
 



 

 

 



 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ» 

Опис дисципліни «Аудиторські процедури» 

Дисципліна 

«Судово-економічна 

експертиза» 

Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів  

ECTS - 5 

Галузь знань : 

07 - «Управління та 

адміністрування» 

Статус дисципліни – 

вибіркова дисципліна 

професійної і практичної 

підготовки 

Мова навчання -  

українська 

Кількість залікових  

модулів – 3 

Спеціальність: 

071- «Облік і оподаткування» 

Рік підготовки : 

Денна – ІV 

Заочна – ІV 

Семестр :  

Денна – VІІІ 

Заочна –X, ХІ 

Кількість змістових модулів – 2 Ступінь вищої освіти - 

бакалавр 

Лекції : 

Денна – 39 год.  

Заочна – 8 год. 

Практичні заняття : 

Денна – 26 год. 

Заочна – 4 год. 

Загальна кількість годин –  

150 год. (ДФН): 150 год. (ЗФН) 

 Самостійна робота: 

 Денна – 81 год. (в тому 

числі тренінг  – 4 год.) 

Заочна – 138 год. 

Індивідуальна робота : 

Денна – 2 год. 

Тижневих годин –        год., 

з них аудиторних –     год. 

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета і завдання дисципліни «Аудиторські процедури» 

 

2.1 . Мета вивчення дисципліни. 

Метою дисципліни «Аудиторські процедури» є вивчення теоретичних основ, 

організації і методики виконання аудиторських процедур на різних етапах аудиту; 

формування у студентів вміння підбирати необхідний методичний інструментарій 

при вивченні циклів господарських операцій, виявляти зони підвищеного ризику 

помилки у фінансовій звітності господарюючого суб’єкта.  

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Основним завданням вивчення дисципліни «Аудиторські процедури» є: 

 засвоєння теоретичних питань щодо сутності, значення і завдань з курсу 

«Аудиторські процедури»; 

 вивчення інформаційного забезпечення, організації та методики 

застосування аудиторських процедур у ході дослідження фінансово-господарської 

діяльності підприємств; 

 набуття  навичок практичного використання аудиторських процедур для 

обґрунтування власної думки про фінансову звітність та фінансовий стан суб’єкта 

підприємницької діяльності;  

 застосовування до кожної практичної ситуації адекватний контрольний 

інструментарій; 

 уміння правильно формувати робочі та підсумкові документи у ході 

аудиторської перевірки 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни«Аудиторські процедури»: 

 базові знання про аудиторські процедури, їх сутність, класифікацію та 

методи здійснення; 

 здатність правильно застосовувати аудиторські процедури на різних етапах 

аудиторського дослідження; 

 вміння документально оформити основні процедури, що регулюють 

взаємовідносин між аудиторською фірмою та клієнтом; 

 здатність застосувати аудиторські процедури для попереднього обстеження 

клієнта з метою розуміння його середовища, оцінювання аудиторського ризику та 

системи внутрішнього контролю; 

 вміння розробляти стратегію і тактику аудиторської перевірки; 

 вміння використовувати облікові дані з метою виявлення недоліків і 

порушень у діяльності підприємства-клієнта; 

 вміння організовувати процес вибіркового дослідження в аудиті; 

 розуміння основних підходів до формування аудиторської вибірки; 



 вміння оцінити ризик вибірки і можливі шляхи його мінімізації; 

 здатність використовувати аналітичні процедури для виявлення зон 

можливих навмисних і ненавмисних помилок в обліку і звітності, для оцінювання 

можливості підприємства до подальшого функціонування, для підвищення 

ефективності аудиту; 

 знання складу фінансової звітності, принципів її підготовки та основних 

методів перевірки; 

 вміння сегментувати фінансову звітність; 

 здатність складати матриці формування аудиторських процедур щодо 

тверджень у статтях фінансової звітності за циклами господарських операцій; 

 здатність узагальнювати результати аудиторських процедур та готувати 

проекти аудиторських звітів, повідомлень найвищому управлінському персоналу. 

