
Обсягом до 2 сторінок

Назва дисципліни Основи аудиту

Інформація про факультети 
(навчально-наукові 
інститути) і курси навчання, 
студентам яких пропонується
вивчати цю дисципліну

Дисципліна  може  викладатися  на  юридичному,
екологічному факультетах,  факультеті  комп’ютерних наук,
факультеті  математики  і  інформатики,  медичному
факультеті,  економічному  факультеті,  факультеті
міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу.
Цільова аудиторія – студенти 3 курсу. 

Контактні дані розробників 
робочої програми навчальної
дисципліни,  науково-
педагогічних працівників, 
залучених до викладання

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світового 
господарства Галуцьких Наталія Андріївна (61022, Харків, 
вул. Мироносицька 1, економічний факультет, 2 поверх, каб.
2-6; тел. (050) 593-46-65, електронна адреса кафедри: 
meo@karazin.ua).

Попередні умови для 
вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 
кредитів з філософії, ділового мовлення, мікро та 
макроекономіки, економіки підприємства та правознавства.

Опис Мета дисципліни. 
В  умовах  трансформації  економіки  України  значно

розширюються  права  підприємств,  що  приводить  до
демократизації  управління  господарською  діяльністю.  Це
супроводжується  ускладненням  взаємозв’язків  між  усіма
галузями та ланками господарського комплексу та викликає
постійне  збільшення  економічної  інформації.  Користувачі
економічної  інформації  очікують,  що  вона  дасть  повне
уявлення  про  фінансово-господарську  діяльність
підприємства.  Але оцінку цієї  інформації  може дати лише
незалежний контроль, тобто аудит.

Роль аудиту в цих умовах   значно зростає, тому що
головною метою аудиту є  незалежна перевірка  фінансової
звітності підприємств з точки зору її повноти, достовірності,
а також відповідності законодавчій та нормативній базі. 

Метою курсу «Основи аудиту» є формування системи
теоретичних  знань  щодо  проведення  незалежної
аудиторської  перевірки фінансової  звітності  організацій  та
інших видів аудиторських послуг.

Очікувані  результати  навчання.  У  результаті  вивчення
навчальної  дисципліни  студенти  (слухачі)  набудуть
компетентностей  вільно  орієнтуватися  в  теоретичних  та
практичних  проблемах  аудиту;  вміло  використовувати
методи  і  процедури  аудиту  для  оцінки  діяльності
підприємства; прогнозувати і знаходити шляхи підвищення
ефективності  діяльності  підприємства;  розробляти  і
приймати обґрунтовані управлінські рішення; формувати та
обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та
фінансовий стан суб’єктів підприємництва.

Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Заплановано  10  (десять)  тем,  які  вивчаються

протягом 48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції,  16
год. – семінарські та практичні заняття).   

Тема № 1. Суть і предмет аудиту (Лекцій – 4 год.) 



Тема № 2. Мета і загальні принципи аудиту (Лекцій –
6 год. Сем. - 2 год.). 

Тема № 3. Аудиторський ризик і оцінювання системи
внутрішнього  контролю  і  аудиту  (Лекцій  –  4  год.
Практичні – 2 год.)

Тема  №  4.  Аудиторські  докази  (Лекцій  –  4  год.
Практичні – 2 год.)

Тема  №  5.  Аудит  активів,  пасивів  та  фінансової
звітності (Лекцій – 8 год. Практичні – 6 год. )

Тема № 6. Аудиторський висновок та інші підсумкові
документи (Лекцій – 6 год. Сем. – 4 год.)

Методи  контролю  результатів  навчання Поточний
контроль  у  формі  опитування,  тестування,  підсумкового
контролю у формі заліку (екзамену).  

Мова викладання. Українська.


