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І. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність,  

освітньо-професійна програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Заочна форма навчання 

Галузь знань: 07 Управління та 

адміністрування 

 

Спеціальність: 071 Облік і 

оподаткування 

 

Освітньо-професійна програма:  

Облік і оподаткування 

 

 

 

Освітній рівень:  

Магістр 

Нормативна 

Рік навчання – 2-ий 

Кількість годин – 150 Семестр – 3-ий 

Кількість кредитів – 5 
Лекції – 14 год. 

Практичні – 16 год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота – 106 год. 

Консультації – 14 год.  

Форма контролю: екзамен 

Мова навчання Українська 

 

ІІ. Інформація про викладача 

 

Прізвище, ім’я, по батькові – Мельник Катерина Петрівна 

Науковий ступінь – доктор економічних наук 

Вчене звання – доцент 

Посада – професор кафедри обліку і оподаткування 

Контактна інформація: +38-066-588-67-46, Melnyk.kateryna@vnu.edu.uaua 

Дні занять: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi 

 

ІІІ. Опис дисципліни 

 

1. Анотація курсу. 

Освітня компонента Організація і методика аудиту орієнтується на формування у 

студентів системи знань, умінь і навичок з методології, методики та інструментарію 

створення і вирішення складних теоретичних й практичних задач, які відповідають 

завданням дослідження прикладних економічних дисципліні сприятимуть ухваленню 

альтернативних управлінських рішень. 

2. Пререквізити. Постреквізити. 

2.1. Пререквізити. Вивчення дисципліни базується на знаннях, уміннях і навичках, які 

студенти отримали при вивченні попередніх дисциплін: Організація обліку, контролю, 

аналізу та оподаткування, Консалтинг у сфері обліку, аналізу, аудиту і оподаткування, 

Організація і методика фінансової звітності за міжнародними стандартами, Сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності, Облік і оподаткування 

міжнародних операцій. 

2.2. Постреквізити. Знання, уміння і навички, що здобуваються в процесі вивчення цієї 

дисципліни, будуть потрібні для вивчення дисципліни Облік і оподаткування в управлінні 

проєктами, яка вивчатиметься паралельно.  

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. 

Метою навчальної дисципліни Організація і методика аудиту є формування системи 

наукових знань і практичних вмінь та навичок щодо організації і проведення аудиту в 

https://vnu.edu.ua/uk/personal/melnik-katerina-petrivna
http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi


Україні; виконання його процедур; застосування міжнародних стандартів аудиту і надання 

впевненості до вітчизняних підприємств. 

Основними завданнями вивчення дисципліни Організація і методика аудиту є  

- вивчення методик і принципів організації аудиту, 

- визначення порядку організації формування інформації за стадіями облікового 

процесу; - набуття вмінь управління якістю обліку і контролю з врахуванням професійного 

судження;  

- оцінка організації діяльності аудиторської фірми і праці аудиторів; 

- оцінка етапів і методів організації процесу аудиторської перевірки фінансової 

звітності та її інформаційного забезпечення;  

- вивчення методики формування та аналізу технічних правил, методики, процесів і 

ресурсів для реалізації завдань аудиту.  

Здобувач освіти повинен знати: предмет, метод і об’єкти організації та методики 

аудиту; організацію діяльності і контролю якості роботи аудиторської фірми і праці 

аудиторів; організацію процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її 

інформаційного забезпечення; організацію аудиту установчих документів, облікової 

політики та власного капіталу підприємства; організацію аудиторської перевірки 

необоротних активів та інвестицій. 

Здобувач освіти повинен вміти: застосовувати опановану методику аудиту запасів і 

незавершеного будівництва; організувати аудиторський контроль праці та її оплати; 

правильно вибирати методику аудиту довгострокових і короткострокових зобов’язань; 

методику аудиту витрат, собівартості продукції, формування доходів і фінансових 

результатів; методику аудиторської перевірки податкових розрахунків і платежів; завершити 

аудиторську перевірку та узагальнити результати аудиту фінансової звітності. 

4. Результати навчання (компетентності). 

У результаті вивчення дисципліни Організація і методика аудиту відповідно до 

освітньо-професійної програми здобувач освіти набуває таких компетентностей. 

Інтегральна компетентність –здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у 

сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК): 

– ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (Тема 1, 2, 3, 6, 7, 10). 

– ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. (Тема 3, 8, 

11). 

– ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (Тема 

1, 4, 5, 7, 10). 

– ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті ЗЕД (Тема 5, 9, 12). 

– ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (2, 4, 8, 11). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

- СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в 

процесі практичної діяльності (Тема 2, 13). 

- СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства (Тема 1, 3-12).  

- СК09.Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування (Тема 2, 13). 

- СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних 

завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та (Тема 

1). 



Програмні результати навчання (ПРН): 

- ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики (Тема 1, 2, 3, 13). 

- ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських 

рішень з метою їх оптимізації (Тема 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). 

- ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування (Тема 3, 12). 

5. Програма навчальної дисципліни. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації і методики аудиту.  

Тема 1. Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту. Теоретичні засади 

організації та методики аудиту. Предмет та об'єкти аудиту. 

Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і 

праці аудиторів. Організація аудиторської діяльності. Організація роботи з персоналом 

аудиторської фірми. Організація контролю якості роботи аудиторів. 

Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її 

інформаційного забезпечення. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової 

звітності. Інформаційне забезпечення процесу аудиторської перевірки.  

Тема 4. Організація аудиту установчих документів, облікової політики та власного 

капіталу підприємства. Аудит установчих документів підприємства. Аудит облікової 

політики підприємства. Аудит власного капіталу підприємства. 

Тема 5. Організацію аудиторської перевірки необоротних активів та інвестицій. 

Аудит необоротних активів. Аудит інвестицій. 

Тема 6. Організація аудиторського контролю грошових коштів і дебіторської 

заборгованості. Аудит розрахункових операцій та грошових коштів підприємства. Аудит 

дебіторської заборгованості. 

Змістовий модуль 2. Організаційно-методичне забезпечення аудиту. 

Тема 7. Методика аудит запасів і незавершеного будівництва. Аудит запасів. Аудит 

незавершеного виробництва.  

Тема 8. Методика аудиторського контролю праці та її оплати. Аудит розрахунків з 

оплати праці. Аудит розрахунків за нарахуваннями і утриманнями із заробітної плати. 

Тема 9. Методика аудиту довгострокових і короткострокових зобов’язань. Аудит 

довгострокових зобов'язань. Аудит короткострокових зобов'язань. 

Тема 10. Методика аудиту витрат, собівартості продукції, формування доходів і 

фінансових результатів. Мета і завдання аудиту витрат і собівартості продукції. 

Нормативно-правове забезпечення, джерела інформації та процедури аудиту витрат і 

собівартості продукції. Алгоритм аудиту витрат і собівартості продукції. 

Тема 11. Методика аудиторської перевірки податкових розрахунків і платежів. 

Мета та завдання аудиту податкових розрахунків і платежів. Нормативно-правове 

забезпечення, джерела інформації аудиту податкових розрахунків і платежів. Порядок 

проведення аудиту податкових розрахунків і платежів. 

Тема 12. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту 

фінансової звітності. Завершення аудиторської перевірки фінансової звітності. 

Узагальнення результатів аудиту фінансової звітності. 

Тема 13. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів 

аудиту та аудиторських послуг. Особливості завдань з огляду фінансової звітності. 

Особливості надання спеціальних видів аудиту й аудиторських послуг. 

 



6. Освітня карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Формування 
компетентностей та 

програмних результатів 
навчання 

Рекомен-
довані 

джерела 

Кіль-
кість 
годин 

Вид навчальної 
діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінюван
ня роботи, 

бали 
ЗК СК ПРН 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації і методики аудиту. 

Тема 1. Предмет, метод і об’єкти 
організації та методики аудиту. 

ЗК01 
ЗК06 

СК01 
СК10 

ПР13 [4, 6, 7, 8] 2 Лекція Лекція-візуалізація, презентація – 

2 Практичне заняття 
Експрес-опитування, навчальна 

дискусія, тестування 
2 

8 Самостійна робота 
Самостійна робота з навчально-
методичною літературою (НМЛ) 

2 

1 Консультація х – 
Тема 2. Організація діяльності і 
контроль якості роботи 
аудиторської фірми і праці 
аудиторів. 

ЗК01 
ЗК11 

 

СК06 ПР13 [4, 6, 7, 8] 1 Лекція Лекція-візуалізація – 
1 Практичне заняття Робота в малих групах, тестування 2 

8 Самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, 

виконання практичних завдань 
2 

1  Консультація х – 
Тема 3. Організація процесу 
аудиторської перевірки 
фінансової звітності та її 
інформаційного забезпечення. 