Зміст уміння, що забезпечується вищеописаними компетентностями – 

здатність виконувати аудиторські процедури з метою отримання аудиторських 

доказів, які підтверджують висновки аудитора щодо будь-якої дії чи події клієнта. 

 

2.4. Передумови до вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни «Аудиторські процедури»  доцільне після оволодіння 

студентами знання з таких дисциплін як «Економіка підприємства», «Статистика», 

«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Звітність підприємства», 

«Економічний аналіз», «Сучасні інформаційні технології», «Аудит» та набуття ними 

відповідних фахових компетентній. 

 

2.5. Результати навчання. 

Результатом вивчення дисципліни «Аудиторські процедури» повинно бути 

досягнення студентами такого теоретичного рівня знань і практичних навичок з 

організації, планування та виконання комплексу аудиторських процедур, 

оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських висновків 

(аудиторських звітів) та інших підсумкових документів. 

 

  

 



3.  Програма навчальної  дисципліни «Аудиторські процедури» 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти застосування аудиторських 

процедур  зприйняття завдання та отримання аудиторських доказів 

Тема. 1. Поняття аудиторських процедур та їх класифікація.  

Сукупність послуг зовнішнього аудиту. Логічна структура етапів процесу 

аудиту, їх загальна характеристика. Сутність аудиторських процедур. Класифікація 

аудиторських процедур: організаційно-інформаційні (процедури вибору клієнта, 

ознайомлення з його бізнесом, процедури укладання угоди на проведення аудиту і 

надання супутніх аудиторських послуг, процедури зі складання аудиторського 

висновку і оформлення акту виконаних робіт); організаційно-документальні 

(процедури розробки стратегії і тактики аудиторської перевірки); контрольно-

методичні (документальна перевірка: формально-логічна перевірка облікових 

записів, повторне обчислення, перевірка облікових записів за суттю (нормативна 

перевірка, зустрічна перевірка, взаємний контроль документів, хронологічний 

аналіз, перевірка наявності підтверджувальних документів, повторення облікової 

процедури), спостереження, зовнішнє підтвердження, обстеження, повторне 

виконання, запит. 

Література: 6;13; 14;20; 21. 

 

Тема 2. Застосування аудиторських процедур для отримання розуміння 

суб’єкта господарювання та його середовища.  

Прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом. Основні процедури, 

що регулюють взаємовідносини між аудиторською фірмою і клієнтом на 

підготовчому етапі перевірки. Процедури оцінювання ризиків суттєвих викривлень 

на рівні фінансових звітів, її компонентів, залишків на рахунках. Тестування 

політики, процедур та результатів внутрішнього контролю (в т.ч. тестування 

впровадження процедур контролю та тестування ефективності процедур контролю). 

Особливості оцінювання ефективності заходів внутрішнього контролю в середовищі 

автоматизованих інформаційних систем обліку. Взаємозв’язок між ризиком 

невиявлення, характером, часом та обсягом аудиторських процедур. 

Література: 6; 10; 12;13; 14; 19; 20. 

 

Тема 3. Застосування аудиторських процедур для розробки стратегії і 

тактики аудиторської перевірки. 

Процедура планування аудиту. Вибір загальної стратегії виконанн завдання та 

розробка Меморандуму планування аудиту. Складання розширених планів 

(аудиторських програм) за окремими об’єктами. Визначення показників суттєвості 

помилок при формуванні оборотів та залишків (сальдо) рахунків. Взаємозв’язок між 



суттєвістю та аудиторським ризиком. Комп’ютерні інформаційні системи та їх 

вплив на ризик викривлення фінансової звітності. 

Література:6; 13; 16; 17; 20. 

