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1. Опис навчальної  дисципліни 

        

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів  – 

5 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

 
Вибіркова  

 
Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки  

 

Блоків – 2 

у тому числі:  

курсова робота –  

навчальна практика - 

Спеціальність 

051 Економіка 

 

 

Освітня-професійна 

програма вищої освіти  

«Економіка та бізнес»  

Рік підготовки: 

3-й - 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

6-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 2 

аудиторних – 30 

самостійної роботи 

студента – 120 

16 год. - год. 

Практичні, семінарські 

12 год. - год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

     122  год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Мета навчальної дисципліни 

 
Місце дисципліни у освітній програмі: вибіркова. 

Метою вивчення дисципліни «Аудиторська діяльність» є формування у студентів 

базових теоретичних знань  та набуття практичних навичок проведення аудиту, виконання 

інших видів аудиторських послуг. 

Предметом дисципліни «Аудиторська діяльність» є незалежне дослідження 

достовірності відображення процесу розширеного відтворення суспільно необхідного 

продукту в системі бухгалтерського обліку і звітності, а також: оцінювання ефективності 

ділової активності з дотриманням чинного законодавства; стан економічних, 

організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що перебуває у сфері 

аудиторської оцінки.  

Курс «Аудиторська діяльність» базується на знаннях наступних дисциплін: 

«Економічна теорія», «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Фінанси, гроші та 

кредит», «Економіка підприємства», «Статистика».  

Основними завданнями дисципліни є наступні: 

- засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як системи незалежного 

фінансового контролю;  

-  опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, 

міжнародних стандартів аудиту, 

-  набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання 

комплексу окремих аудиторських процедур,  

- надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів 

аудитора. 

 

Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення 

навчальної дисципліни 

ФК 2 Здатність виконувати нормативні іправові акти, що регламентують 

професійну діяльність 

ФК 4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

ФК 6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

ФК 9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних і економічних 

моделей соціально-економічні процеси. 

ФК 14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, організацій, 

установ. 

 

3. Результати навчання: 
ПРН 1 Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки. 

ПРН 2 Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, 

особливостей економічних систем. 

ПРН 3  Використовувати аналітичний і методичний інструментарій для розуміння 

логіки прийняття господарських рішень різними економічними агентами. 

ПРН 5 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знаків на основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки. 

ПРН 7 Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 



 

 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

ПРН 8 Визначати попит і пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру 

зайнятості і безробіття. 

ПРН 10 Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин. 

ПРН11 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН 12 Ідентифікувати джерела і розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні і соціальні показники. 

ПРН 13 Вміти працювати як самостійно, так і в команді 

 

4. Критерії оцінювання 
 

Критерії оцінювання діяльності студентів на практичних (лабораторних, 

семінарських) заняттях, за модуль здійснюється відповідно до положення №283 від 

29.08.2017 р. «Про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання 

здобувачами вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті 

імені Богдана Хмельницького». 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

5. Засоби оцінювання 
  Стандартизовані тести, реферати, есе, презентації результатів виконаних завдань та 

досліджень, залік. 

 

 

6. Програма навчальної дисципліни 
 

Блок І. Теоретичні основи аудиту 

 

Тема 1.Сутність і предмет аудиту 

Виникнення і становлення аудиту, його суть і значення  Місце аудиту в системі 

контролю, його мета і завдання. Види аудиту. Обов’язковий та ініціативний аудит. 

Відмінності аудиту від інших видів контролю. Предмет і об’єкти аудиту. Інформаційне 

забезпечення аудиту. 

 



 

 

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення 

Закон України «Про аудиторську діяльність» та його сутність. Організація аудиту в 

Україні. Аудиторська палата України та її діяльність. Аудитор, його статус і сертифікація. 

Реєстр аудиторських фірм і аудиторів.  Мета та основні принципи аудиту. Етичні 

принципи: об’єктивність, незалежність, конфіденційність, чесність, професійна поведінка.  

