
Дисципліна Міжнародні стандарти аудиту і контролю 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Мова викладання  українська 

Кафедра обліку , оподаткування та технологій електронного бізнесу  

Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: Бухгалтерський облік, Економіка 
підприємства, Фінанси підприємства, Статистика, Податкова система. 

Що буде вивчатися Міжнародні стандарти аудиту і контролю» – навчальна дисципліна, що 
вивчає теоретичні та методологічні принципи, на яких базуються 
міжнародні стандарти аудиту, їх взаємозв’язок з міжнародними 
стандартами фінансової звітності, а також сутність незалежного аудиту як 
професійної діяльності, пов’язаної з інформаційним ризиком. Наразі є 
дуже актуальною і необхідною цільова підготовка фахівців, спроможних 
здійснювати аудит фінансової звітності у відповідності з міжнародними 
стандартами аудиту 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Формування у студентів здатності до здійснення незалежного аудиту 
фінансової звітності, згідно принципових підходів міжнародної практики, 
що реалізовані у вигляді стандартів аудиту 

Чому можна 
навчитися/результати 
навчання (ПРН) 

Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно наслідкові та 
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних 
рівнях економічних систем; 
Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової 
та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів 
обліково- аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, 
економічної і екологічної відповідальності підприємств; 
Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; 
Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 
статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману 
інформацію для прийняття управлінських рішень; 
Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту 
та оподаткування господарської діяльності підприємств; 
Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю,  
аудиту та оподаткування діяльності підприємств  різних форм власності, 
організаційно-правових форм господарювання та видів економічної 
діяльності; 
Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і 
процедури; 
Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 
технології для обліку,  аудиту та оподаткування; 
Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 
соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві; 
Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські 
якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, 
поважати індивідуальне та культурне різноманіття; 



Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Здатність до відображення інформації 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.  

Застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання 

впевненості.  

Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських 

цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства 

та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження 

й використання його ресурсів.  

. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 

обліку і оподаткування.  

Інформаційне 
забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 
посібники, підручники, електронні посібники та підручники, методичні 
вказівки (рекомендації) до проведення практичних занять та 
самостійної роботи здобувачів, електронний навчальний курс. 

Форма проведення 
занять 

змішана 

Семестровий 
контроль 

залік 

 