 

Тема 4. Методичні прийоми аудиторських процедур документальної та 

фактичної перевірок об’єктів аудиту 

Особливості застосування методичних прийомів документальної перевірки 

об’єктів аудиту: формально-логічна перевірка облікових записів, повторне 

обчислення, перевірка облікових записів за суттю (нормативна перевірка, зустрічна 

перевірка, взаємний контроль документів, хронологічний аналіз, перевірка наявності 

підтверджувальних документів, повторення облікової процедури). 

Фактичний огляд (обстеження) матеріальних активів. Особливості проведення 

інвентаризації об’єктів основних засобів, касових операцій, розрахунків, витрат, 

витрат і доходів майбутніх періодів, резервів та забезпечень, позабалансових активів 

у ході аудиту. Контрольні обміри, контрольні запуски сировини і матеріалів у 

виробництво, лабораторний аналіз. 

Література: 6; 8; 9;17; 18; 21; 23. 

 

Тема 5. Вибіркові дослідження в аудиті. 

Аудиторська вибірка: комплекс понять і категорій. Організація процесу 

вибіркового дослідження в аудиті. Етапи вибіркового аудиторського дослідження. 

Основні підходи до формування аудиторської вибірки: її розмір та вибір елементів 

для перевірки. Ризик вибірки і можливі шляхи його мінімізації. 

Література:6; 13; 16; 17; 25. 

 

Тема 6. Аналітичні процедури в аудиті. 

 Поняття і сутність аналітичних процедур в аудиті. Види аналітичних 

процедур. Порядок застосування аналітичних процедур на етапах аудиту. 

Процедури при аудиті дотримання принципу безперервності. Використання 

аналітичних процедур для підвищення ефективності господарювання. 

Література:3; 6; 13; 17; 20; 22; 23; 26. 

 

Змістовний модуль 2. Аудит циклів господарських операцій та фінансової 

звітності 

 

Тема 7. Фінансова звітність підприємств як об’єкт аудиту та методичні 

підходи до її проведення  

Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї. Склад і 

призначення фінансової звітності та основні принципи її підготовки. Джерела 

інформації для проведення аудиту фінансової звітності та методика їх опрацювання. 

Зміст і види тверджень керівництва у фінансових звітах щодо яких виконуються 



аудиторські процедури відповідно до МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків 

суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища»: 

твердження про залишки на рахунках на кінець періоду (існування, права і 

зобов’язання, повнота, оцінка вартості та розподіл); твердження щодо класів 

операцій та подій, що перевіряються (настання, повнота, точність, закриття реєстрів, 

класифікація); твердження про розкриття і подання інформації (настання та права і 

зобов’язання, повнота, класифікація та зрозумілість, точність та оцінка). Загальна 

методика перевірки достовірності фінансової звітності. Аудиторська перевірка 

ліквідності та фінансової стійкості господарюючих суб’єктів, ефективності 

використання ними капіталу.  

Література:1; 2; 3;4; 5; 7; 11; 13. 

 

Тема 8. Застосування аудиторських процедур при вивченні циклів 

господарських операцій. 

Сегментація аудиту за господарськими циклами: цикл придбання та 

постачання (господарські операції, пов’язані із придбанням ТМЦ, виникненням 

заборгованості за розрахунками з постачальниками та проведенням відповідних 

розрахункових операцій); виробничий цикл та здійсненя витрат (господарські 

операції, пов’язані з процесом споживання елементів виробництва з метою 

створення готової продукції або наданням послуг); цикл реалізації й отримання 

доходів (господарські операції, пов’язані з реалізацією готової продукції, товарів, 

послуг, інших активів, виникнення заборгованості за розрахунками з покупцями та 

проведенням відповідних розрахункових операцій); фінансово-інвестиційний цикл 

(господарські операції, пов’язані з придбанням та використанням необоротних 

активів, фінанових інвестицій, залученням вланого та позикового капіталу). Перелік 

основних сегментів фінансової звітності, які містять наслідки циклів господарських 

операцій. Матриці формування аудиторських процедур щодо тверджень керівництва 

у статтях фінансової звітності за циклами господарських операцій. Основні 

напрямки аудиту за циклами господарських операцій. 