Зміст міжнародних стандартів аудиту. Характеристика Кодексу професійної етики 

аудиторів. Організація роботи аудиторської фірми. 

 

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання 

Метод аудиторської діяльності. Загальнонаукові методичні прийоми. 

Характеристика власних методичних прийомів аудиторського контролю. Вибіркові 

прийоми аудиту. Основні завдання організації аудиту фінансової звітності та критерії її 

оцінювання. Напрямки аудиту фінансової звітності. Джерела інформації для аудиту. 

Загальний огляд фінансової звітності. Основні етапи аудиторської перевірки. Лист-

замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення. 

 

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю 

Суть аудиторського ризику. Поняття властивого ризику. Поняття ризику контролю. 

Ризик невиявлення. Модель визначення аудиторського ризику. Помилки і шахрайство. 

Поняття про суттєвість та її оцінювання. Вивчення та оцінювання системи 

внутрішнього контролю. Комп’ютерне шахрайство: визначення та ознаки.   

 

Тема 5. Планування аудиту 

    Процес проведення аудиту та його стадії. Аудиторські процедури, їх призначення та 

види. Робоча програма аудиторської перевірки.  Планування роботи аудиторської фірми: 

стратегічне, поточне, оперативне.  Порядок розробки плану і програми аудиторської 

перевірки. 

 

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

     Поняття про аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них. Основні процедури 

одержання доказів: перевірка, спостереження, опитування і підтвердження, підрахунок, 

аналітичні процедури. Оцінка якості роботи аудитора. Необхідність документування 

роботи аудитора. Мета і завдання документування аудиту. Вимоги до ведення робочих 

документів та їх  класифікація. Порядок зберігання і використання робочих документів. 

 

Блок ІІ. Механізм здійснення та види аудиторської оцінки 

 

Тема 7. Аудит фінансової звітності 

    Якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі. Основні процедури та 

методика перевірки обліку і фінансової звітності. Послідовність аудиторської перевірки 

звітності. Аудит активів і пасивів підприємства. Методика дослідження форм фінансової 

звітності. Аудит облікової політики. Аналіз стану та результатів діяльності підприємства 

при проведенні аудиту.  

 

Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 

Аудиторська звітність та її склад. Суть і структура аудиторського висновку. Види 

аудиторських висновків та їх характеристика. Вимоги до складання аудиторських 

висновків. Порядок складання та подання аудиторських висноків. Інші підсумкові за 

наслідками аудиту.  

 

 

 



 

 

Тема 9. Підсумковий контроль 

 Контроль якості аудиторських послуг. Елементи системи контролю якості на рівні 

аудиторської фірми. Суб’єкти та об’єкти контролю якості. Процедури забезпечення якості 

та їх документальне оформлення. Зовнішні перевірки якості аудиту. Події після дати 

балансу. 

  

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту 

 Рішення користувачів звітності за результатами аудиту. Контроль за виконанням 

прийнятих рішень. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності. Дисциплінарна 

комісія Аудиторської палати  України та її діяльність.   

 

Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і суб’єкти 

Поняття аудиторських послуг. Види аудиторських послуг, їх суб’єкти і об’єкти. 

МСА про аудиторські послуги. Умови надання та організація аудиторських послуг. 

Супутні послуги аудитора: огляд фінансових звітів, погоджені процедури та підготовка 

інформації. Консультативні послуги аудиторських фірм.  

 

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти 

Суть і завдання внутрішнього аудиту та його місце в системі внутрішнього 

контролю. Об’єкти внутрішнього аудиту. Суб’єкти внутрішнього аудиту. Функції 

внутрішнього аудитора. Формування методології внутрішнього аудиту. 

