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1 Мета опанування дисципліни: поглиблення і розширення теоретичних знань з
організації аудиту і методики аудиту за міжнародними стандартами, практичних навичок
здійснення перевірок аудиторами даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності
підприємств, організацій, установ.
2 Завдання: ознайомлення з теоретичними основами організації аудиту; дослідження
порядку організації і контролю якості роботи аудиторської фірми; вивчення організаційних
аспектів аудиторської перевірки фінансової звітності та її інформаційного забезпечення;
дослідження методики аудиторської перевірки операцій з необоротними активами та
інвестиціями; ознайомлення з методикою аудиту грошових коштів та дебіторської заборгованості;
вивчення етапів аудиту запасів і незавершеного виробництва; дослідження методики
аудиторського контролю праці та її оплати; ознайомлення з методикою аудиту формування
доходів і фінансових результатів; ознайомлення з робочими і узагальнюючими документами
аудиторів за результатами перевірки діяльності підприємства; формування практичних навичок
проведення аудиту фінансової звітності підприємства; надання знань щодо організації і методики
аудиту діяльності підприємства з урахуванням вимог міжнародних стандартів.
3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:
знання і розуміння:
сутність аудиту в ринкових умовах, його значення, завдання і тенденції розвитку аудиторської
діяльності
правових та організаційних основ аудиту в Україні та за кордоном
організаційних та методичних аспектів аудиту фінансової звітності та надання супутніх послуг
методики здійснення зовнішнього і внутрішнього аудиту фінансової та податкової звітності
підприємств
формування робочої та звітної інформації аудиторської перевірки
специфіки аудиторської перевірки акціонерних товариств, малих підприємств, підприємств з
іноземними інвестиціями
застосування знань і розумінь:
уміння організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, реєструвати її для
здобуття права здійснення аудиторських послуг
уміння планувати роботу аудиторської фірми, розробляти стратегію та загальний план аудиту,
програму аудиту, посадові інструкції працівників аудиторської фірми
уміння організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше забезпечення праці
аудиторів

уміння вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і організовувати їх
виконання
уміння складати робочі документи аудитора, аналізувати та оцінювати інформацію,
уміння застосовувати професійне судження, готувати аудиторські звіти та висновки, звітувати
перед замовником та Аудиторською палатою України
уміння організовувати систему внутрішнього аудиту на підприємстві
4 Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:
1) на державному рівні:
− при розробці концепції, стратегії розвитку аудиторської діяльності;
− при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними аудиторськими
компаніями.
2) на рівні підприємства:
− при розробці стратегії розвитку аудиторських фірм;
− при плануванні роботи персоналу аудиторських фірм, підприємств;
− при організації служби внутрішнього контролю (аудиту) на підприємстві;
− при проведенні аудиторських перевірок.
5 Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Організаційні аспекти аудиту і аудиторської діяльності
Тема 1. Предмет, метод i об’єкти органiзацiї та методики аудиту
Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів
Тема 3. Органiзацiя процесу аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi та її iнформацiйного
забезпечення
Змістовий модуль 2. Аудиторська перевірка фінансово – господарської діяльності
підприємства
Тема 4. Аудиторська перевiрка необоротних активiв та iнвестицiй
Тема 5. Контроль аудитором грошових коштiв i дебiторської заборгованостi
Тема 6. Аудит запасiв i незавершеного виробництва
Тема 7. Аудиторський контроль працi та її оплати
Тема 8. Аудит витрат, формування доходiв i фiнансових результатiв
Змістовий модуль 2.
Тема 9. Завершення аудиторської перевiрки та узагальнення результатiв аудиту фiнансової
звiтностi
Тема 10. Особливостi завдань з погляду фiнансової звiтностi, спецiальних видiв аудиту та послуг
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