Література: 1; 13;  21. 

 

Тема 9. Аудиторські процедури зі складання аудиторського висновку і 

оформлення акту виконаних робіт. 

Групування виявлених недоліків, складання накопичувальних відомостей 

порушень. Формування остаточного аудиторського файлу та зміни в аудиторській 

документації. Складання Листа інформування найвищого упралінського персоналу 

та Звіту незалежного аудитора (Аудиторського звіту/висновку), Акту виконаних 

робіт. Розроблення проекту профілактичних та попереджувальних дій. Подальші 

події та їх оцінка аудитором. 

Література: 6;13; 16;17. 

 



Тема 10. Повідомлення інформації найвищому управлінському персоналу в 

процесі аудиту. 

Мета та функції процесів повідомлення аудитором інформації найвищому 

управлінському персоналу. Суб’єкти в структурі управління підприємством, яким 

необхідно повідомляти інформацію, отриману у процесі аудиту. Зміст інформації  

про які повідомляє аудитор. Порядок повідомлення інформації про недоліки 

внутрішнього контролю. Форми та порядок подання інформації управлінському 

персоналу. 

Література: 6;13; 17. 

4. Структура залікового кредиту 

 дисципліни «Аудиторські процедури» 

Денна форма навчання 
 Кількість годин 

Лекції Практи 

чні 

заняття 

Самості 

йна 

 робота 

Індиві 

дуальна 

робота 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти застосування аудиторських 

процедур з прийняття завдання та отримання аудиторських доказів 

Тема 1. Поняття аудиторських процедур та їх 

класифікація 

3 2 8 - 

Тема 2. Застосування аудиторських процедур 

для отримання розуміння суб’єкта 

господарювання та його середовища  

4 3 8 

 

1 

Тема 3. Застосування аудиторських процедур 

для розробки стратегії і тактики аудиторської 

перевірки. 

4 3 8  

Тема 4. Методичні прийоми аудиторських 
процедур документальної та фактичної 

перевірок об’єктів аудиту 

4 3 8 1 

Тема 5. Вибіркові дослідження в аудиті. 4 2 8  

Тема 6. Аналітичні процедури в аудиті. 4 2 7  

Змістовий модуль 2. Аудит циклів господарських операцій та фінансової 

звітності 

Тема 7. Фінансова звітність підприємств як 

об’єкт аудиту та методичні підходи до його 

проведення  

4 2 7  

Тема 8. Застосування аудиторських процедур 

при вивченні циклів господарських операцій. 

4 2 8 1 

Тема 9. Аудиторські процедури зі складання 

аудиторського висновку і оформлення акту 

виконаних робіт. 

4 2 8  

Тема 10.Повідомлення інформації найвищому 

управлінському персоналу в процесі аудиту. 

4 2 7  

Разом 39 26 77 4 



 

заочна форма навчання 
 Кількість годин 

Лекції Практич 

ні заняття 

Самостій 

на 

робота 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти застосування аудиторських 

процедур з прийняття завдання та отримання аудиторських доказів 

Тема 1. Поняття аудиторських процедур та їх 

класифікація 

0,5 0,5 12 

Тема 2. Застосування аудиторських процедур для 

отримання розуміння суб’єкта господарювання та 

його середовища  

0,5 0,5 14 

 

Тема 3. Застосування аудиторських процедур для 

розробки стратегії і тактики аудиторської перевірки. 

