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Міжнародний аудит   

Дисципліна вільного вибору студента 

 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Предметом навчальної дисципліни є сутність і методика проведення 

міжнародного аудиту. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань з 

теорії і практики здійснення аудиторської діяльності та проведення аудиту у 

провідних країнах світу відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.  

 

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: визначити теоретичну сутність міжнародного 

аудиту, передумови його виникнення та розвитку; розглянути організацію і 

структуру аудиторської діяльності у світі; набути практичних навичок щодо 

планування аудиту, виконання аудиторських процедур; навчитись визначати 

аудиторський ризик та знаходити аудиторські докази; набути практичних навичок з 

оформлення аудиторських висновків та інших підсумкових документів аудитора. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Міжнародна 

економіка», «Облік у зарубіжних країнах», «Економічна діагностика», «Економічна 

безпека», «Міжнародна торгівля», «Міжнародна інвестиційна діяльність», 

«Економіка зарубіжних країн», «Фінансові системи зарубіжних країн» та передує 

вивченню навчальних дисциплін «Державний аудит», «Стратегічне управління», 

«Міжнародне публічне управління та розвиток». 

 

Вимоги до знань і умінь: 
 

Вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний аудит» передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він 

повинен: 

а) знати: 

- суть, значення і завдання міжнародного аудиту; 

- види аудиту; 

- предмет та об’єкти  міжнародного аудиту, відмінності зовнішнього і 

внутрішнього аудиту; 



- організацію незалежного аудиту у Великобританії, Франції, Німеччині, 

США, країнах СНД та ін.; 

- створення і організацію роботи аудиторської фірми, її структуру. 

Аудиторські професійні організації. Атестацію аудиторів. Стандарти аудиту. 

Професійні організації аудиторів; 

- загальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудиту; 

- аудиторські висновки та їх види. Вимоги до аудиторського висновку. Інші 

типи звітів аудитора. 

б) уміти: 

- визначати критерії та ознаки оцінки аудитором фінансової (бухгалтерської) 

звітності, аудиторську вибірку; 

- застосовувати методику визначення аудиторського ризику;  

- набути навички  в оформленні аудиторських висновків та звітів; 

- розробляти плани і програму аудиту; 

- здійснювати процедури аудиту; 

- оформляти робочі документи аудитора. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Тема 1.    Міжнародний аудит, передумови його виникнення та розвиток. 

Тема 2.    Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика. 

Тема 3.    Аудиторський ризик та аудиторські докази. 

Тема 4. Методика складання аудиторських висновків і звітів за 

міжнародними стандартами. 

Тема 5.    Аудит фінансової звітності, складеної за вимогами Міжнародних 

стандартів. 
 

 Кафедра: кафедра обліку і аудиту 

 Мова викладання: українська 

 Форми організації навчального процесу: лекції та практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н., доцент 

Долбнєва Д.В. 
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