

аудиту запасів  

8 - - 8 

9. Організація і методика 

аудиту витрат 

діяльності 

11 - 2 9 

10 Організація і методика 

аудиту виплат 

працівникам 

11 - 2 9 

11 Організація і методика 

аудиту грошових 

коштів і дебіторської 

заборгованості 

9 - - 9 

12 Організація і методика 

аудиту доходів і 

фінансових 

результатів 

10 2 - 8 

13 Організація і методика 

аудиту зобов’язань 

суб’єктів 

господарювання. 

8 - - 8 

14 Організація виконання 

аудиторських послуг 

12 2 2 8 

15 Oрганізація аудиту в 

комп’ютерному 

середовищі.  

8 - - 8 

 Разом за змістовим  

модулем 2 

83 4 6 73 

 Усього годин 135 6 8 121 
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5. Теми практичних занять 
 

Назва теми Кількість годин 

 денна 

форма 

заочна 

форма 

Організація діяльності  аудиторської фірми 2 1 

Організація аудиту фінансової звітності 2 1 

Організація внутрішнього аудиту 2 - 

Організація праці аудиторів 2 - 

Організація інформаційного забезпечення аудиторської 

діяльності 

2 - 

Організація і методика аудиту установчих документів та 

власного капіталу підприємства 

2 - 

Організація і  

методика аудиту необоротних активів 

1 - 

Організація і методика аудиту запасів  1 - 

Організація і методика аудиту витрат діяльності 1 2 

Організація і методика аудиту виплат працівникам 1 2 

Організація і методика аудиту грошових коштів і 

дебіторської заборгованості 

1 - 

Організація і методика аудиту доходів і фінансових 

результатів 

1 - 

Організація і методика аудиту зобов’язань суб’єктів 

господарювання  

1 - 

Організація виконання аудиторських послуг 2 2 

Oрганізація аудиту в комп’ютерному середовищі - - 

Разом 16 8 

 

6. Самостійна робота студентів 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0, 5 год. / 1 год. занять 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС 

Опрацювання окремих тем програми  або їх частин, які не викладаються на лекціях. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

 Назва теми  Кількість годин 

  денна заочна 

1 Організація діяльності аудиторської фірми 6 8 

2 Організація аудиту фінансової звітності 6 8 

3 Організація внутрішнього аудиту 6 8 

4 Організація праці аудиторів 6 8 
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5 Організація інформаційного забезпечення 

аудиторської діяльності. 

6 8 

6. Організація і методика аудиту установчих документів 

та власного капіталу підприємства. 

6 8 

7 Організація і методика аудиту необоротних активів. 6 8 

8 Організація і методика аудиту запасів . 6 8 

9 Організація і методика аудиту витрат діяльності. 7 9 

10 Організація і методика аудиту виплат працівникам 6 9 

11 Організація і методика аудиту грошових коштів і 

дебіторської заборгованості. 

6 10 

12 Організація і методика аудиту доходів і фінансових 

результатів 

6 8 

13 Організація і методика аудиту зобов’язань суб’єктів 

господарювання . 

5 8 

14 Організація виконання аудиторських послуг. 6 7 

15 Oрганізація аудиту в комп’ютерному середовищі.  5 7 

 Разом 89 121 

 

6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни «Організація і 

методика аудиту» є складання письмового звіту за темами вказаними у п. 6.1. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 год. 

самостійної роботи. Звіт є складовою частиною розрахункової роботи. Звіт 

оформлюється на стандартному папері формату А4 з одного боку. Поля: верхнє, 

нижнє та ліве – 20 мм., праве- 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим 

і виконується українською мовою. Обсяг звіту – до 20 стор. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно обумовлені 

студентом  і викладачем, узгоджені з графіком навчального процесу.  

   

7. Індивідуальні  навчально-дослідні завдання 
Завдання видаються студентам денної форми навчання - впродовж 1-го тижня 

занять. 

