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Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) –  здобути глибокі теоретичні знання та 
набути практичні навички з метою формування системи наукових знань і практичних вмінь 
та навичок щодо здійснення аудиту суб’єктів державного сектору; виконання його 
процедур; застосування прийомів та методів аудиту при перевірці фінансової звітності. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
– здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством ; 
– здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
– використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі 
практичної діяльності. 

– здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності 
суб’єктів господарювання, органів державного сектору 

– демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності і практичні навички в 
обліковій та податковій діяльності підприємства. 

Програмні результати навчання:  
– визначати сутність об’єктів аудиту та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності;  
– розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 
– господарювання. 
– обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи 

контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів 
державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

– розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати  його методи і 
процедури; 

– вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та 
відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів. 

 
Короткий зміст курсу: Аудит в системі державного контролю: історія і сучасність. 

Предмет, об’єкти, суб’єкти та види аудиту суб’єктів державного сектору. Нормативно-
правове регулювання аудиторської діяльності суб’єктів державного сектору. 
Професійна етика аудитора. Методи проведення аудиту суб’єктів державного сектору та 
критерії їх оцінки. Умови домовленостей про здійснення аудиту суб’єктів державного 
сектору. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті суб’єктів державного сектору. Оцінка 
системи внутрішнього аудиту суб’єктів державного сектору. 
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