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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей
щодо організації і аудиту і його методології, практичних навичок здійснення
перевірок аудиторами фінансово – господарської діяльності підприємств,
організацій. установ.
2. Завдання: ознайомлення з теоретичними основами аудиту; дослідження
системи законодавчо - нормативного регулювання аудиторської діяльності;
дослідження методів аудиту фінансової звітності та критеріїв її оцінювання;
ознайомлення з аудиторським ризиком па порядком його розрахунку; дослідження
порядку планування аудиту; ознайомлення з порядком збору аудиторських доказів
та складанням робочих документів аудитора; дослідження методики аудиту
фінансової звітності підприємства; ознайомлення з порядком складання
аудиторського звіту; дослідження порядку проведення підсумкового контролю;
ознайомлення з порядком реалізації матеріалів аудиту; дослідження видів
аудиторських послуг та механізму їх практичного здійснення.
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 обов’язкового і ініціативного аудиту;
знання методів і прийомів аудиту;
знання основних положень Міжнародних стандартів аудиту;
знання порядку обрання підприємства – замовника та складання підготовчих
документів на проведення аудиту;
знання порядку розрахунку аудиторського ризику та визначення рівня
суттєвості в аудиті;
розуміння методів аудиту.
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 підприємства;
уміння складати робочі документи аудитора за результатами аудиту
фінансової звітності підприємства;
уміння складати аудиторський звіт;
уміння організувати та забезпечити професійну діяльність в колективі

аудиторської фірми;
уміння застосовувати набуті знання щодо організації аудиторської перевірки у
конкретних практичних ситуаціях;
уміння приймати управлінські рішення для ліквідації виявлених порушень та
запобігання їх виникнення у майбутньому.
4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Аудит: сутність, регулювання аудиторської
діяльності та планування аудиту фінансової звітності
Тема 1. Сутність і предмет аудиту
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю
Тема 5. Планування аудиту
Змістовий модуль 2. Аудит фінансової звітності та порядок узагальнення
результатів аудиту і надання аудиторських послуг
Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Тема 7. Аудит фінансової звітності
Тема 8. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи
Тема 9. Підсумковий контроль
Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту
Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види
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