АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Аудит в банках»
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Кількість кредитів ECTS
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8

1 Мета опанування дисципліни: формування у майбутніх спеціалістів знань і оволодіння
базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту в банках,
виконання інших видів аудиторських послуг.
2 Завдання:
засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту в банках як системи незалежного
фінансового контролю;
опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів
аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів;
набуття практичних навичок з організації та планування аудиту в банках, виконання комплексу
окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та
підсумкових документів аудитора.
3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:
знання і розуміння:
оцінювати аудиторський ризик
складати програму аудиту
складати плани аудиторських перевірок
складати робочі документи аудитора, збирати аудиторські докази
складати підсумкові аудиторські документи
оцінювати фінансову звітність
застосування знань і розумінь:
уміння оцінювати аудиторський ризик
уміння складати програму аудиту
уміння складати плани аудиторських перевірок
уміння складати робочі документи аудитора, збирати аудиторські докази
уміння складати підсумкові аудиторські документи
уміння оцінювати фінансову звітність
4 Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:
1) на державному рівні:
− при участі у формування зовнішньої політики держави у сфері аудиторської діяльності
− при розробці концепції, стратегії розвитку аудиту
− при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними аудиторськими
фірмами
2) на рівні аудиторських фірм:
− при здійснені аудиторської діяльності;

− при аудиюванні фінансової звітності;
− при плануванні діяльності аудиторських фірм
−.
5 Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Організаційні особливості аудиту в банках
Тема 1. Організація та об’єкти аудиторської діяльності
Тема 2. Організація аудиторських послуг
Тема 3. Зміст, структура та види аудиторських висновків
Тема 4. Організація внутрішнього аудиту
Змістовий модуль 2. Методика аудиту об’єктів обліку банківських установ
Тема 5. Методика аудиту облікової політики банку
Тема 6. Методика аудиту грошових коштів
Тема 7 Методика аудиту статутного капіталу банку.
Тема 8. Організація та методика аудиту фінансової звітності
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