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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей
щодо організації і методики аудиту за міжнародними стандартами, практичних
навичок здійснення аудиторами перевірок фінансової звітності підприємств,
організацій.
2. Завдання: ознайомлення з теоретичними основами організації аудиторської
практики; дослідження порядку організації і контролю якості роботи аудиторської
фірми; дослідження 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; ознайомлення з
етапами 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.
3.
Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування
дисципліни:
знання і розуміння:
знання теоретичних аспектів аудиту та організації аудиторської діяльності в
Україні;
знання нормативно - правових документів, що регламентують аудиторську
діяльність;
знання основних принципів аудиту;
знання Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ);
знання Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА);
розуміння порядку створення і функціонування аудиторської фірми та
здійснення аудиторської практики;
розуміння методики аудиту фінансової звітності та надання супутніх послуг;
розуміння міжнародного досвіду організації і методики фінансового аудиту;
розуміння методики здійснення аудиту фінансової та податкової звітності
підприємств:
розуміння специфіки аудиторської перевірки акціонерних товариств,
підприємств з іноземними інвестиціями тощо.

застосування знань і розумінь:
уміння застосовувати теоретичні знання з організації аудиторської перевірки у
практичній діяльності;
уміння використовувати МСФЗ та МСА при розв'язанні практичних задач;
уміння організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи,
реєструвати її для здобуття права здійснення аудиторської діяльності;
уміння планувати роботу аудиторської фірми;
уміння організовувати нормативно – правове, інформаційне, технічне та інше
забезпечення праці аудиторів;
уміння обирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і
організовувати їх виконання;
уміння складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора;
уміння організовувати співпрацю аудиторів і працівників підприємства –
замовника під час надання аудиторських послуг;
уміння складати звіт незалежного аудитора;
уміння формулювати пропозиції з підвищення ефективності діяльності
аудиторської фірми.
4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Організаційні аспекти аудиту і аудиторської
діяльності
Тема 1. Предмет, метод i об’єкти організації та методики аудиту
Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і
праці аудиторів
Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її
інформаційного забезпечення
Змістовий модуль 2. Методика аудиту фінансово – господарської
діяльності підприємства та узагальнення результатів
Тема 4. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій
Тема 5. Методика аудиту грошових коштів i дебіторської заборгованості
Тема 6. Аудит запасів i незавершеного виробництва
Тема 7. Аудиторський контроль праці та її оплати
Тема 8. Аудит витрат, формування доходів i фінансових результатів
Тема 9. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів
аудиту фінансової звітності
Тема 10. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів
аудиту та послуг
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