Виконання індивідуальної роботи передбачає наступні обов’язкові складові: 

• описати, використовуючи літературні джерела та дані базового підприємства, 

організацію і методику операцій, які є предметом дослідження. Вказати питання, 

які не висвітлені в літературних джерелах, а також особливості реалізації 

існуючих методик аудиту  певних операцій на конкретному підприємстві. Робочу 

документацію слід заповнити з використанням даних базового підприємства. 

• скласти програму перевірки операцій, які є предметом дослідження, вказавши 

методи перевірки, джерела інформації та навести зразки робочих документів 

аудитора щодо перевірки цих операцій; 
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• скласти перелік ризиків та типових порушень в системі внутрішнього контролю 

базового підприємства по операціях, що становлять предмет дослідження. 

- рішення ситуаційної задачі з виконання консультаційних послуг.  

- рішення ситуаційного завдання з бази даних  завдань АПУ для складання 

кваліфікаційного іспиту осіб, що мають намір займатись аудиторською 

діяльність .  

        Виконана робота подається на кафедру обліку і аудиту в термін, визначений 

навчальним графіком. Обов’язковим є захист індивідуальної роботи. Якщо робота 

не відповідає вимогам методичних вказівок, її повертають студенту на 

доопрацювання.  

 

8. Методи контролю знань 

 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Організація і 

методика аудиту» проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання включають 

у себе тестові питання та одну задачу. 

Контроль самостійної роботи проводиться : 

- з практичних занять - з допомогою перевірки виконаних завдань; 

- за індивідуальним завданням – за допомогою перевірки та захисту 

індивідуальної самостійної роботи, яка оформлюється письмово. 

Для поточного контролю можуть бути використані такі види: 

- фронтальне опитування з ключових теоретичних питань; 

- рецензування відповідей та завдань під час презентацій; 

- оцінювання індивідуальних та групових науково-дослідних завдань 

підготовлених самостійно у письмовій формі; 

- тестування. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

     Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі  (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
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40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

9. Розподіл балів модульного контролю, що присвоюються студентам  у ході 

вивчення дисципліни  

«Організація і методика аудиту» 

 Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для  заліку 

90-100 Відмінно зараховано 

82-89 Добре 

 

 

74-81   

64-73 Задовільно 

 

 

60-63   

35-59 Незадовільно  з можливістю 

повторного складання 

Не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Су

ма 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 100 

40 60  

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5, 

Т6 

Т 7 

Т 

8,

Т,

9 

Т 

10,

Т1

1 

Т 

11, 

Т1

2 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 
 

8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 9  
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10. Методичне забезпечення 

 

1. Антонюк О.Р. Формування концепції теоретичного забезпечення послуг 

професійної аудиторської діяльності в Україні /О.Р. Антонюк// [монографія] - 

Рівне: Вид-ць Дятлик М., 2017.-300 с. 

2. Суха О.Р., Стрибулевич Т.О. «Організація і методика аудиту».Інтерактивний 

комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2008.- 163 с. 

3.  Антонюк О.Р. Збірник завдань з дисципліни «Організація і методика аудиту» 

для студентів спеціальності «Облік і аудит»/О.Р. Антонюк.- Рівне.: Дятлик 

М., 2015 .- 124 с. 

 

11.  Рекомендована література 

Базова література 

1. Антонюк О.Р. Формування концепції теоретичного забезпечення послгу 

професійної аудиторської діяльності в Україні /О.Р. Антонюк// [монографія] - 

Рівне: Вид-ць Дятлик М., 2017.-300 с. 

2. Суха О.Р., Стрибулевич Т.О. «Організація і методика аудиту».Інтерактивний 

комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2008.- 163 с. 

3. Антонюк О.Р. Збірник завдань з дисципліни «Організація і методика аудиту» 

для студентів спеціальності «Облік і аудит»/О.Р. Антонюк.- Рівне.: Дятлик М., 

2015 .- 124 с. 

4. Кулаковська  Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту : [навч. посіб.]/ 

Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 2-ге вид. – К.:  Каравела, 2008. – 560 с. 

