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АУДИТ ТА БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА
Тип

дисципліна професійної та практичної підготовки фахова
Код
К-46
Семестр
7, 8
Загальна кількість кредитів/годин 9 кр. / 270 год.
Форма контролю
екзамен
Викладач
к.е.н., доцент Гевлич Л.Л.
Необхідні обов’язкові попередні
«Політична економія», «Мікроекономіка», «Економіка
та супутні навчальні дисципліни
підприємства»,
«Бухгалтерська
справа»,
«Бухгалтерський
облік»,
«Фінансовий
облік»,
«Менеджмент»
Місце у структурно-логічній схемі К-46 Аудит та бухгалтерська експертиза
викладається на четвертому році навчання
Форми навчання
лекції, практичні заняття, самостійна робота,
індивідуальна робота, модульна контрольна робота,
курсова робота, екзамен
Критерії оцінювання
поточний контроль 60 балів: організаційно-навчальна
робота 20 б., самостійна робота 15 б., індивідуальна
робота 10 б., модульна контрольна робота 15 б.;
підсумковий контроль: наукова робота або екзамен або
індивідуальне творче завдання 40 балів. Курсова
робота 100 балів
Мова викладання
українська
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Загальні положення про аудит. Регламентація аудиторської діяльності. Загальна
технологія аудиту. Аудиторський ризик і оцінка системи внутрішнього контролю. Методи та
прийоми аудиторських перевірок. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи.
Особливості організації внутрішнього аудиту. Бухгалтерська експертиза як різновид
діяльності аудитора. Організація бухгалтерської експертизи. Методичне забезпечення
бухгалтерської експертизи. Узагальнення та оцінка результатів СБЕ. Локальні стандарти
експертизи окремих облікових об’єктів.
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та
розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПРН-3).
Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування господарської діяльності підприємств (ПРН-5).
Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу,
контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних
форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної
діяльності (ПРН-6).
Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням обліковоаналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління
підприємством (ПРН-8).
Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту (ПРН-9).
Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх

розподілу та контролю використання підприємствами різних організаційно-правових форм
власності (ПРН-10).
Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах
господарювання (ПРН-12).
Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві (ПРН-14).
Вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти самостійність і
відповідальність у роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати повагу
до індивідуального та культурного різноманіття (ПРН-16).
Розробляти заходи з оптимізації облікових систем в рамках облікової політики
конкретних суб’єктів господарювання та галузей економіки (ПРН-20).
Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку,
контролю, аудиту (ПРН-21).

