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У світовій практиці аудит набув значного поширення, а професія «аудитор» – 

популярності та затребуваності. Нині в Україні є потреба у висококваліфікованих фахівцях, 

які володіють широким кругозором у сфері економіки та фінансів, здатні аналітично 

мислити, вміють концентруватися та схильні до роботи з цифрами і документами. По суті, 

аудитор – це інспектор, ревізор, експерт та аналітик – фахівець, який займається приватною 

практикою або працює в аудиторській компанії, крупній фінансово-промисловій групі чи 

банківській установі (на позиції внутрішнього аудитора), приватних компаніях, державних 

органах (Рахунковій палаті, Державній аудиторській та Державній податковій службах) 

тощо. Фінансовий аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової 

економіки кожної країни, оскільки сприяє ефективності роботи, раціональному 

використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у діяльності як державних, так 

і приватних підприємств (установ, організацій).  

Короткий опис дисципліни: 

Мета навчальної дисципліни: формування необхідних знань та умінь, спрямованих на 

розвиток у студентів компетентностей, пов’язаних із теоретично-прикладними та 

організаційно-правовими основами організації та здійснення фінансового аудиту. 

Цілі навчальної дисципліни: сформувати теоретичні знання і практичні навички 

організації аудиторського процесу як системи незалежного фінансового нагляду 

(контролю); опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, 

міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів; набуття практичних 

навичок з організації та планування аудиту; виконання комплексу окремих аудиторських 

процедур; надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів 

аудитора.  

Обсяг дисципліни становить 120 год, з них аудиторних – 48 год (32 лекцій, 16 

практичних занять). Форма підсумкового контролю – залік. 

Перелік тем навчальної дисципліни:  

Тема 1. Місце аудиту в системі фінансового контролю діяльності суб’єктів 

господарювання 

Тема 2. Організація аудиторської діяльності в Україні 

Тема 3. Державний фінансовий аудит: сутність і перспективи розвитку 

Тема 4. Суть, призначення та оцінка ефективності системи корпоративного 

(внутрішнього) аудиту 

Тема 5. Особливості функціонування незалежних аудиторських мереж та аудиторів в 

Україні 

Тема 6. Планування аудиту та аудиторський процес 

Тема 7. Аудиторські докази 

Тема 8. Аудиторський ризик і методи його оцінювання 

Тема 9. Економічна експертиза: особливості призначення та застосування в аудиті 

Тема 10. Особливості проведення обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

Тема 11. Порядок документального оформлення результатів діяльності аудиторів та 

аудиторських фірм 

Тема 12. Професійна етика аудиторів та контроль якості їхньої роботи 