 

Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту 

 Організація внутрішнього аудиту на підприємстві. Організаційна модель 

внутрішнього аудиту. Методичні прийоми внутрішнього аудиту: прийоми та методи 

документального та фактичного контролю, економічного аналізу, методи та прийоми 

експертно-аудиторської діагностики. Аудит функціонування підприємства в зовнішньому 

середовищі. 

 

Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 

 Узагальнення результатів внутрішнього аудиту та аудиторські процедури. 

Підсумкові документи внутрішнього аудитора, їх зміст та значення. Розробка та реалізація 

системи заходів внутрішнього контролю. Складові діяльності з моніторингу заходів 

контролю. 

 

7. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Блок І. Теоретичні основи аудиторської діяльності 

Тема 1. Сутність і предмет 

аудиту 

10 2 -   8       

Тема 2. Регулювання 

аудиторської діяльності та 

її інформаційне 

забезпечення 

10 2 2   6       

Тема 3. Методи аудиту 

фінансової звітності та 

критерії її оцінювання 

12 2 2   8       

Тема 4. Аудиторський 

ризик і оцінювання 

12 2 2   8       



 

 

системи внутрішнього 

контролю 

Тема 5. Планування 

аудиту 

12 2 2   8       

Тема 6. Аудиторські 

докази та робочі 

документи аудитора  

20 - -   20       

Разом за блоком І 76 10 8   60       

Блок ІІ. Механізм здійснення та види аудиторської оцінки 

Тема 7. Аудит фінансової 

звітності  

10 2 2   6       

Тема 8. Аудиторський 

висновок та інші 

підсумкові документи 

10 2 2   6       

Тема 9. Підсумковий 

контроль 

6 - -   6       

Тема 10. Реалізація 

матеріалів аудиту 

8 -- -   8       

Тема 11. Аудиторські 

послуги, їх об’єкти і 

суб’єкти 

12 2 -   8       

Тема 12. Внутрішній 

аудит: його сутність, 

об’єкти і суб’єкти 

8 -- -   8       

Тема 13. Методичні 

прийоми внутрішнього 

аудиту 

10 - -   10       

Тема 14. Реалізація 

матеріалів внутрішнього 

аудиту 

10 - -   10       

Разом за блоком ІІ 74 6 4   60       

Усього годин 150 16 12   120       

 

8. Теми лекцій 
№ 

з/п 

Назва теми лекції та питання, що вивчаються Кількість 

годин 

1 Тема 1. Сутність і предмет аудиту 

1. Історія виникнення і розвитку  аудиту. 

2. Поняття та завдання аудиту. 

3. Предмет та об'єкти аудиту. 

4. Класифікація аудиту. 

2 

2 Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне 

забезпечення 

1. Управління аудиторською діяльністю в Україні. 

2. Правове регулювання аудиторської діяльності. 

2 

3 Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання 

1. Метод аудиторської діяльності. 

2. Ознаки та критерії оцінювання фінансової звітності. 

3. Вибір методів і прийомів аудиторської перевірки. 

2 

4 Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю 

1.Суть аудиторського ризику. Види ризиків.  

2. Модель визначення аудиторського ризику.  

3. Помилки і шахрайство.  

4. Поняття про суттєвість та її оцінювання.  

2 



 

 

5. Вивчення та оцінювання системи внутрішнього контролю.  

6. Комп’ютерне шахрайство: визначення та ознаки.   

5 Тема 5. Планування аудиту 

1. Клієнти аудиторських фірм і критерії їхнього вибору. 

2.  Процес проведення аудиту та його стадії. 

3. Планування аудиторської перевірки та аудиторські процедури 

4. Планування аудиту в комп'ютерному середовищі. 

2 

6 Тема 7. Аудит фінансової звітності 

1. Якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі.  

2. Основні процедури та методика перевірки обліку і фінансової 

звітності.  

3. Послідовність аудиторської перевірки звітності.  

4. Аудит активів і пасивів підприємства.  

5. Методика дослідження форм фінансової звітності.  

6. Аудит облікової політики.  

