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СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1:
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ ТА ПРАЦІ АУДИТОРІВ.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2
Знати сутність аудиту в ринкових
Заняття 1. Предмет, метод, об’єкти
умовах, його значення, завдання і
організації та методики аудиту та
тенденції
розвитку
аудиторської
Організація діяльності і контроль
діяльності; правові та організаційні
якості роботи аудиторської фірми і
основи аудиту в Україні та за кордоном.
праці аудиторів
1. Предмет, об’єкт і суб’єкт аудиту.
Вміти
організувати
аудиторську
2. Види і класифікація аудиту.
фірму, скласти її засновницькі документи,
3. Принципи, метод і методичні прийоми
провести її реєстрацію для здобуття права
аудиту.
здійснення аудиторських послуг.
4. Поняття аудиторської діяльності.
5. Аудиторські фірми та порядок їх
створення.
6. Порядок сертифікації аудиторів та
аудиторських фірм.
7. Процедура надання аудиторських
послуг.
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Знати організаційні та методичні
Заняття 2.
Організація
процесу
аудиторської перевірки фінансової аспекти аудиту фінансової звітності та
звітності
та
її
інформаційного надання супутніх послуг, міжнародний
організації
та
методики
забезпечення. Завершення аудиторської досвід
перевірки та узагальнення результатів фінансового аудиту.
Вміти
складати
план
роботи
аудиту фінансової звітності
1. Порядок складання робочих документів аудиторської
фірми,
стратегію
та
аудитора.
загальний план аудиту, програму аудиту,
2. Суть, структура та види аудиторських
посадові
інструкції
працівників
висновків
аудиторської
фірми.
вести
ділове
3. Звіт аудитора керівництву суб'єкта
листування з замовниками аудиту;
господарювання
організувати
нормативно-правове,
4. Поняття та зміст спеціальних видів
інформаційне,
технічне
та
інше
аудиту та аудиторських послуг.
забезпечення праці аудиторів; обирати
5. Завдання спеціальних видів аудиту та
оптимальні методи, способи та прийоми
аудиторських послуг.
здійснення аудиторських процедур і
організувати їх виконання; складати
поточні та підсумкові робочі документи
аудитора і організувати здачу виконаних
послуг замовникові; аналізувати отриману
під
час
аудиторської
перевірки
інформацію, готувати звітність аудитора
та аудиторської фірми перед замовником
та Аудиторською палатою України;
складати звіт незалежного аудитора.
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Знати основні теоретичні засади
Заняття 3. Внутрішній аудит суб’єктів
внутрішнього
аудиту
суб’єктів
підприємницької діяльності
1. Сутність, об’єкти та суб’єкти
підприємницької діяльності.
внутрішнього аудиту.
Вміти організувати на підприємствах і
2. Прийми та методи внутрішнього
в організаціях систему внутрішнього

аудиту.
3. Узагальнення результатів внутрішнього
аудиту.

аудиту: вибирати оптимальну структуру,
штат, розподіляти обов’язки, визначати
методи роботи, порядок проведення
аудиторських процедур та звітування про
виконання
робіт;
налагоджувати
співпрацю аудиторів та працівників
підприємства-замовника аудиту під час
підготовки, проведення та закінчення
аудиторських
послуг,
запобігати
виникненню конфліктів між сторонами;
об’єктивно
оцінювати
інформацію,
отриману в процесі аналізу аудиторських
доказів і фактів, готувати висновки і
рекомендації та представляти звіти за
результатами проведення внутрішнього
аудиту.
Знати основні теоретичні засади
організації аудиту установчих документів,
облікової політики, власного капіталу,
необоротних активів та інвестицій
підприємства.
Вміти
об’єктивно
оцінювати
інформацію, отриману в процесі аналізу
аудиторських доказів і фактів, готувати
висновки і рекомендації та представляти
звіти за результатами проведення аудиту
установчих
документів,
облікової
політики, власного капіталу, необоротних
активів та інвестицій підприємства.

