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Мета курсу – формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо 
проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та 
інших видів аудиторських послуг, організації аудиторської діяльності і здійснення 
операційного аудиту на підприємствах різних галузей господарства. 

Дисципліна «Аудит підприємницької діяльності» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Мікроекономіка  і макроекономіка», 
«Статистика», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Підприємництво і 
малий бізнес», «Підприємницькі ризики», «Менеджмент і маркетинг», «Основи 
науково-аналітичних досліджень», «Аналіз конкурентоспроможності», «Потенціал і 
розвиток підприємства», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Стратегія 
підприємства», «Інфраструктура ринку». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: моделювати ситуації і рішення для цілей виконання 
аудиторського завдання на основі мінімальної інформації; виділяти і передбачити 
складні і спірні питання при виконанні аудиторського завдання і сприяти керівнику 
аудиторського завдання для їх вирішення, виробляти рекомендації; вибирати і 
призначати пріоритети при виконанні своєї роботи в умовах обмежених ресурсів.  

Програмні результати навчання: 
знати: законодавство про аудиторську діяльність в Україні, порядок її здійснення; 
стандарти аудиту й етику аудитора; сутність аудиту; організацію аудиторської служби; 
види аудиту; процедури проведення аудиту; документи, що регламентують 
аудиторську діяльність; вимоги до стандартів аудиту; вимоги, що пред’являються до 
аудиторів, їхні права й обов'язки; методи аудиторської діяльності; функції аудиту; 
порядок проведення аудиторських перевірок; порядок оформлення аудиторського 
висновку; 
вміти: планувати роботу аудиторів, працівників внутрішньо-господарського 
контролю, роботу аудиторських фірм;  складати план аудиторської перевірки; готувати 
проекти аудиторських висновків; використовувати дані бухгалтерського обліку з 
метою вживання заходів щодо зміцнення касової, розрахункової і платіжної 
дисципліни. 
володіти: методиками проведення аудиту підприємств різних форм власності; 
навичками розробки рекомендацій господарюючому суб'єкту за результатами аудиту; 
навичками організації та методикою проведення аудиторської перевірки.  

Зміст навчальної дисципліни: 
СУТНІСТЬ АУДИТУ ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ.  Сутність аудиту та його економічна 
обумовленість. Цілі і завдання аудиту. Зв'язок аудиту з іншими формами економічного 
контролю. Взаємозв'язок аудиту та бухгалтерського обліку. Розробка економічних 
рекомендацій. Представлення інтересів господарюючого суб'єкта. Аналіз і розробка 
інвестиційних проектів. Послуги, супутні аудиту. СТАНДАРТИ АУДИТОРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. Роль стандартів аудиторської діяльності в забезпеченні якості аудиту. 
Склад і основні групи стандартів: організаційні, технологічно, які регламентують 
підсумкові документи. Тенденція розробки і використання стандартів в аудиторській 
діяльності. Міжнародні стандарти аудиторської діяльності. Українські стандарти 



аудиторської діяльності. Значення і порядок розробки внутрішньофірмових 
аудиторських  стандартів. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у 
тому числі 40 годин аудиторних занять і 80 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