7. Аналіз стану та результатів діяльності підприємства при 

проведенні аудиту. 

2 

7 Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 

1. Структура аудиторського висновку та загальні вимоги до нього. 

2. Види аудиторських висновків. 

3. Порядок складання та подання аудиторських висновків. 

4. Інші підсумкові документи за наслідками аудиту. 

2 

8 Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і суб’єкти 

1. Поняття про послуги аудиторських, фірм та їхні види. 

2. Супутні та інші послуги. 

2 

Разом  16 

9. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми та питання, що вивчаються Форми 

контролю 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Сутність і предмет аудиту 

1. Історія виникнення і розвитку  аудиту. 

2. Поняття та завдання аудиту. 

3. Предмет та об'єкти аудиту. 

4. Класифікація аудиту. 

опитування, 

тестування, 

співбесіда 

1 

2 Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її 

інформаційне забезпечення 

1. Управління аудиторською діяльністю в Україні. 

2. Правове регулювання аудиторської діяльності. 

опитування, 

тестування, 

співбесіда 

1 

3 Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її 

оцінювання 

1. Метод аудиторської діяльності.  

2. Загальнонаукові методичні прийоми.  

3.Характеристика власних методичних прийомів 

аудиторського контролю.  

4. Вибіркові прийоми аудиту.  

5. Основні завдання організації аудиту фінансової 

звітності та критерії її оцінювання.  

6. Напрямки аудиту фінансової звітності.  

7. Джерела інформації для аудиту.  

8. Загальний огляд фінансової звітності.  

9. Основні етапи аудиторської перевірки.  

10. Лист-замовлення на здійснення аудиту і договір на 

опитування, 

тестування, 

співбесіда 

1 



 

 

його проведення. 

4 Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи 

внутрішнього контролю 

1. Суть аудиторського ризику.  

2. Поняття властивого ризику.  

3. Поняття ризику контролю.  

4. Ризик невиявлення.  

5. Модель визначення аудиторського ризику.  

6. Помилки і шахрайство.  

7. Поняття про суттєвість та її оцінювання.  

8. Вивчення та оцінювання системи внутрішнього 

контролю.  

9. Комп’ютерне шахрайство: визначення та ознаки.   

опитування, 

тестування, 

співбесіда 

1 

5 Тема 5. Планування аудиту 

1. Процес проведення аудиту та його стадії.  

2. Аудиторські процедури, їх призначення та види.  

3. Робоча програма аудиторської перевірки.  

4. Планування роботи аудиторської фірми: стратегічне, 

поточне, оперативне.  

5. Порядок розробки плану і програми аудиторської 

перевірки. 

опитування, 

тестування, 

співбесіда 

2 

6 Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

1. Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до 

них.  

2. Основні процедури одержання доказів: перевірка, 

спостереження, опитування і підтвердження, 

підрахунок, аналітичні процедури.  

3. Оцінка якості роботи аудитора.  

4. Необхідність документування роботи аудитора.  

5. Мета і завдання документування аудиту. 

6. Вимоги до ведення робочих документів та їх  

класифікація.  

7. Порядок зберігання і використання робочих 

документів. 

опитування, 

тестування, 

співбесіда, 

розрахункові 

завдання 

2 

7 Тема 7. Аудит фінансової звітності 

1. Якісні характеристики фінансової звітності та її 

користувачі.  

2. Основні процедури та методика перевірки обліку і 

фінансової звітності.  

3. Послідовність аудиторської перевірки звітності.  

4. Аудит активів і пасивів підприємства.  

5. Методика дослідження форм фінансової звітності.  

6. Аудит облікової політики.  

7. Аналіз стану та результатів діяльності підприємства 

при проведенні аудиту. 

опитування, 

тестування, 

співбесіда 

розрахункові 

завдання 

2 

8 Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові 

документи 

1. Аудиторська звітність та її склад.  

2. Суть і структура аудиторського висновку.  

