Навчальна дисципліна
«ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ»
У світовій практиці аудит набув значного поширення. Основною переду мовою аудиту
є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в
особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності
обліку і звітності. Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової
економіки кожної країни.
Мета аудиту - сприяння ефективності роботи, раціональному використанню
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання
максимального прибутку.
Метою дисципліни «Організація і методика аудиту» є: формування системи знань у
галузі створення аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення
аудиторських перевірок і супутні аудиту робіт.
Завдання дисципліни: вивчення організації засад аудиторської діяльності, її правового
та інформаційного забезпечення; набуття методичних навичок аудиторської перевірки та
оцінювання стану підприємницької діяльності.
Відповідно з вимогами освітньо-професійної програми під час вивчення даної
дисципліни у студентів формується низка компетенцій:
Здатність використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в
процесі практичної діяльності.
Знати правові та організаційні основи аудиту в Україні та за кордоном;
Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту
підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування.
Здатність використовувати положення та методи дослідження математики, статистики,
менеджменту, економічного аналізу тощо для розв’язання задач удосконалення обліку,
контролю, ревізії, аудиту, фінансового моніторингу; використовувати інформаційні і
комунікаційні технології.
Здатність здійснювати зовнішній і внутрішній аудит фінансової та податкової звітності
підприємств;
Програмні результати:
Здатність організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи,
реєструвати її для здобуття права здійснення аудиторських послуг;
Вміння планувати роботу аудиторської фірми, розробляти стратегію та загальний план
аудиту, програму аудиту, посадові інструкції працівників аудиторської фірми;
Вміння організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше
забезпечення праці аудиторів;
Здатність вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і
організовувати їх виконання;
Здатність аналізувати одержану під час аудиторської перевірки інформацію, готувати
звітність аудитора та аудиторської фірми перед замовником та Аудиторською палатою
України;
Здатність об'єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу аудиторських
доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати звіти за результатами
проведення аудиту ефективності;

