
ОСНОВИ АУДИТУ 
Кафедра обліку і оподаткування 

Факультет економічний

Семестр 3
Освітній ступінь Молодший бакалавр
Кількість кредитів ЄКТС 3
Форма контролю Залік

Загальний опис дисципліни
Дисципліна  спрямована  на  оволодіння  основними  теоретичними  знаннями  та

набуттям практичних навичок з аудиту в організації і проведенні аудиторських перевірок
на стадії підготовки, планування, проведення процедур аудита й одержання аудиторських
доказів, формулювання висновків і складання аудиторських висновків та виконання інших
видів аудиторських послуг (супутніх робіт).

Мета  дисципліни – формування  системи  базових  теоретичних  знань  та
практичних  навичок  проведення  незалежної  аудиторської  перевірки,  одержання
аудиторських доказів,  формулювання висновків  і  складання аудиторських висновків  та
виконання інших супутніх аудиту робіт.

Завдання  вивчення  дисципліни.  У  результаті  вивчення  дисципліни  здобувач
вищої освіти повинен демонструвати такі  результати навчання через  знання,  уміння та
навички:  засвоєння  теоретичних  засад функціонування  аудиту як  системи незалежного
фінансового  контролю;  опанування  законодавчих  актів,  нормативно-інструктивних
документів,  міжнародних  стандартів  аудиту,  Кодексу  професійної  етики  аудиторів;
здатність  здійснювати  аудиторські  процедури  на  всіх  етапах  аудиторського  процесу;
здатність  формувати  аудиторські  докази  та  здійснювати  документальне  оформлення
процесу аудиту;  вміння узагальнювати  результати  аудиту  суб’єктів  господарювання  та
готувати  проекти  аудиторських  висновків  (звітів  незалежного  аудитора);  здатність
здійснювати  внутрішньофірмовий  контроль  якості  аудиторських  послуг;  знання  з
теоретичних  та  методичних  основ  внутрішнього  аудиту;  здатність  здійснювати  аудит
суб’єктів господарювання.

Компетентності:
ЗК02 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК04 Здатність працювати як самостійно, так і в команді.  
ЗК06 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК07 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

ЗК  13.  Здатність  до  оцінки  та  аналізу  соціально-економічних  процесів  і  явищ,  до
використання економічних знань у професійній діяльності

СК05  Здатність  до  аналізу  та  оцінювання  фінансово-господарської  діяльності
суб’єктів господарювання 

СК06  Здійснювати  облікові  процедури  із  застосуванням  інформаційних  систем  і
комп’ютерних технологій

СК 07. Здатність до застосування знань податкового законодавства, розуміння чинної
системи  оподаткування,  закономірностей  у  сфері  фінансових  відносин,  держави  і
суб’єктів господарювання.

СК08 Здійснювати контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з
бухгалтерського обліку та оподаткування



Програмні результати навчання
ПР 02 Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної та податкової

систем в інформаційному забезпеченні  користувачів  обліково-аналітичної  інформації  у
вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної відповідальності підприємств

ПР03 Визначати сутність об’єктів обліку, контролю і оподаткування та  розуміти їх
роль і місце в господарській діяльності

ПР04  Формувати  й  аналізувати  фінансову,  податкову  і  статистичну  звітність
підприємств 

ПР05  Володіти  методичним  інструментарієм  обліку,  контролю,  аналізу,  та
оподаткування господарської діяльності підприємств

ПР06  Розуміти  особливості  практики  здійснення  обліку  та  оподаткування  діяльності
підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання. 

ПР14 Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та
відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та
культурне різноманіття 

ПР16  Виконувати  професійні  функції  з  урахуванням  вимог  соціальної
відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом

Зміст за темами:
1. Сутність і предмет аудиту 
2. Нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні
3. Планування аудиту 
4. Аудиторський ризик та оцінка системи внутрішнього контролю 
5. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
6. Аудит фінансової звітності
7. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи 
8. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види 
9. Внутрішній аудит: його суть, об’єкти і суб’єкти
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