1 0,5 12 

Тема 4. Методичні прийоми аудиторських процедур 

документальної та фактичної перевірок об’єктів аудиту 

0,5 0,5 14 

Тема 5. Вибіркові дослідження в аудиті 0,5  14 

Тема 6. Аналітичні процедури в аудиті 1 0,5 14 

Змістовий модуль 2. Аудит циклів господарських операцій та фінансової 

звітності 

Тема 7. Фінансова звітність підприємств як об’єкт 

аудиту та методичні підходи до його проведення  

1 0,5 14 

Тема 8. Застосування аудиторських процедур при 

вивченні циклів господарських операцій 

1 0,5 15 

Тема 9. Аудиторські процедури зі складання 

аудиторського висновку і оформлення акту виконаних 

робіт 

1 0,5 14 

Тема 10.Повідомлення інформації найвищому 

управлінському персоналу в процесі аудиту 

1  15 

Разом 8 4 138 

 



5. Тематика практичних занять 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти застосування аудиторських 

процедур  з прийняття завдання та отримання аудиторських доказів 

Практичне заняття № 1 

Тема 1. Поняття аудиторських процедур та їх класифікація  

Мета: Засвоєння методики застосування контрольно-методичних аудиторських 

процедур  

Питання для обговорення: 

1. Комплекс послуг суб’єктів зовнішнього аудиту 

2.Логічна структура етапів процесу аудиту, їх загальна характеристика.  

3. Сутність аудиторських процедур та їх класифікація. 

4. Загальна характеристика контрольно-методичних аудиторських процедур 

(спостереження, зовнішнє підтвердження, обстеження, повторне виконання, запит). 

Література: 6;13; 14;20; 21.  

 

Практичне заняття № 2 

Тема 2. Застосування аудиторських процедур для отримання розуміння 

суб’єкта господарювання та його середовища.  

Мета: Засвоєння методики застосування аудиторських процедур з 

попереднього дослідження суб’єкта господарювання, прийняття рішення про 

можливість прийняття завдання та оцінювання аудиторського ризику  

Питання для обговорення: 

1.  Процедури прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом.  

2.  Процедури оцінювання ризиків суттєвих викривлень на рівні фінансових 

звітів в цілому та її окремих статей.  

3. Тестування політики, процедур та результатів внутрішнього контролю.  

4. Особливості оцінки ефективності заходів внутрішнього контролю в 

середовищі автоматизованих інформаційних систем 

5. Основні процедури, що регулюють взаємовідносини між аудиторською 

фірмою і клієнтом на підготовчому етапі перевірки. 

Література: 6; 10; 12;13; 14; 19; 20. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема 3. Застосування аудиторських процедур для розробки стратегії і 

тактики аудиторської перевірки. 

Мета: Засвоєння питань з обґрунтування стратегії та тактики аудиторської 

перевірки 

Питання для обговорення: 

1. Нормативно-правові процедури аудиту. 

2.Процедура планування аудиту: вибір загальної стратегії виконання завдання 

та розробка Меморандуму планування аудиту. 

3. Складання розширених планів (аудиторських програм) за окремими 

об’єктами.  

3.Визначення показників суттєвості помилок при формуванні оборотів та 

залишків (сальдо) рахунків.  



4.Взаємозв’язок між суттєвістю та аудиторським ризиком. 

Література:6; 13; 16; 17; 20. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема 4. Методичні прийоми аудиторських процедур документальної та 

фактичної перевірок об’єктів аудиту 

Мета: Оволодіння методикою застосування аудиторських процедур 

документальної та фактичної перевірок об’єктів аудиту 

Питання для обговорення: 

1. Методичні прийоми документальної перевірки. 

2. Інвентаризація як методичний прийом фактичної перевірки обліково-звітної 

інформації. 

3.Особливості проведення інвентаризації об’єктів основних засобів, касових 

операцій, розрахунків, витрат, позабалансових активів у ході аудиту.  

4.Контрольні обміри, контрольні запуски сировини і матеріалів у 

виробництво, лабораторний аналіз. 

Література: 6; 8; 9;17; 18; 21; 23. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема 5. Вибіркові дослідження в аудиті. 