3. Види аудиторських висновків та їх характеристика. 

4. Вимоги до складання аудиторських висновків. 

5. Порядок складання та подання аудиторських 

опитування, 

тестування, 

співбесіда 

розрахункові 

завдання 

2 



 

 

висноків.  

6. Інші підсумкові за наслідками аудиту.  

9 Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і суб’єкти 

1. Поняття аудиторських послуг.  

2. Види аудиторських послуг, їх суб’єкти і об’єкти. 

3. МСА про аудиторські послуги.  

4. Умови надання та організація аудиторських послуг.  

5. Супутні послуги аудитора: огляд фінансових звітів, 

погоджені процедури та підготовка інформації.  

6. Консультативні послуги аудиторських фірм.  

опитування, 

тестування, 

співбесіда 

розрахункові 

завдання 

2 

Разом 14 

10. Самостійна робота 
Теми для самостійного опрацювання 

Завдання для самостійної роботи студентів 

№ 
з/п 

Теми і перелік питань, що винесені на самостійне вивчення  

1 Тема 9. Підсумковий контроль 

Контроль якості аудиторських послуг. Елементи системи контролю якості на рівні 

аудиторської фірми. Суб’єкти та об’єкти контролю якості. Процедури забезпечення 

якості та їх документальне оформлення. Зовнішні перевірки якості аудиту. Події 

після дати балансу. 

2 Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту 

Рішення користувачів звітності за результатами аудиту. Контроль за виконанням 

прийнятих рішень. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності. 

Дисциплінарна комісія Аудиторської палати  України та її діяльність. 

3 Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти 

Суть і завдання внутрішнього аудиту та його місце в системі внутрішнього 

контролю. Об’єкти внутрішнього аудиту. Суб’єкти внутрішнього аудиту. Функції 

внутрішнього аудитора. Формування методології внутрішнього аудиту. 

4 Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту 

Організація внутрішнього аудиту на підприємстві. Організаційна модель 

внутрішнього аудиту. Методичні прийоми внутрішнього аудиту: прийоми та 

методи документального та фактичного контролю, економічного аналізу, методи та 

прийоми експертно-аудиторської діагностики. Аудит функціонування підприємства 

в зовнішньому середовищі. 

5 Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 

Узагальнення результатів внутрішнього аудиту та аудиторські процедури. 

Підсумкові документи внутрішнього аудитора, їх зміст та значення. Розробка та 

реалізація системи заходів внутрішнього контролю. Складові діяльності з 

моніторингу заходів контролю. 

№ 
з/п 

Завдання для самостійної роботи студентів 

1 Написання рефератів 

Підготовка доповідей та презентацій. Теми: 
1. Історичні та економічні передумови виникнення аудиту  
2. Контроль якості аудиторських процедур  
3. Використання праці інших фахівців  
4. Сучасні інформаційні технології, що використовуються в аудиті  
5. Необхідність, порядок кодування і захисту економічної інформації  
6. Проведення аудиту з використанням комп’ютерних програм контролю і 
тестування 



 

 

11. Методи контролю 

Метод усного контролю. Усний контроль здійснюється шляхом індивідуального і 

фронтального опитування. При індивідуальному опитуванні учитель ставить перед учнем декілька 

запитань, при фронтальному — серію логічно пов'язаних між собою питань перед усім класом. 

Правильність відповідей визначається учителем, коментується. За підсумками контролю 

виставляються оцінки. 

 Метод письмового контролю. Здійснюється за допомогою контрольних робіт, творів, 

переказів, диктантів, письмових заліків і под., які можуть бути короткочасними (15—20 хв.) і 

протягом усього уроку. Письмовий контроль відрізняється також глибиною діагностики 

(поверховий зріз чи ґрунтовний аналіз). 

 Метод тестового контролю. Може бути безмашинним і машинним. В основі такого 

контролю лежать тести — спеціальні завдання, виконання (чи невиконання) яких свідчить про 

наявність (або відсутність) у школярів певних знань, умінь. 