ЗК01 
ЗК03 

 

СК07 
 

ПР13 [1, 7, 8] 1 Лекція Лекція-візуалізація – 
1 Практичне заняття Усне опитування, тестування.  2 

8 Самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, 

виконання практичних завдань  
2 

1 Консультація х – 

Тема 4. Організація аудиту 
установчих документів, облікової 
політики та власного капіталу 
підприємства. 

ЗК06 
ЗК11 

 

СК07 ПР14 [1; 2; 7; 8] 1 Лекція Лекція-візуалізація - 

2 Практичне заняття 
Написання практичної роботи, 

тестування 
2 

8 Самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, 

виконання практичних завдань 
2 

1 Консультація х  

Тема 5. Організацію аудиторської 
перевірки необоротних активів та 
інвестицій. 

ЗК06 
ЗК07 

 

СК07 
 

ПР14 [1; 2; 7; 8] 1  лекція Лекція-візуалізація - 

1 практична 
Усне опитування, розв’язок 

практичних завдань. 
1 

8 самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, 

виконання практичних завдань 
2 

1 Консультація х  

Тема 6. Організація 
аудиторського контролю 
грошових коштів і дебіторської 
заборгованості. 

ЗК01 
 

СК07 
 

ПР14 [5, 7, 8] 1 Лекція Лекція-візуалізація – 

1 Практичне заняття Розв’язок кейсів, тестування 1 

8 Самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, 

виконання практичних завдань 
- 



1 Консультація х – 

Поточний контроль змістового модуля 1 
Практичні заняття 10 

Самостійна робота 10 

Модульний контроль Модульна контрольна робота 30 

Змістовий модуль 2. Організаційно-методичне забезпечення аудиту. 

Тема 7. Методика аудит запасів і 
незавершеного будівництва. 

ЗК01 
ЗК06 

СК07 ПР14 [5, 7, 8] 1 Лекція Лекція-візуалізація – 
1 Практичне заняття Розв’язок кейсів, тестування 1 

8 Самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, 

виконання практичних завдань 
1 

1 Консультація х – 
Тема 8. Методика аудиторського 
контролю праці та її оплати. 

ЗК03 
ЗК08 

 

СК07 
 

ПР14 
 

[2; 4; 6; 7; 
8] 

1 Лекція Лекція-візуалізація – 
1 Практичне заняття Тестування 1 

8 Самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, 

виконання практичних завдань 
1 

1 Консультація х – 
Тема 9. Методика аудиту 
довгострокових і 
короткострокових зобов’язань. 

ЗК07 СК07 
 

ПР14 [2; 4; 6; 7; 
8] 

1 Лекція Лекція-візуалізація – 

1 Практичне заняття 
Тестові завдання. 

Кейси. 
Доповіді та презентації 

1 

8 Самостійна робота 
Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 
виконання завдань  

1 

1 Консультація х – 
Тема 10. Методика аудиту 
витрат, собівартості продукції, 
формування доходів і фінансових 
результатів. 

ЗК01 
ЗК06 

СК07 ПР14 [1; 2; 4; 6; 
7; 8] 

1 Лекція Лекція-візуалізація  
1  Практичне заняття Усне опитування, тестування 1 

8 Самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, 

виконання практичних завдань 
1 

1 Консультація х  

Тема 11. Методика аудиторської 
перевірки податкових 
розрахунків і платежів. 

ЗК03 
ЗК11 

 

СК07 ПР14 
 

[4; 6; 7; 8] 1 Лекція Лекція-візуалізація  

1 Практичне заняття 
Розв’язок практичних завдань, 

тестування 
1 

8 Самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, 

підготовка рефератів 
1 

    
1 Консультація   

Тема 12. Завершення 
аудиторської перевірки та 
узагальнення результатів аудиту 
фінансової звітності. 

ЗК07 СК07 ПР17 [4; 6; 7; 8] 1 Лекція Лекція-візуалізація  

2  Практичне заняття 
Розв’язок практичних завдань, 

тестування 
1 

8  Самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, 

підготовка рефератів 
1 

1 Консультація   
Тема 13. Особливості завдань з ЗК03 СК06 ПР13 [4; 6; 7; 8] 1 Лекція Лекція-візуалізація  



огляду фінансової звітності, 
спеціальних видів аудиту та 
аудиторських послуг. 