Мета: Оволодіння вибірковим способом організації аудиторського 

дослідження 

Питання для обговорення: 

1. Організація процесу вибіркового дослідження в аудиті.  

2. Визначення обсягу вибірки на основі статистичного підходу. 

Література:6; 13; 16; 17; 25.  

 

Практичне заняття №  6 

Тема 6. Аналітичні процедури в аудиті. 

Мета: Засвоєння методики застосування аналітичних процедур на різних 

етапах аудиторської перевірки 

Питання для обговорення: 

1. Сутність  та напрямки використання аналітичних процедур у процесі 

аудиту.  

2. Використання аналітичних процедур для оцінювання дотримання  

принципу безперервності підприємства 

3. Використання аналітичних процедур для підвищення ефективності 

господарювання. 

Література:3; 6; 13; 17; 20; 22; 23. 

 

Практичне заняття №  7 

Тема 7. Фінансова звітність підприємств як об’єкт аудиту та методичні 

підходи до його проведення 

Мета: Оволодіння методикою  перевірки достовірності показників 

фінансової звітності.  

Питання для обговорення: 



1. Склад і призначення фінансової звітності та основні принципи її 

підготовки. 

2. Зміст  і види тверджень керівництва у фінансових звітах щодо яких 

виконуються аудиторські процедури. 

3. Загальна методика перевірки достовірності показників фінансової 

звітності. 

4. Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової стійкості господарюючих 

суб’єктів, ефективності використання ними капіталу 

Література: 1;2; 3; 4; 5; 7; 11; 13. 

 

Змістовний модуль 2. Аудит циклів господарських операцій та фінансової 

звітності 

Практичне заняття №  8, 9, 10, 11 

Тема 8. Застосування аудиторських процедур при вивченні циклів 

господарських операцій. 

Мета: Оволодіння методикою застосування аудиторських процедур у ході 

дослідження циклів господарських операцій 

Питання для обговорення: 

1. Використання аудиторських процедур  щодо перевірки тверджень 

керівництва при вивченні наслідків: 

а)  основних операцій циклу придбання. 

б)основних  операцій фінансово-інвестиційного циклу 

в) основних операцій  виробничого циклу та здійснення витрат; 

г) основних операцій циклу реалізації й отримання доходів. 

Література: 1; 13; 14; 21. 

 

Тема 9. Аудиторські процедури зі складання аудиторського висновку і 

оформлення акту виконаних робіт. 

Мета: Засвоєння змісту аудиторських процедур при формуванні 

підсумкових документів 

Питання для обговорення: 

1. Формування остаточного аудиторського файлу та зміни в аудиторській 

документації. 

2.  Складання Звіту за результатами аудиту.  

3. Інша інформація фінансової звітності та її вплив на зміст аудиторського 

висновку. 

4. Подальші події та їх оцінювання аудитором. 

Література: 6;13; 16;17. 

 

Тема 10. Повідомлення інформації найвищому управлінському персоналу 

в процесі аудиту. 

Мета:Засвоєння питань щодо організації процесу повідомлення 

інформації управлінському персоналу 

Питання для обговорення: 

1. Суб’єкти в структурі управління підприємством, яким необхідно 

повідомляти інформацію, отриману в процесі аудиту. Зміст питань про які 

повідомляє аудитор.  



2. Порядок повідомлення інформації про недоліки внутрішнього 

контролю.  

3. Форми та порядок подання інформації управлінському персоналу. 

Література: 6;13; 17. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

з курсу «Аудиторські процедури» 

1. За даними журналу фактів господарської діяльності ПП «Оскар» вписати 

документи, що повинні засвідчувати здійснені господарські операції, перевірити 

правильність їх відображення в обліку. 

2. За даними журналу фактів господарської діяльності підприємтва «Оскар» 

перевірити правильність складання оборотно-сальдової відомості. Результати 

перевірки узагальнити у відповідних робочих аудиторських документах. 

