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МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

формування у студентів цілісного 
уявлення про методи, механізми та 
інструменти аудиту інвестиційного 

проектування, а також набуття 
практичних навичок з вибору форм та 

методів проектного фінансування, 
оцінювання ефективності та рівня 

ризиковості проектів, визначення ціни 
окремих видів інвестиційних ресурсів та 

формування оптимальної структури 
капіталу, що залучається для 

фінансового забезпечення реалізації 
проектів



Завдання вивчення дисципліни

 оцінити порядок застосування стандартів аудиту 
стосовно розроблення та оцінки проектної 
документації;

 опанувати методикою аудиту на різних стадія реалізації 
інвестиційного проекту;

 дослідити основні результати оцінки доцільності та 
ефективності інвестиційних проектів в умовах 
обмеженості ресурсів та посилення конкуренції на 
ринку;

 встановити порядок виявлення та мінімізації проектних 
ризиків;

 засвоїти порядок узагальнення результатів аудиту 
інвестиційних проектів.



Формування компетентностей

 спроможність на основі типових методик оцінити 

інвестиційну привабливість проекту, встановити 

доцільність реалізації інвестиційних рішень;

 спроможність аналізувати проектну документацію, 

фінансову та управлінську звітність підприємства та 

використовувати отримані дані для планування аудиту, 

збору аудиторських доказів та формулювання 

аудиторської думки щодо ефективності реалізації 

інвестиційних проектів;

 спроможність складати плани та програми аудиту 

проектів на різних стадіях інвестування, обґрунтовувати 

їх та представляти результати роботи відповідно до 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг.



Ви будете вміти: 

 розробляти та здійснювати аудиторську експертизу 
проектної документації;

 розробляти плани та програми аудиторських перевірок;

 використовувати методи та процедури аудиторської 
перевірки капітальних інвестицій;

 розробляти рекомендації керівництву економічного 
суб’єкта за результатами аудиторської перевірки;

 узагальнювати результати перевірок, складати 
аудиторський висновок (звіт).



Ви будете знати 

 нормативно-правову базу аудиту проектів, в тому числі 
інвестиційних;

 організацію та методику аудиту проектів;

 спільні та відмінні риси зовнішнього та внутрішнього 
аудиту проектів;

 методику планування та застосування аудиторських 
процедур;

 про можливі порушення та помилки під час облікового 
відображення інвестиційних процесів підприємства;

 порядок узагальнення та використання результатів 
аудиторської перевірки.



Знання, набуті у процесі вивчення 
дисципліни

допоможуть майбутньому фахівцю перевірити 

обґрунтованість розрахунку прогнозованих 

грошових потоків за проектом; застосувати 

методичні прийоми та аудиторські процедури, 

щодо вірності відображення доходів і витрат 

за проектом в бухгалтерському обліку; 

узагальнити інформацію результатів 

перевірки в аудиторському звіті.



Навчально-методичне, інформаційне 
та кадрове забезпечення 

1. Лекційний матеріал 

2. Методичні рекомендації і завдання для 

проведення практичних занять 

3. Методичні рекомендації і завдання для 

виконання самостійної та індивідуальної роботи 

4. Модульні завдання 

5. Робоча навчальна програма 

Також уся інформація є у СДН КНТЕУ.



Дякую за увагу!


