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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни: “Аудит фінансової звітності суб’єктів 
господарювання”___________________________________________________________________ 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки:  спеціаліст__________________                                                                                                                             

  спеціальності  7.03050901“Облік і аудит”______________________________________ 

навчальним планом передбачені професійне спрямування   Облік і аудит  

Предмет вивчення дисципліни: система контролю якості аудиторських послуг та методи і 
прийоми аудиторської перевірки  фінансової  звітності акціонерного товариства. 

Міждисциплінарні зв’язки : 
 Перелік  дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких безпосередньо 
спирається на дану дисципліну 

 Бухгалтерський облік 
Фінансовий облік 1 
Фінансовий  облік 2 
Організація і методика аудиту 
Облік ЗЕД  
 

Державна атестація 

   
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є   формування у студента теоретичних знань і 

практичних навичок по формуванню системи контролю якості аудиторських послуг та організації 
та проведенню  аудиторської перевірки  фінансової звітності підприємства.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення   з особливостями аудиту 
фінансової звітності підприємства з питань: 

- організації аудиторської перевірки на   підприємстві; 
- документуванню результатів аудиторської перевірки; 
- формування аудиторських висновків. 

 
1.3.  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- нормативи  і стандарти аудиту; 
- основи організації аудиторської діяльності; 
- основні методичні прийоми проведення операційного аудиту; 
- передові методи перевірки у компютерному  середовищі. 

уміти: 

- визначати аудиторські ризики; 
- планувати аудиторські перевірки; 
- володіти методами  та прийомами роботи з первісними документами  і фінансовою звітністю; 

          - застосовувати передові методики  перевірки  бухгалтерської та фінансової документації на 
базі обчислювальної техніки; 

- володіти навичками перевірки законності  фінансово-господарських операцій та 
достовірності  бухгалтерської і фінансової звітності. 
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мати  компетентності : 

Професійно важливі якості:  

Познавальні: професіона пам'ять , професіоне мислення. 
Діяльнісні: професійна мобільність   і культура праці, професійна  поведінка, делова этика, 

володіння інформаційними технологіями. 
 Саморозвиток: узагальнення досвіду и спрямування до професійного росту. 
Професійна діяльність: 
 Здатність виявляти, аналізувати та оцінювати фактори зовнішніх та внутрішніх загроз та 

ризиків діяльності. 
Здатність оцінювати рівень загроз незалежності аудиторів та аудиторської фірми. 
Здатність організовувати планування  та документування аудиторських процедур. 
Здатність організовувати  діяльність в системі забезпечення контролю якості аудиторських 

послуг. 
Здатність використання комп’ютерних технологій в обліково-аналітичній діяльності. 
Основні надпрофесійні компетенції аналітика з питань аудиту фінансової звітності: 
Соціальні: Готовність до співробітництва і міжособистої взаємодії. Наявність 

комунікабельної культи, культурної мови. 
Особистнісні: Вміння працювати з потоком інформації, виділення з неї основної і 

другорядної. Об’єктивність у судженнях, правова культура, порядочність, чесність.   Здатність до 
самостійної діяльності в умовах невизначеності, здатність адаптації в нових умовах діяльності. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль “Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання” 

Змістовий модуль 1. Організація системи контролю якості аудиторської діяльності. 

1.1. Концептуальні основи контролю якості аудиторської діяльності в Україні. 

1.2. Відповідальність керівництва за забезпечення  якості  аудиторських послуг. 

1.3. Політика і процедури у відношенні відповідності етичних вимог.  

1.4. Політика і процедури по відношенню до прийняття клієнта та продовження співробітництва з 
ним, прийняття конкретного завдання та по відношенню до управління  людськими ресурсами. 

1.5. Політика і процедури контролю якості виконання завдання. Моніторинг відповідності 
політики і процедур контролю якості аудиторських послуг. 

Змістовий модуль 2.   Аудит повного пакета фінансової звітності  

2.1. Аудит  «Балансу» (звіту про фінансовий стан) акціонерного товариства. 

2.2. Аудит   «Звіту про фінансові результати» (Звіту про сукупний дохід) акціонерного 
товариства  

2.3. Аудит  «Звіту про рух грошових коштів» акціонерного товариства 

2.4. Аудит  «Звіту про власний капітал» акціонерного товариства. Аудит  «Приміток до 
фінансової звітності» 

2.5. Аудит операцій з об'єднання підприємств та Консолідованої фінансової звітності.  
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2.6.  Вимоги до аудиторського висновку з боку ДКЦПФР та Аудиторської палати України. 
Висновок незалежного аудитора щодо повного пакета, фінансових звітів загального 
призначення. Модифікація аудиторського висновку. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/3 кредита за ЄКТС 

Індивідуальне завдання: контрольна робота для студентів заочної форми навчання. 

 

3. Рекомендована література 

 
1. Бухгалтерський облік і фінансова звітність: Навчально-практичний посібник / за ред. С. Ф. 
Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-клуб», 2011. — 768 с. 

2. Гордієнко Н.І., Харламова Є.В. Аудит, організація і методика. Харків.: ХНАМГ, 2007.- 
486с. 

3. Гордієнко Н.І. Звітність підприємств: конспект лекцій для студентів  спеціальності 
7.030509 і 8.030509 «Облік і аудит» денної і заочної форми навчання. - Х.:ХНУМГ, 2013. - 
269с. 

4. Гордієнко Н.І. Аудит фінансової звітності.  Конспект лекцій (для студентів 5 курсу всіх 
форм навчання спеціальності 7.030509, 8.030509  «Облік і аудит»). – Харків: ХНАМГ, 2010р.  
80с. 

5. Лень В.С., В.В.Гливенко Звітність підприємства. Підручник – К.: 2006 -598с. 

6. Кулаковська Л.П.,Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. Посіб.- К.: Каравела, 
2004.-568с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:   залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  поточні тестові завдання, контрольна робота для 

студентів заочної форми навчання. 
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АНОТАЦІЯ 

Програма  навчальної дисципліни  «Аудит фінансової звітності суб’єктів   господарювання» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «спеціаліст» спеціальності 
7.03050901 «Облік і аудит». Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  система контролю 
якості аудиторських послуг та методи і прийоми аудиторської перевірки  фінансової  звітності 
акціонерного товариства. Навчальна дисципліна включає модулі: Організація системи контролю 
якості аудиторської діяльності; Аудит повного пакета фінансової звітності підприємства.  

 

ABSTRACT (ANNOTATION) 

 Syllabus of the academic discipline  «Audit of entity’s financial statements» is compiled according to 
educational and vocational training program for «master’s degree» of  training area 7.03050901 
«Accounting and Auditing». Subject of the discipline are a system of quality control of audit services, 
methods and techniques of auditing the enterprise’s financial statements. Academic discipline includes: 
Organization  of quality control system of audit; Audit of full set of financial statements. 

 

АННОТАЦИЯ 

Программа учебной дисциплины «Аудит финансовой отчетности субъектов хозяйствования» 
составлено в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки 
«специалист» специальности 7.03050901 «Учет и аудит». Предметом изучения учебной дисциплины 
является система контроля качества аудиторских услуг и методы и приемы аудиторских проверок 
финансовой отчетности акционерного общества. Учебная дисциплина содержит модули: 
Организация системы контроля качества аудиторской деятельности; Аудит полного пакета 
финансовой отчетности предприятия. 

 

 

 

 


