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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей
щодо організації аудиту у банках та набуття практичних навичок проведення аудиту
в банках, виконання інших видів аудиторських послуг.
2. Завдання: ознайомлення з теоретичними основами функціонування аудиту в
банках як системи незалежного фінансового контролю; дослідження 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; ознайомлення з порядком оформлення робочих та
звіту аудитора.
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:
знання і розуміння:
знання теоретичних основ зовнішнього аудиту;
знання законодавчо – нормативних документів, що регламентують порядок
організації та проведення аудиту в банківських установах;
розуміння методів і прийомів аудиту активів у банку;
розуміння методики аудиту результату діяльності банку.
застосування знань і розумінь:
уміння виявити обман і помилку у первинних бухгалтерських документах,
облікових регістрах та формах звітності;
уміння застосовувати суцільний і вибірковий метод перевірки первинної
бухгалтерської документації, облікових регістрів і форм звітності банківської
установи;
уміння складати робочі документи аудитора за результатами аудиту в банках;
уміння складати аудиторський звіт;
здатність організувати та забезпечити професійну діяльність в колективі
аудиторської фірми;
здатність застосовувати набуті знання щодо організації аудиторської перевірки
у конкретних практичних ситуаціях.
4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Особливості організації і проведення аудиту в банках
Тема 1. Методологічні основи організації аудиту в банках
Тема 2. Організація внутрішнього банківського контролю
Тема 3. Порядок організації аудиту в банках
Тема 4. Організація аудиту власного капіталу банку

Тема 5. Організація і порядок проведення перевірки депозитних операцій
Тема 6. Аудит кредитних операцій
Змістовий модуль 2. Аудит інших операцій у банку
Тема 7. Аудит розрахунково – касових операцій банку
Тема 8. Аудит операцій з іноземною валютою
Тема 9. Аудит операцій з цінними паперами
Тема 10. Контроль фінансового моніторингу
Тема 11. Організація перевірки внутрішньобанківських операцій
Тема 12. Аудит витрат, доходів та фінансових результатів банку
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