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Мета вивчення дисципліни − забезпечення професійних знань з методології, 

організації та методики міжнародного аудиту, формування та розвиток умінь 

використовувати набуті теоретичні знання та практичні навички з організації і методики 

проведення аудиторських перевірок міжнародних корпорацій різного профілю, 

оволодіння аспірантами теоретичними знаннями з питань організації і методики 

проведення аудиту в різних країнах та застосування на практиці Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та 

положень практики аудиторської діяльності. 

 

Відповідно до визначеної вище мети завданнями вивчення дисципліни є: 

 отримання знань з питань розвитку міжнародного аудиту; 

 визначення основних засад регулювання міжнародного аудиту; 

 набуття навичок у застосування Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг стосовно питань організації 

та планування аудиту, методів аудиторської перевірки, узагальнення результатів та 

складання аудиторського висновку. 

 

Предмет дисципліни.  

Предметом дисципліни «Міжнародний аудит» є теоретико-методологічні та 

практичні аспекти організації міжнародного аудиту та методика його проведення за 

Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 

та супутніх послуг, його складові елементи, що відображають стан економічних, 

організаційних, інформаційних та інших характеристик, спрямований на забезпечення 

користувачів достовірною інформацією фінансової звітності для прийняття ними якісних 

управлінських рішень. 

 

 Програмні результати навчання за навчальною дисципліною: 

Загальні компетентності: 
ЗК01. Вміння виявляти проблеми, визначати та вирішувати  завдання. 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї на підставі креативного мислення. 

ЗК07. Здатність працювати в контексті міжнародної співпраці в галузі 

дослідницької, проектно-інноваційної діяльності у сфері обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування.  

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня.  

ЗК10. Здатність формувати системний культурний науковий світогляд,  діяти на 

основі етичних міркувань (мотивів) та професійної етики. 



ЗК11. Здатність працювати в команді, брати на себе відповідальність задля 

досягнення поставленої мети.  

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК 03. Здатність виявляти та усвідомлювати економічні зв’язки і процеси, які 

мають загальнодержавний характер для типологічно однорідних умов (економічних 

систем, видів діяльності). 

СК 04. Здатність вирішувати комплексні завдання функціонування системи обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для критичного оцінювання результатів 

досліджень  з урахуванням соціальних, етичних, правових та економічних проблем.  

СК 05. Здатність проводити емпіричні дослідження та використовувати економіко-

математичні методи аналізу для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК 07. Здатність здійснювати апробацію і впровадження результатів наукових 

досліджень, висновків, методичних та практичних рекомендацій з обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування. 

Програмні результати навчання: 

ПР 05. Працювати з різними джерелами, аналізувати, систематизувати отриману 

інформацію з питань обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 

ПР 07. Володіти сучасними підходами до методології та організації обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування. 

ПР 08. Оцінювати результати досліджень в сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування з урахуванням соціальних, екологічних, етичних, правових та 

економічних аспектів. 

 

Результатом вивчення дисципліниє здобуті теоретичні знання та практичні навички 

щодо теорії та практики, організації та проведення міжнародного аудиту. Набуті знання та 

навички є необхідними для здійснення на практиці аудиторської діяльності. 

За результатами вивчення дисципліни аспіранти повинні знати: 

- методологію міжнародного аудиту; 

- методики планування, розробки планів та програм і проведення аудиторських 

процедур; 

- про можливі порушення і помилки у веденні бухгалтерського облікуміжнародними 

корпораціями; 

- порядок узагальнення і використання результатів аудиторської перевірки;  

- права, обов’язки, відповідальність міжнародних корпорацій і аудиторських фірм 

(аудиторів) у здійсненні міжнародного аудиту. 

За набутими знаннями і навичками аспірант повинен вміти: 

- формулювати професійне судження на основі результатів міжнародного (аудиторський 

звіт, висновок); 

- організовувати і проводити міжнародний аудит; 

- збирати та систематизовувати нормативно-правову та фактографічну інформацію, яка 

необхідна для проведення міжнародного аудиту; 

- застосувати інформаційні технології в процесі міжнародного аудиту; 

- використовувати результати міжнародного аудиту в удосконаленні системи 

внутрішнього контролю, обліку і управління міжнародних корпорацій. 

Зміст дисципліни. 

Роль міжнародного аудиту в забезпеченні функціонування міжнародного бізнесу. 

Еволюція міжнародного аудиту. Сутність та класифікація аудиторських послуг. Світовий 

ринок міжнародного аудиту. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності: 

міжнародний досвід. Стандартизація міжнародного аудиту. Професійна етика аудиторів. 

Міжнародні стандарти завдань з огляду при перевірці міжнародних корпорацій. 

Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості при перевірці міжнародних 



корпорацій. Міжнародні стандарти супутніх послуг при перевірці міжнародних 

корпорацій. Міжнародні стандарти контролю якості при перевірці міжнародних 

корпорацій. Організація міжнародного аудиту. Методика міжнародного аудиту. 

Інформаційні потреби користувачів міжнародного аудиту. Запити користувачів інформації 

міжнародного аудиту. Спеціальні галузі міжнародного аудиту. Використання 

комп’ютерних інформаційних систем впроцесі проведення міжнародного аудиту. 
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