СК09 
1 Практичне заняття 

Розв’язок практичних завдань, 
тестування 

4 

10  Самостійна робота 
Самостійна робота з НМЛ, 

підготовка рефератів 
4 

2 Консультація   

Поточний контроль змістового модуля 2 
Практичні заняття 10 
Самостійна робота 10 

Модульний контроль Модульна контрольна робота 30 

Загальна кількість балів 100 

 



7. Завдання для самостійного опрацювання.  

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту.  8  

2 
Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської 

фірми і праці аудиторів. 
8 

3 
Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової 

звітності та її інформаційного забезпечення. 
8 

4 
Тема 4. Організація аудиту установчих документів, облікової політики 

та власного капіталу підприємства. 
8  

5 
Тема 5. Організацію аудиторської перевірки необоротних активів та 

інвестицій. 
8 

6 
Тема 6. Організація аудиторського контролю грошових коштів і 

дебіторської заборгованості. 
8 

7 Тема 7. Методика аудит запасів і незавершеного будівництва. 8 

8 Тема 8. Методика аудиторського контролю праці та її оплати. 8 

9 
Тема 9. Методика аудиту довгострокових і короткострокових 

зобов’язань. 
8 

10 
Тема 10. Методика аудиту витрат, собівартості продукції, формування 

доходів і фінансових результатів. 
8 

11 
Тема 11. Методика аудиторської перевірки податкових розрахунків і 

платежів. 
8 

12 
Тема 12. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення 

результатів аудиту фінансової звітності. 
8 

13 
Тема 13. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, 

спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг. 
10 
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ІV. Політика оцінювання 

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі 

результатів поточного контролю й модульного контролю знань. 

Політика викладача щодо студента. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. Студенти зобов’язані заздалегідь повідомляти викладача про 

відсутність на занятті. Через об’єктивні причини (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування, індивідуальний план навчання) навчання може відбуватись в он-лайн формі з 

використанням системи Moodle, Office 365, Zoom за погодженням із керівником курсу. 

Політика викладача щодо зарахування результатів формальної, неформальної та 

інформальної освіти. Результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної 

та/або інформальної освіти, визнаються в ВНУ імені Лесі Українки шляхом валідації. 

(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-

02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf). 

Визнанню можуть підлягати такі результати навчання, отримані в неформальній освіті, 

які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту в 

цілому, так і його окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню, контрольній 

роботі тощо, які передбачені програмою (силабусом) навчальної дисципліни. 

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, 

відбувається в семестрі, що передує семестру початку вивчення освітнього компонента, або 

першого місяця від початку семестру, враховуючи ймовірність непідтвердження здобувачем 

результатів такого навчання. 

Політика щодо академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Списування під час контрольних робіт та заліку заборонені. 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf


Вимоги до академічної доброчесності визначаються Кодексом академічної 

доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки, що розміщений 

на сайті університету за посиланням: https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-

akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Письмові роботи, які виконуватимуться 

з порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Будь-які 

перескладання відбуваються лише з дозволу деканату. 

 

V. Підсумковий контроль 

 

Підсумкова оцінка за вивчення курсу розраховується таким чином:  

Види оцінювання  % від остаточної оцінки  

Опитування, виконання практичних завдань, розв’язування 

тестів на практичних заняттях, підготовка рефератів, 

тренінгів, участь в дискусіях і дебатах  

40  

Модульна контрольна робота №1 (теми 1–6) – практичні 

завдання, питання  
30  

Модульна контрольна робота №2 (теми 7–13) – практичні 

завдання, питання  
30  

Екзамен (теми 1–13) – практичні завдання, питання  60  

  

Формою підсумкового контролю є екзамен.  

Якщо студент успішно виконав усі запропоновані викладачем завдання й отримав 

остаточну оцінку не менше, ніж 75 балів, підсумкову оцінку він отримує без складання 

екзамену. Така оцінка виставляється в день проведення екзамену за умови обов’язкової 

присутності студента.  

Якщо студент отримав остаточну оцінку нижчу за 75 балів, підсумкова оцінка 

визначається як сума балів, отриманих за поточний контроль (максимум 40 балів) та 

екзаменаційної оцінки (максимум 60 балів).  

Екзаменаційна оцінка визначається за результатами виконання екзаменаційних завдань, 

які вміщують 2 теоретичні питання та 3 практичні завдання.  