5. Аудит:підручник/[ О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін..] ; за заг 

ред.. О.А. Петрик.- К.:КНЕУ, 2015 -498 с. 

Допоміжна література  

1. Про аудиторську діяльність: Закон України вiд 22.04.1993 р.  № 3125-XII (зі 

змінами та доповненнями). 

2. Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, інших завдань з 

надання впевненості. [Видання 2016 р.]. – К.: АПУ, 2017. 

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

– 284 с. 

4. Антонюк О.Р. Еволюція нормативного забезпечення аудиторських послуг: 

часовий аспект та вектор розвитку/О.Р. Антонюк//Financial and Economic 

Security and Accounting and Analytical Support in Business: 

monograph:L.Kindratska,K.Pavlov,L.Shpak, O. Yatsenko [ et.al]: edited by V. 

Yatsenko.- East West Association For Advanced Studies and Higher Education 

GmbH, Vienna,Austria,2016.-С. 233-244 

5. Методичні рекомендації щодо забезпечення аудиторськими фірмами системи 

зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації. 

[Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.: http://apu.com.ua/files/temp/833-

546211.doc  

6.  Стратегія діяльності Аудиторської палати України на 2012 – 2017 роки  

 [Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.: http://apu.com.ua/files/temp/-

2037343347.doc 
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7.  Положення про сертифікацію аудиторів[Електронний ресурс].- Режим 

доступу до рес.: http://apu.com.ua/files/temp/722317600.doc 

8.  Концепція системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні-

[Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.: http://apu.com.-

ua/files/temp/567121052.doc 

9.  Положення про забезпечення незалежності аудитора [Електронний ресурс].- 

Режим доступу до рес.: http://apu.com.ua/files/temp/1239983549.doc 

10.  Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів 

України[Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.: http://apu.com.ua/-

files/temp/246566690.doc 

11.  Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських 

послуг[Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.:  http://apu.com.ua/-

files/temp/1346610002.doc 

12.  Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських 

послуг[Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.: http://apu.com.-

ua/files/temp1346610002.doc 

13.  Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг-

[Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.: http://apu.com.ua/files/temp/207-

7494523.doc 

14.  Концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в Україні[Елект-

ронний ресурс].- Режим доступу до рес.: http://apu.com.ua/files/temp/20-

99327807.doc 

15.  Методичні рекомендації з рейтингування аудиторських фірм України[-

Електронний ресурс].- Режим доступу до рес.: http://apu.com.ua/files/reestr/2-

126620413.doc 

16.  Порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за 

неналежне  виконання професійних обов'язків [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу до рес.: http://apu.com.ua/files/temp/1892138889.doc 

 

Електронний депозитарій НУВГП 

 

1. Суха О. Р. (2009) Організація і методика аудиту. НУВГП, Рівне, Україна. 

Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/1896/ 

2. Антонюк О. Р. (2015) Збірник завдань з дисципліни «Організація і 

методика аудиту». Дятлик М., Рівне. ISBN 978-617-515-166-2. Режим 

доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/creators/==0410==043D==0442==043E==043D

==044E==043A=3A==041E=2E_==0420=2E=3A=3A.html 

3. Антонюк, О. Р. and Antoniuk O. (2017) Організація і методика аудиту 

(укр.) The Organization and Methods of Audit (en.). [Опис дисципліни]. 

Режим доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/6721/ 
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12. Інформаційні ресурси 

1. Аудиторська палата України /  [Електронний ресурс].  http://www.sau-

apu.org.ua 

2. Кабінет Міністрів України /  [Електронний ресурс].  –  Режим доступу:  

ttp://www.kmu.gov.ua/  

3.  Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського  /  [Електронний ресурс].  –  

Режим  

оступу: http://www.nbuv.gov.ua/   

4. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6)  / Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/   

5.  Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44) /  

Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua  

6. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Електронний 

ресурс].  Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  ttp://nuwm.e-

du.ua/MySql/page_lib.php  

       

Програму склала: 

к.е.н., доцент кафедри 

обліку і аудиту                                                                 О.Р.Антонюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