Заняття 4.
Аудит
установчих
документів,
облікової
політики,
власного капіталу, необоротних активів
та інвестицій підприємства
1. Мета і завдання аудиту установчих
документів, облікової політики та
власного капіталу підприємства
2. Джерела інформації та нормативна база
аудиту установчих документів, облікової
політики
та
власного
капіталу
підприємства.
3. Основні напрямки проведення аудиту
установчих
документів,
облікової
політики
та
власного
капіталу
підприємства.
4. Мета і завдання аудиту необоротних
активів та інвестицій.
5. Джерела інформації та нормативна база
аудиту необоротних активів та інвестицій.
6. Основні напрямки проведення аудиту
необоротних активів та інвестицій.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2.
МЕТОДОЛОГІЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
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Знати основні теоретичні засади
Заняття 5. Аудит грошових коштів,
організації аудиту грошових коштів,
дебіторської заборгованості, запасів і
дебіторської заборгованості, запасів і
незавершеного будівництва
1. Мета і завдання аудиту грошових
незавершеного будівництва підприємства.
коштів і дебіторської заборгованості.
Вміти
об’єктивно
оцінювати
2. Джерела інформації та нормативна база інформацію, отриману в процесі аналізу
аудиту грошових коштів і дебіторської
аудиторських доказів і фактів, готувати
заборгованості.
висновки і рекомендації та представляти
3. Основні напрямки проведення аудиту
звіти за результатами проведення аудиту
грошових коштів і дебіторської
грошових
коштів,
дебіторської
заборгованості.
заборгованості, запасів і незавершеного
4. Мета і завдання аудиту запасів і
будівництва підприємства.
незавершеного будівництва.
5. Джерела інформації та нормативна база
аудиту запасів і незавершеного
будівництва.
6. Основні напрямки проведення аудиту
запасів і незавершеного будівництва.
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Знати основні теоретичні засади
Заняття 6. Аудит довгострокових і
короткострокових зобов’язань, витрат і організації аудиту довгострокових і
2

2

собівартості продукції
1. Мета і завдання аудиту довгострокових
і короткострокових зобов’язань.
2. Джерела інформації та нормативна база
аудиту довгострокових і
короткострокових зобов’язань.
3. Основні напрямки проведення аудиту
довгострокових і короткострокових
зобов’язань.
4. Мета і завдання аудиту витрат і
собівартості продукції.
5. Джерела інформації та нормативна база
аудиту витрат і собівартості продукції.
6. Основні напрямки проведення аудиту
витрат і собівартості продукції.
Заняття 7. Аудит формування доходів,
фінансових результатів, податкових
розрахунків і платежів
1. Мета і завдання аудиту доходів і
фінансових результатів.
2. Джерела інформації та нормативна база
аудиту доходів і фінансових результатів.
3. Основні напрямки проведення аудиту
доходів і фінансових результатів.
4. Мета і завдання аудиту податкових
розрахунків і платежів.
5. Джерела інформації та нормативна база
аудиту податкових розрахунків і платежів.
6. Основні напрямки проведення аудиту
податкових розрахунків і платежів.

короткострокових зобов’язань, витрат і
собівартості продукції підприємства.
Вміти об’єктивно оцінювати
інформацію, отриману в процесі аналізу
аудиторських доказів і фактів, готувати
висновки і рекомендації та представляти
звіти за результатами проведення аудиту
довгострокових і короткострокових
зобов’язань, витрат і собівартості
продукції підприємства.

Знати основні теоретичні засади
організації аудиту формування доходів,
фінансових
результатів,
податкових
розрахунків і платежів підприємства.
Вміти об’єктивно оцінювати
інформацію, отриману в процесі аналізу
аудиторських доказів і фактів, готувати
висновки і рекомендації та представляти
звіти за результатами проведення аудиту
формування доходів, фінансових
результатів, податкових розрахунків і
платежів підприємства.