 

VI. Шкала оцінювання 

 
Оцінка в балах за всі види навчальної діяльності Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

82 – 89 Дуже добре 

75 – 81 Добре 

67 – 74 Задовільно 

60 – 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно 

 

VІI. Рекомендована література та інтернет-ресурси 

 

Основна 

1. Баранова А. О., Наумова Т. А., Кашперська А. І. Аудит : навч. посіб. Харків : 

ХДУХТ, 2019. 246 с. 

https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf


2. Аудит : підручник (в двох частинах) / за ред. Грушко В. І. / [Брадул О. М., 

Шепелюк В. А, Ільіна С. Б., Юнацький М. О., Хорошенюк А. П., Брадул Т. В.], 4-те вид. доп. 

і перероб. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 324 с. 

3. Огійчук М. Ф., Рагуліна І. І., Новіков І. Т. Аудит : навч. посіб. Вид. 4-те, перероб. і 

допов. Київ : Алерта, 2020. 852 с. 

4. Мардус Н. Ю. Сучасні тенденції організації аудиту. Сучасні проблеми обліку, 

аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, 

практичні та освітянські аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами 3-ї Всеукраїнської наук.-

практ. конф., 28–29 березня 2019 р. Дніпро : НМетАУ, 2019. Ч. 1. С. 602–605. 

5. Мардус Н. Ю., Єлізорова Х. П. Удосконалення організації обліку і аналізу прибутку 

підприємства як запорука ефективності управлінських рішень. Функціонування економічних 

систем в умовах постіндустріального розвитку : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-

конф., 22–25 жовтня 2015 р. Харків : УІПА, 2015. С. 281–284. 

6. Journal of Accountancy. 

URL : https://www.journalofaccountancy.com/topics/auditing.html 

7. Journal of Accounting, Auditing and Finance. 

URL : https://journals.sagepub.com/home/jaf  

8. Auditing: articles, content,and media-The CPA Journal. 

URL : https://www.cpajournal.com/tag/auditing/ 

 

Додаткова 

9. Мардус Ю. Н. Організація і методика аудиту : конспект лекцій для спец. 071 «Облік 

і оподаткування», другого (магістерського) рівня денної і заочно-дистанційної форми навч. 

Харків : НТУ «ХПІ», 2017. 72 с. 

10. Мардус Н. Ю. Організація і методика аудиту : текст лекцій для студентів денної і 

заочної форми навчання спец. 071 «Облік і оподаткування» Харків : НТУ «ХПІ», 2019. 200 с. 

11. Мардус Н. Ю. Аудит : методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи 

для студентів денної і заочної форми навчання спец. 071 «Облік і оподаткування» Харків : 

НТУ «ХПІ», 2019. 35 с. 

12. Мардус Н. Ю. Аудит : конспект лекцій для студентів денної і заочної форми 

навчання спец. 071 «Облік і оподаткування». Харків : НТУ «ХПІ», 2019. 127 с. 

13. Бурлан С. А., Руденко Н. О. Організація і методика аудиту : навч. посіб. 

Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. 184 с. 

 

Нормативні документи 

14. Методичнi рекомендацiї щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних 

спілок відповідно до міжнародних стандартів аудиту) : Рішення АПУ від 01.11.2012 р. № 

260/ 6 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr_02230-12 (дата звернення: 02.04.2020).  

15. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутні послуг. URL: http://www.apu.com.ua. (дата звернення: 02.03.2020).  

16. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон 2258-VIII, від 

21.12.2017 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_ 1?pf3511=62776. (дата 

звернення: 02.03.2020).  

17. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996–

XIV від 16.07.1999 р. (зі змінами). URL: www.rada.kiev.uа (дата звернення: 02.03.2020). 

18. Господарський Кодекс України : за станом на 6 жовтня 2016 р. / Верховна Рада 

України / Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №18, 19-20,21-22, ст. 144. 

19. Податковий кодекс України : Закон від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 20.12.2020). 

20. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07.99 р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 20.12.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr_02230-12
http://www.apu.com.ua/
http://www.rada.kiev.uа/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14


21. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: 

http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standartibukhgalterskogo-

obliku?app_id=24 (дата звернення: 20.12.2020). 

22. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій від 09.12.2011 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11#Text. (дата звернення: 20.12.2020). 

23. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 № 291. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (дата звернення: 20.12.2020). 

24. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21 
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