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Дисципліна «Аудит» передбачає вивчення 
теоретичних та практичних основ формування 

та висловлення професійного судження 
аудитора відповідно до запитів бізнесу. 



Опанування змістом навчальної дисципліни надає 
можливість майбутньому фахівцю отримати 

навички з організації та загальних підходів щодо 
планування, застосування аудиторських процедур, 

оцінювання їх результатів та формування 
професійного судження аудитора, згідно з 

Handbook of International Quality Control, Auditing, 
Review, Other Assurance, and Related Services 

Pronouncements (Міжнародними стандартами 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг).



Групи проблемних питань 
дисципліни: 

• Сутність аудиторської діяльність та її складові

• Світовий ринок аудиту 

• Нормативно-правове регулювання аудиторської 
діяльності в Україні

• Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг

• Професійна етика аудиторів

• Організація аудиту

• Методика аудиту 

• Використання комп’ютерних інформаційних систем в 
процесі проведення аудиту



Результатом вивчення дисципліни є здобуті 
теоретичні знання та практичні навички щодо 
теорії та практики, організації та проведення 

аудиту. 

Набуті знання та навички є необхідними для 
здійснення на практиці аудиторської 

діяльності.



ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ

 Державна аудиторська служба України

 Рахункова палата України

 ТОВ «Мідленд Девелопмент Україна»

 ТОВ «Грант Торнтон Легіс»

 ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»

 ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ»

 Russell Bedford RCG

 ТОВ «Аудиторська фірма «Ентузіаст-Аудит»

 ТОВ «Консалтингова компанія «Голден Траст»

 ТОВ «КВ АЙТІ СОЛЮШН»

 ТОВ «Аудиторська фірма «Київська Аудиторська Служба»

 ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед»

 ТОВ «ОЛАМ Україна»

 Аудиторська фірма «Альта»



АУДИТОРИ БУЛИ, Є І БУДУТЬ …
ТАМ, ДЕ Є ВЕЛИКІ ГРОШІ!
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Software 

Developer

160 000 $

Big Data 

Manager/ВА

150 000 $

Internal 

Auditor

80 000 $

Accountant

75 000 $

Auditor

100 000 $

https://money.usnews.com/careers/best-
jobs/rankings/the-100-best-jobs

Найбільш 
оплачувані 
професії в 
галузі 
економіки

https://money.usnews.com/careers/best-jobs/rankings/the-100-best-jobs
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Аудит сприяє:

1. Підвищенню довіри до СЕО.

1. Вартості бізнесу"

Аудит сприяє підвищенню довіри 

до СЕО та вартості бізнесу



Facebook: кафедра фінансового

аналізу та аудиту КНТЕУ



Дякуємо!

До зустрічі!
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