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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись 

принципів академічної доброчесності, визначених Кодексом академічної 

доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти повинні відвідати всі лекції і 

практичні заняття курсу. Пропуски практичних занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої освіти мають 

можливість за власною ініціативою підготувати доповіді до тем практичних занять, 

визначених робочою програмою, опрацювати поглиблено окремі теми або питання; 

обрати самостійно тему ІНДЗ та творчо підійти до її вирішення. 

Що будемо вивчати?  Стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, 

що знаходяться в сфері аудиторської оцінки. 

Чому це треба вивчати?  Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні 

проблеми щодо здійснення аудиту. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта 

господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 

Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання.  

Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.  

Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх оптимізації.  

Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю 

та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську 

практику.  

Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту 

суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації  у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування.  

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації 

обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.  

Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в 

процесі практичної діяльності.  

Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського обліку,  аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  

Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування.  

Зміст дисципліни Мета і завдання аудиту фінансової звітності. 
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Призначення основних компонентів фінансової звітності та 

особливості перевірки. 

Етапи аудиту фінансової звітності. 

Методи аналізу фінансової звітності. 

Методика проведення аудиту грошових коштів. 

Організація і методика проведення аудиту товарно-матеріальних цінностей. 

Організація і методика проведення аудиту необоротних активів. 

Організація і методика проведення аудиту витрат. 

Організація і методика проведення аудиту власного капіталу. 

Організація і методика проведення аудиту доходів і фінансових результатів. 

Обов’язкові завдання Поглиблене опрацювання окремих тем або питань; виконання практичних завдань; 

підготовка рефератів за обраною темою; виконання індивідуальних навчально-

дослідних завдань; підготовка до поточного контролю знань, що полягає в 

опрацюванні контрольних запитань і питань для самодіагностики; систематизація 

вивченого матеріалу з метою підготовки до заліку. 

Міждисциплінарні зв’язки Організація і методика аудиту, фінансовий облік, бухгалтерський облік, облік та 

фінансова звітність за міжнародними стандартами. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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