
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.1 

2.2. Назва. Аудит. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Дугар Т. Є. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами 

на різних рівнях економічних систем. 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Сутність і предмет аудиту. Регулювання аудиторської діяльності та її 

інформаційне забезпечення. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її 

оцінювання. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього 

контролю. Планування аудиту. Аудиторські докази та робочі документи 

аудитора. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види. Внутрішній аудит: його 

сутність, об’єкти і суб’єкти. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. 

Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту. Аудит фінансової звітності. 

Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. Підсумковий 

контроль. Реалізація матеріалів аудиту. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та 

внутрішнього аудиту): підручник. За ред. проф. Немченко В. В., Редько 

О. Ю., К.: Центр учбової літератури, 2012. 540 с. 

2. Виноградова М. О. Аудит : навч. посібник. К. : ЦУЛ, 2014. 500 с. 

3. Савченко В. Я. Аудит : навч. посібник. 2-ге вид., без змін. К.: КНЕУ, 

2006. 328 с. 

4. Утенкова К. О. Аудит : навч. посібник. К. : Алерта, 2011. 395 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних завдань; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


