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знань, щоб виявити відповідний рівень знань кожного студента з 
метою спрямування його зусиль на покращення опанування ви-
вчаємого матеріалу. 

Проходження тестового контролю є необхідною умовою до-
пуску студента-заочника до іспиту. 

М. В. Ломонос,  
асистент кафедри аудиту 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» 
ДЛЯ НЕОБЛІКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Дисципліна «Аудит» відноситься до нормативних дисциплін за-
гальноекономічної підготовки фахівців необлікових спеціальностей. 

Основні завдання вивчення дисципліни: 
• засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту, як не-

від’ємного для ринкової економічної системи інституту незалеж-
ного фінансового контролю; 

• вивчення та засвоєння законодавчих актів, нормативно-
інструктивних документів, міжнародних стандартів і нормативів 
аудиту, кодексу професійної етики аудиторів; 

• набуття практичних навичок з організації і планування ауди-
ту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, на-
дання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових 
документів аудитора. 

Навчальним планом та робочою програмою передбачено роз-
гляд таких тем: 

1. Суть та предмет аудиту (суть і поняття аудиту в ринкових умо-
вах; виникнення аудиту та його становлення в Україні; мета, завдан-
ня і види аудиту; аудитор і аудиторська фірма; аудиторські послуги). 

2. Регулювання аудиторської діяльності та загальні принципи 
аудиту (законодавче регулювання аудиторської діяльності; наці-
ональні та міжнародні професійні організації аудиторів; порядок 
створення та діяльності Аудиторської палати України; кодекс 
професійної етики аудиторів; сертифікація аудиторів). 

3. Методи та методичні прийоми аудиту; ознаки та критерії 
оцінки аудитором фінансової звітності (загальнонаукові та спе-
цифічні методи і методичні прийоми аудиту; критерії та ознаки 
оцінки аудитором фінансової (бухгалтерської) звітності; ауди-
торська вибірка і способи її здійснення). 

4. Аудиторський ризик та оцінка системи внутрішнього конт-
ролю (суть аудиторського ризику та його складові; суттєвість в 
аудиті; поняття помилок і шахрайства та шляхи їх виявлення). 
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5. Планування аудиту, його стадії та процедури (домовленість 
про аудит; планування аудиту і його необхідність; план аудиту; 
програма аудиту; аудиторські процедури, їх види ; етапи аудиту і 
їх суть). 

6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора (поняття 
аудиторських доказів та основні вимоги до них; види аудиторсь-
ких доказів; поняття робочих документів аудитора та порядок їх 
зберігання). 

7. Аудит окремих видів активів, пасивів та фінансової звітнос-
ті підприємств (аудит основних засобів та нематеріальних акти-
вів, запасів, грошових коштів, валютних операцій, дебіторської 
заборгованості; аудит витрат, доходів, фінансових результатів, 
капіталу і зобов’язань). 

8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи (по-
няття підсумкових документів аудитора; відмінність та необхід-
ність аудиторського висновку та аудиторського звіту; види ауди-
торських висновків). 

Об’єктами контролю знань є: 
• систематичність і активність студентів на практичних і се-

мінарських заняттях; 
• виконання студентами завдань для самостійного опрацювання; 
• виконання студентами модульного завдання. 
Навчальним планом даної дисципліни та відповідно до наказу 

«Про введення змін та доповнень до Порядку оцінювання знань сту-
дентів з урахуванням поточної успішності» № 589 від 02.10.2002 р. 
для студентів заочної форми навчання передбачено виконання конт-
рольних робіт. 

Результатом вивчення дисципліни «Аудит» повинно стати не 
тільки засвоєння знань з теоретичних основ функціонування інсти-
туту аудиту в ринкових економічних умовах та набуття практичних 
навичок самостійного творчого мислення при підготовці та прове-
денні аудиторських процедур, а й осмислення того факту, що ауди-
тори у всьому світі виконують важливу суспільну функцію підтвер-
дження достовірності фінансової інформації та допомагають корис-
тувачам приймати правильні рішення стосовно управління 
фінансово-господарською діяльністю суб’єктів підприємництва. 

О. Ю. Марищук, викл., 
О. О. Феденко, ст. викл. кафедри 

іноземних мов ФЕФ 


