
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ 

 

Мета курсу – оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття 
практичних навичок проведення аудиту, виконання інших аудиторських видів 
послуг; формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної 
аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів 
аудиторських послуг.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: 
Політекономія, Макроекономіка, Мікроекономіка, Фінанси, Бухгалтерський 
облік (загальна теорія), Фінансовий облік, Аналіз господарської діяльності, 
Господарське право, Контроль і ревізія, Аудит, Організація і методика аудиту 
Контроль у бюджетних та фінансово-кредитних установах, Судовоекономічна 
експертиза, Фінансово-господарський контроль, Перевірка державних 
закупівель тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до аналізу та синтезу як інструментарію 
виявлення проблем та прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних 
аргументів та перевірених фактів; здатність формувати обліково-аналітичну 
інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства; здатність 
використовувати математичний інструментарій для дослідження економічних 
процесів, розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань в 
сфері обліку, аудиту та оподаткування; здатність до відображення відомостей 
про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 
управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та 
інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають 
рішення; здатність застосування чинної нормативної бази функціонування 
підприємств та податкового законодавства в практичній діяльності суб ‘єктів 
господарювання; здатність до гнучкого мислення та компетентного 
застосування набутих знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом 
та повсякденному житті; здатність спілкуватися державною та іноземними 
мовами як усно, так і письмово; здатність використовувати навички сучасних 
інформаційних та комунікаційних технологій, здійснення облікових процедур із 
застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 
технологій; здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємства 
та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття: аудит, аудиторська послуга, аудиторський ризик, 
помилка, шахрайство, загальний план, програма, стадія, процедура аудиту, 
аудиторський доказ, аудиторський робочий документ, аудиторський висновок, 
методика і організація аудиту та інші; методику і організацію конкретних 
облікових активів і пасивів; інтерпретацію основних аудиторських критеріїв; 



основні облікові класифікації аудиту активів і пасивів; особливості аудиту в 
умовах комп’ютеризації;  
вміти: обрати замовників, заповнити договір на проведення аудиту і 
застосувати необхідні методи, прийоми та процедури аудиту; обґрунтувати 
напрями обраних методів, прийомів та    процедур аудиту; обґрунтувати мету та 
розробити загальний план і програму аудиторської перевірки; провести 
аудиторський контроль активів, пасивів та фінансової звітності, зафіксувати 
виявлені неточності в робочих документах; оформити результат аудиту у вигляді 
аудиторського висновку;  
володіти: знаннями економічних категорій, законів, причинно-наслідкових та 
функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних 
рівнях економічних систем, місця і значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 
користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем у сфері 
соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств, установ, 
організацій, сутності об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, 
ролі і місця в господарській діяльності; знаннями та практичними навичками 
щодо здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності 
підприємств, установ та організацій різних форм власності, організаційно-
правових форм господарювання та видів економічної діяльності, механізму 
функціонування бюджетно-податкової системи України та враховувати її 
особливості з метою організації обліку та формування звітності на 
підприємствах.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ. Концептуальні основи 
внутрішнього аудиту. Сутність і мета внутрішнього аудиту. Принципи 
внутрішнього аудиту. Відмінності внутрішнього і зовнішнього аудиту. Предмет, 
об’єкти і завдання внутрішнього аудиту. Регламентація внутрішнього аудиту. 
Професійні організації внутрішніх аудиторів. Міжнародні стандарти 
внутрішнього аудиту. Нормативно-правове регулювання внутрішнього аудиту в 
Україні. Організаційно-правові засади функціонування служби внутрішнього 
аудиту на підприємстві. Загальні вимоги до організації функціонування служби 
внутрішнього аудиту на підприємстві. Положення про службу внутрішнього 
аудиту. Права, обов’язки і відповідальність внутрішніх аудиторів. Оцінка 
ефективності функціонування служби внутрішнього аудиту. 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ. Планування 
внутрішнього аудиту. Підготовка стратегічного і річного планів внутрішнього 
аудиту. Оцінка ризиків аудиторського контролю. Складання плану та робочої 
програми аудиторського завдання. Інструментарій внутрішнього аудиту. 
Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Аудиторські докази. Аудиторські 
процедури. Виявлення шахрайства. Документування внутрішнього аудиту. 
Вимоги до документації внутрішнього аудиту. Робочі документи внутрішнього 



аудитора. Звітність внутрішнього аудитора. Організація комунікативних зв’язків 
у сфері внутрішнього аудиту. Взаємодія служби внутрішнього аудиту з 
найвищим керівництвом підприємства. Комунікативні зв’язки внутрішніх 
аудиторів з іншими підрозділами підприємства. Взаємодія внутрішніх і 
зовнішніх аудиторів. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


