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МІЖНАРОДНИЙ АУДИТ

ДИСЦИПЛІНА

Спеціалізація: Фінансовий контроль та аудит
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к. ек. н., ст. викл. кафедри фінансового аналізу 

та аудиту 
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Обсяги наданих аудиторських послуг зростають
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Чому вивчення дисципліни 
актуально для ВАС?
Ваша майбутня професія, скоріш за все, буде 
пов'язана з міжнародним бізнесом, якщо не 
міжнародним, то бізнесом, який буде підпадати під 
аудит. На сьогодні всі іноземні компанії зобов'язані 
проводити аудит, і здобуті знання допоможуть Вам 
розуміти всю глибоку специфіку як бізнесу так і 
аудиту.

Всі, хто прагнуть будувати бізнес, рано чи пізно, 
стикаються з необхідністю підтвердження своєї 
кваліфікації як успішного менеджера і ідуть на курси 
МВА,  РМР.. Курс з міжнародного аудиту є одним з 
обов’язкових модулів підготовки.
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Дисципліна передбачає вивчення 
теоретичних та практичних основ 
формування та висловлення професійного 
судження аудитора відповідно до запитів 
міжнародного бізнесу (згідно МСА).
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Дисципліна «Міжнародний аудит» не одне і те ж що «Аудит» - вона 
доповнююча до аудиту та поглиблює розуміння та професійне  
застосування Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг

Перелік тем

Тема 1. Роль міжнародного аудиту в забезпеченні функціонування міжнародного бізнесу

Тема 2. Еволюція міжнародного аудиту

Тема 3. Сутність та класифікація аудиторських послуг

Тема 4. Світовий ринок міжнародного аудиту

Тема 5. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності: міжнародний досвід

Тема 6. Стандартизація міжнародного аудиту

Тема 7. Професійна етика аудиторів

Тема 8. Міжнародні стандарти завдань з огляду при перевірці міжнародних корпорацій

Тема 9. Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості при перевірці міжнародних корпорацій

Тема 10. Міжнародні стандарти супутніх послуг при перевірці міжнародних корпорацій

Тема 11. Міжнародні стандарти контролю якості при перевірці міжнародних корпорацій

Тема 12. Організація міжнародного аудиту

Тема 13. Методика міжнародного аудиту

Тема 14. Інформаційні потреби користувачів міжнародного аудиту

Тема 15. Запити користувачів інформації міжнародного аудиту

Тема 16. Спеціальні галузі міжнародного аудиту

Тема 17. Використання комп’ютерних інформаційних систем в процесі проведення міжнародного аудиту
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Рекомендації щодо вивчення 
дисципліни від попередніх 
курсів
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МІЖНАРОДНИЙ АУДИТ

ДИСЦИПЛІНА

ДЯКУЮ!        