Метод самоконтролю. Передбачає формування в учнів уміння самостійно контролювати 

ступінь засвоєння навчального матеріалу, знаходити допущені помилки, неточності, визначати 

способи ліквідації виявлених прогалин. 

12. Рекомендована література 

Основна 

1. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 р.  

2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність:Закон України від 16.07.99 р.  

3. Аудит. Навчально-методичний посібник  для самостійного вивчення 

дисципліни /Л.В. Дікань, Н.Ф. Чечетова, Ю.О. Голуб, О.О. Вороніна/.-Х.:ВД 

«ІНЖЕК», 2009. - 276с. 

4. Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. – 320с.  

5. Савченко В.Я Аудит: навчальний посібник. – К: КНЕУ, 2002, - 322с. 

Додаткова 

1. Адамс Р. Основы аудита. –М: ЮНИТИ, 1995, -395с. 

2. Аудит і аудиторська діяльність (А.С. Шатковська, В.М. Жук, В.К. Савчук та ін.) 

за ред. Л.С. Шатковської –К: Урожай, 1996, -250с. 

3. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: 

7. Аналіз систем електронної обробки даних клієнта  
8. Комп’ютерна обробка результатів аудиту  
9. Обґрунтування вибірки, методичних прийомів і контрольно-аудиторських 
процедур 
10.Визначення критеріїв суттєвості й достовірності  
11.Тестування аудитором системи внутрішнього контролю підприємства та 
ризику, пов’язаного з ефективністю її функціонування 
12.Планування аудиторської діяльності. Етапи планування аудиторської 
перевірки 
13.Зміст і форма робочої документації  
14.Фінансова звітність підприємства: характеристика основних складових  
15.Перевірка правильності складання фінансової звітності  
16.Операційний аудит. Аудит на відповідність. Узгоджені процедури  
17.Аудит операцій з довгостроковими і поточними зобов’язаннями  
18.Аудит операцій по обліку витрат діяльності  
19.Аудит фінансових результатів і використання прибутку  
20.Конфіденційність і порядок зберігання робочої документації  
21.Використання результатів аудиту для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень 
22.Аналіз структури грошових потоків (кеш-флоу аналіз)  
23.Ринок аудиторських послуг в Україні: проблеми і перспективи 



 

 

Підручник, -К: КНЕУ, 2004, -628с. 

4. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. –К: Вища школа, 1998, -574с. 

5. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» 

вищих навчальних  закладів. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 

2005. – 512с. 

6. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. –К: Знання, 2004, -514с. 

7. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. –К: Т-во „Знання”, КОО, 2001, -

402с. 

8. Дерій В.А., Кізіма  А.Я. Аудит: Курс лекцій. - Тернопіль: Джура, 2002. -86с.  

9. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту –К: Ділова Україна, 1996, -374с. 

10. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник. 3-є вид.–К: 

„Каравела”, 2006, -312с. 

11. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посібник. –

К: Каравела, 2004, -568с. 

12. Международные стандарты учета и аудита, -М: Аудит-трейдинг, 1992, Вып. 5-7 

13. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія, -К, 2003, -260с. 

14. Рудницький В. Внутрішній аудит: методологія, організація. –Тернопіль: 

„Економічна думка”, 2000, -104с. 

15. Усач Б.Ф. Аудит: навчальний посібник. –К: Знання-Прес, 2003, -223с. 

16. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту:Підручник. - 

К: Знання, 2006. -295с. 

 

13. Інформаційні ресурси в Інтернет 

1. Офіційний сайт Верховної ради України – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ 

2. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України – Режим доступу: 

http://sts.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Офіційний сайт Державного казначейства України – Режим доступу: 

http://treasury.gov.ua/ 

5. Офіційний сайт міністерства фінансів України – режим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 


