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1.  Мета вивчення дисципліни полягає у поглибленні і розширенні 

теоретичних знань щодо організації та методології аудиту та контролю діяльності 

суб’єктів господарювання  

         2. Завдання дисципліни полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки 

здобувачів ВО у сфері аудиторської діяльності, ревізійної роботи та контролю; 

формуванні вмінь та навичок: визначення порядку організації і контролю якості 

роботи аудиторської фірми, контрольно – ревізійної діяльності, дослідження 

організаційних аспектів аудиторської перевірки фінансової звітності, ревізійних 

аспектів та їх інформаційного забезпечення, а також методики аудиторської 

перевірки активів, зобов’язань підприємства, оцінювання та систематизації 

результатів аудиту формування доходів і фінансових результатів, складання 

робочих документів та аудиторського звіту, застосування механізмів організації і 

методики аудиторської перевірки на практиці. Вивчення сутності ревізії і контролю 

та прикладного змісту його предмету, об’єктів і методу засвоєння основних аспектів 

і елементів організації і методики проведення контрольно-ревізійної роботи, 

прийомів і способів систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації її 

результатів щодо різних суб’єктів і об’єктів контролю; з’ясування концептуальних 

основ професійної етики ревізорів та їхніх прав, обов’язків і відповідальності, 

встановлених чинним законодавством України. 

   3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 
 загальних програмних компетентностей: 

вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

     фахових програмних компетентностей: 

здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, 

контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків; 

використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної 

діяльності; 



здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні 

методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства; 

здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства 

та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, 

методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 
б) досягнення програмних результатів навчання: 

вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 

освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки 

та управління; 

визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації; 

збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування 

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.  

обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю 

використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з 

урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 

та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики 

обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для 

обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх 

оптимізації. 

застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.  

готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту 

суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені 

стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями. 

в) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

знання: 

нормативно-правового забезпечення аудиторської діяльності та контрольних операцій; 

предмету, методу i об’єкту аудиту та контролю; 

порядку організації діяльності і контролю якості роботи аудиторської фірми і праці 

аудиторів та контролюючих органів; 

процесу організації аудиторської перевірки фінансової звітності суб’єкта господарювання 

та ревізій; 

особливостей методики аудиту з метою визначення достовірності показників фінансової 

звітності; 

порядку узагальнення результатів аудиторської перевірки та акту ревізії 

уміння/навички: 

             визначити об’єкти аудиторської перевірки та ревізії 

знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами, що відбуваються у 

процесі діяльності суб’єкта господарювання; 

використовувати прийоми аудиту та ревізії в процесі перевірки первинної бухгалтерської 

документації, облікових регістрів і форм звітності підприємства; 

отримувати аудиторські докази та складати робочі документи аудитора за результатами 

аудиту фінансової звітності; 

складати аудиторський звіт та акт ревізії; 

надавати аудиторські послуги згідно з договором; 



обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта 

господарювання та інших користувачів інформації у сфері аудиту; 

визначити напрями  підвищення якості надання аудиторських послуг та ревізійної роботи 

           Предмет: особливості організації і здійснення аудиту  з використанням Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності та здійснення контрольно – 

ревізійної роботи. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Предмет, метод i об’єкти організації та методики аудиту та контролю 

Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і праці 

аудиторів.  

Тема 3.  Органiзацiя процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її 

інформаційного забезпечення.  
Тема 4. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій.  

Тема 5. Методика аудиту та контролю 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. 

 

4.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Шевченко Л.Я. 

 

 


