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Загальний опис дисципліни
Навчальна дисципліна «Внутрішній аудит» спрямована на формування у здобувачів

вищої  освіти  теоретичних  знань  та  набуття  практичних  навичок  щодо  організації  на
підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання внутрішнього аудиту
на постійній основі, освоєння технології  та методики проведення внутрішнього аудиту,
розробки та  складання програм внутрішнього аудиту,  а  також складання аудиторських
висновків, пропозицій, рекомендацій стосовно діяльності суб`єкта господарювання.

Мета дисципліни – навчити студентів вміло застосовувати знання з внутрішнього
аудиту  на  практиці,  кваліфіковано  використовувати  у  майбутній  практичній  роботі
сучасні методи внутрішнього аудиту для попередження і ліквідації порушень і недоліків,
виявлення резервів ефективного  використання  матеріальних,  трудових  і  фінансових
ресурсів господарюючих  суб’єктів,  надавати  необхідні  теоретичні  знання  і  практичні
навики з внутрішнього аудиту.

Завдання  вивчення  дисципліни.  У  результаті  вивчення  дисципліни  здобувач
вищої освіти повинен демонструвати такі  результати навчання через  знання,  уміння та
навички:  засвоїти правові та організаційні  основи внутрішнього аудиту в Україні  та за
кордоном;  планувати  роботу  внутрішнього  аудитора  в  розрізі  питань  та  специфіки
діяльності  підприємства;  розробляти  стратегію,  програму роботи служби внутрішнього
аудиту, посадові інструкції працівників служби внутрішнього аудиту; обирати оптимальні
методи здійснення процедур внутрішнього аудиту; складати поточні та підсумкові робочі
документи внутрішнього аудитора; аналізувати одержану під час перевірки інформацію,
готувати  звітність внутрішнього  аудитора;  організовувати  співпрацю  служби
внутрішнього аудиту з іншими структурними підрозділами підприємства; складати звіт по
результатам виконання аудиторських завдань та надавати інформацію уповноваженим у
прийнятті рішень посадовим особам.

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
ЗК09 Здатність використовувати сучасні інформаційні технологій для розв'язання

різноманітних задач у навчальній та  практичній діяльності
ЗК 13. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, до

використання економічних знань у професійній діяльності
СК02 Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-

економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, аудиту і
оподаткування.

СК03 Здатність  до відображення  інформації  про господарські  операції  суб’єктів
господарювання в фінансовому обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності 



СК04  Застосовувати  знання  права  та  податкового  законодавства  в  практичній
діяльності суб‘єктів господарювання

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,  аудиту та оподаткування

СК09  Здатність  застосовувати  етичні  принципи  під  час  виконання  професійних
обов’язків 

СК 12. Вміння застосовувати знання з організації  та функціонування податкової
системи  України  у  професійній  діяльності  для  розрахунків  і  сплати  податків,  зборів  і
обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб.

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. 

ПР10 Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах
господарювання та демонструвати розуміння його ринкового позиціонування

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 мета внутрішнього аудиту
2.Предмет, об’єкти і завдання внутрішнього аудиту
3.Професійні організації внутрішніх аудиторів
4.Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту
5.Регулювання внутрішнього аудиту в Україні
6.Вимоги  до  організації  функціонування  служби  внутрішнього  аудиту  на

підприємстві  
7.Планування внутрішнього аудиту
8.Методичні основи проведення внутрішнього аудиту
9.Документування внутрішнього аудиту


