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Анотація курсу
В умовах необхідності розв’язання таких

внутрішніх проблем підприємства, як дефіцит
фінансових ресурсів, пошук їх резервів для розвитку,
зменшення кількості зловживань, необхідність
покращення інвестиційної привабливості та
забезпечення достовірності показників фінансової
звітності зростає роль таких механізмів щодо
підвищення ефективності управління
підприємством, як внутрішній аудит. Він є
невід’ємним елементом здійснення
бухгалтерського обліку при визначенні активів,
капіталу та зобов’язань підприємства і впливає на
прийняття ключових управлінських рішень.



Мета курсу: засвоєння теорії і практики внутрішнього  аудиту на 
підприємствах.

Компетентності Результати навчання

Здатність проведення досліджень на
відповідному рівні.
Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області,
її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, вести здоровий спосіб життя.
Використовувати математичний інструментарій
для дослідження соціально-економічних
процесів, розв’язання прикладних завдань в
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування.
Здатність до відображення інформації про
господарські операції суб’єктів господарювання
в фінансовому та управлінському обліку, їх
систематизації, узагальнення у звітності та
інтерпретації для задоволення інформаційних
потреб осіб, що приймають рішення.

Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу,
контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх
роль і місце в господарській діяльності.
Формувати й аналізувати фінансову,
управлінську, податкову і статистичну звітність
підприємств та правильно інтерпретувати
отриману інформацію для прийняття
управлінських рішень.
Володіти методичним обліку, аналізу, контролю,
аудиту та оподаткування діяльності підприємств
різних форм власності, організацій
інструментарієм обліку, аналізу, контролю,
аудиту та оподаткування господарської
діяльності підприємств.
Розуміти особливості практики здійснення но-
правових форм господарювання та видів
економічної діяльності.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Поняття внутрішнього аудиту в процесі виробництва
Тема 2. Внутрішній аудит: предмет, об’єкт, методи і принципи
Тема 3. Сутність організації внутрішнього аудиту та його прийоми
Тема 4. Функції та види внутрішнього аудиту
Тема 5. Умови та значення внутрішнього аудиту в процесі 
управління виробництвом
Тема 6. Аудит виконання ресурсів, контроль виходу продукції, 
деталей, виробів, напівфабрикатів із процесу виробництва 
Тема 7. Аудит первинного виробничого обліку, аналізу та 
внутрігосподарської звітності в процесі управління виробництвом


