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Мета і задачі дисципліни
Мета дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та
практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації
роботи аудиторської фірми і праці аудиторів
Задачі дисципліни: засвоїти теоретичні основи функціонування аудиту як
притаманного для ринкової системи інституту незалежного фінансового
контролю в Україні; вивчити законодавчо-нормативні акти, що регулюють
аудиторську та банківську діяльність в Україні, Міжнародні
стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг; набути практичні навички з організації, планування та
методики виконання аудиторських процедур, з оформлення поточних та
підсумкових документів аудитора; отримати необхідні знання та практичні
навички щодо використання результатів аудиторської перевірки у процесі
прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання, з організації
взаємодії аудиторів та менеджерів різних рівнів управління
B
Тематика дисципліни
Семестровий модуль 1: Предмет, метод і об’єкти організації та методики
аудиту. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми
і праці аудиторів Організація процесу аудиторської перевірки фінансової
звітності та її інформаційного забезпечення. Завершення аудиторської
перевірки та узагальнення результатів аудиту фінансової звітності.
Особливості завдань з погляду фінансової звітності, спеціальних видів
аудиту та аудиторських послуг. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької
діяльності. Аудит установчих документів, облікової політики та власного
капіталу підприємства. Аудиторська перевірка необоротних активів та
інвестицій.
Семестровий модуль 2:
Контроль аудитором грошових коштів і
дебіторської заборгованості. Аудит запасів і незавершеного будівництва.
Аудиторський контроль праці та її оплати. Аудит довгострокових і
короткострокових зобов’язань. Аудит витрат і собівартості продукції. Аудит
формування доходів і фінансових результатів. Аудиторська перевірка
податкових розрахунків і платежів.
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні та практичні заняття
методичні
форми
вивчення
Форми
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
контролю
екзамен
D
Компетентності
Загальні
Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної
діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для
експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських
рішень.
Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання,
зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх
під час вирішення поставлених завдань.
Фахові
Здатність до пізнання теоретичних, методичних та практичних положень

E

контрольного процесу та застосування міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з
дотриманням вимог професійної етики
Здатність формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати
сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і
оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
Здатність
здійснювати
діяльність
з
консультування
власників,
менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Основні результати навчання
Організовувати власну науково-дослідну та обліково-аналітичну роботи в
контексті вирішення завдань професійної діяльності у сфері обліку,
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
Використовувати знання з міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з
дотриманням вимог професійної етики в професійній діяльності.
Демонструвати знання щодо теоретичних, методичних та практичних
положень контрольного процесу, розробляти та оцінювати ефективність
системи контролю суб’єктів господарювання.
Демонструвати вміння застосовувати наукові методи досліджень у сфері
обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у
професійну діяльність та господарську практику
Готувати й обґрунтовувати висновки за для консультування власників,
менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в
управлінні підприємством, демонструвати навички надання консультацій
управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової
інформації.