3. Скласти пробні-Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух 

грошових коштів, Звіт про власний капітал. Порівняти їх зі звітами поданими на 

перевірку та зробити аналіз відхилень. 

4. Сформувати аудиторський звіт за результатами перевірки. 

 
 

7. Самостійна робота 
Денна форма 

№ 

п/п 

Тематика Кількість 

годин 

1. Опрацювати МСА 200-299 «Загальні приниципи та відповідальність» 16 

2. Опрацювати МСА 300-499 « Оцінка ризиків та дії у відповідь на оцінені 

ризики» 

24 

 

3. Опрацювати МСА 500-599 «Аудиторські докази» 26 

4. Опрацювати МСА 700-799 « Аудиторські висновки та звітність» 11 

Разом: 77 

 
Заочна форма 

№ 

п/п 

Тематика Кількість 

годин 

1. Опрацювати МСА 200-299 «Загальні принципи та відповідальність» 30 

2. Опрацювати МСА 300-499 « Оцінка ризиків та дії у відповідь на оцінені 

ризики» 

36 

 

3. Опрацювати МСА 500-599 «Аудиторські докази» 38 

4. Опрацювати МСА 700-799 « Аудиторські висновки та звітність» 34 

Разом: 138 

 

 

8. Тренінг з дисципліни «Аудиторські процедури» 

Тематика: Проведення формально-логічної перевірки показників 

фінансової звітності 

1. Здійснити формальну перевірку показників фінансової звітності на 

відповідність її вимогам НП(С)БО 1 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності». 



2. З метою визначення статей звітності з найбільшим інформаційним ризиком 

помилки: 

• перевірити взаємну узгодженість показників фінансової звітності;  

• оцінити склад, структуру та динаміку активів підприємтва (за два останні 

роки). 

3. Сформувати думку за результами застосування аудиторських процедур. 

Література: 3; 4; 5;6; 14; 23. 

 

9. Засоби оцінювання та методи  демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Аудиторські процедури» використовуються 

наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

- поточне тестування та опитування; 

- реферати; 

- ректорська контрольна робота; 

- оцінювання результатів КПІЗ; 

- екзамен;  

- інше. 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Аудиторські 

послуги» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги 

кожної складової залікового кредиту: 

Заліковий 

модуль 1  

Заліковий 

модуль 2 

(ректорська 

контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 

3 (підсумкова 

оцінка за КПІЗ) 

Заліковий 

модуль 4 

(екзамен) 

 

Разом 

20 % 20 % 20 % 40 % 100 % 

1. Усне 

опитування під 

час заняття 

(6 тем по 10 

балів = 60 

балів) 

2. Письмова 

робота = 40 

балів 

1. Усне 

опитування під 

час заняття 

(4 теми по 10 

балів = 40 

балів) 

2. Письмова 

робота = 60 

балів 

 

1. Написання та 

захист КПІЗ = 

80 балів 

2. Виконання 

завдань під час 

тренінгу = 20 

балів 

 

 

1. Написання 

екзамену = 100 

балів 

 

 

 

 

100 % 

 

Шкала оцінювання: 
За шкалою 

ЗУНУ 
За національною  

шкалою 
 За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 добре В (дуже добре) 
75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 



 

 11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна  
 

№ Найменування  Номер теми  

1. Мультимедійний проектор 1 – 10 

2. Проєкційний екран 1 – 10 

3. 
Комунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Firefox) 
1 – 10 

4. Наявність доступу до мережі Інтернет 1 – 10 

5. Персональні комп’ютери 1 – 10 

6. 
Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для 

проведення занять у режимі он-лайн (за необхідності) 
1 – 10 

7. 
Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності) 
1 – 10 

8. Програмне забезпечення: ОС Windows 1 – 10 

9. Інструменти Microsoft Office (Word; PowerPoint і та ін.) 1 – 10 
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