
1. Назва модуля: Аудит 
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.01_8 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 8 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години – 36 (лекції - 18 год., практичні - 18 год.) 
6. Лектор: Бержанір Інна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: сутність аудиту, його види завдання в сучасних умовах; систему 

нормативно-правового регулювання аудиторської діяльності в Україні; 
повноваження, структуру та порядок формування Аудиторської палати України;  
права, обов’язки та відповідальність аудиторів (аудиторських фірм); методи, 
прийоми та процедури аудиту; методи оцінки аудиторського ризику; порядок 
планування аудиту; сутність та види аудиторських доказів; особливості 
проведення аудиту фінансової звітності підприємства; порядок здійснення аудиту 
активів і пасивів підприємства; сутність, зміст та структуру аудиторського звіту; 
порядок реалізації матеріалів аудиту; перелік послуг, які можуть надавати 
аудитори (аудиторські фірми); сутність, об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми та 
порядок реалізації матеріалів внутрішнього аудиту; 

вміти: визначати об’єкт аудиту, розраховувати рівень аудиторського ризику; 
вибирати найбільш сучасні та ефективні методи та прийоми аудиту; укладати 
договір на проведення аудиту; складати загальну стратегію та план аудиту; 
складати детальну програму аудиту фінансової звітності; збирати, узагальнювати 
й обробляти аудиторські докази; складати робочі документи аудитора.  

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: бухгалтерський облік (загальна теорія); 
- кореквізити: фінансовий облік, облікова політика підприємства. 
10. Зміст модуля: 
Суть і предмет аудиту; Регулювання аудиторської діяльності та її 

інформаційне забезпечення; Планування аудиту; Аудиторські докази та робочі 
документи аудитора; Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти; Методи 
аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання; Аудит фінансової звітності; 
Аудиторські послуги, їх об’єкти і види; Підсумковий контроль; Аудиторський 
висновок та інші підсумкові документи. 

11. Рекомендована література: 
1. Осадчук Н. В. Аудит / Н. В. Осадчук. – Умань: УДПУ, 2011. – 99 с. 
2. Рядська В. В. Аудит: навч. пос. / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К. Центр 

Учбової літератури, 2008. – 416 с.   
3. Усач Б. Ф. Аудит: навч. посіб. / Б. Ф. Усач. – К.: 3нання-Прес, 2006. – 

284 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, розв’язування 

задач, індивідуальне навчально-дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (30%) – залік (теоретичні питання). 
14. Мова навчання: українська. 
 
 
 


