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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування системи теоретичних знань та практичних навичок

щодо організації та методики виконання завдань з надання впевненості, зокрема
аудиту фінансової звітності, та супутніх аудиту послуг.

2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни):
знати:
















сутність аудиту і його значення в сучасних умовах;
класифікацію завдань з надання впевненості та супутніх аудиту послуг;
фундаментальні принципи професійної етики аудиторів;
систему нормативно-правового регулювання аудиторської діяльності в
Україні;
повноваження, структуру, напрями та порядок функціонування Аудиторської
палати України;
роль та правові засади функціонування професійних громадських організацій
аудиторів України, склад та компетенцію міжнародних професійних
організацій аудиторів;
основні вимоги міжнародних професійних стандартів аудиту та супутніх
послуг;
права, обов'язки та відповідальність аудиторів (аудиторських фірм);
порядок сертифікації аудиторів;
порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
сфери застосування професійного судження в аудиті;
поняття суттєвості в аудиті та методи оцінки аудиторського ризику;
порядок планування аудиту;
сутність та види процедур отримання аудиторських доказів;
особливості проведення аудиту фінансової звітності підприємства та чинники,
що впливають на формування думки аудитора.

вміти:

 визначати об'єкт аудиту, розраховувати рівень аудиторського ризику;
 визначати прийнятні та відповідні обставинам завдання процедури отримання
аудиторських доказів;
 укладати договір на виконання завдання з аудиту фінансової звітності;
 розробляти загальну стратегію (Меморандум планування) та детальний План
виконання завдання з аудиту фінансової звітності;
 збирати та відображати аудиторські докази у робочих документах;
 оцінювати ступінь надійності аудиторських доказів;
 проводити контроль якості роботи аудиторів;
 складати Звіт незалежного аудитора;
 аналізувати чинники надання модифікованої думки у Звіті незалежного
аудитора;
 складати Аудиторський звіт за результатами внутрішнього аудиту;
 відстежувати виконання підприємством рекомендацій внутрішнього аудитора.

3. Методи контролю: опитування та поточне тестування; розв’язання
ситуаційних завдань; проміжне тестування за змістовими модулями; курсова робота;
екзамен.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
у розрізі тем
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 к.
р.
3
3
3
3
3
3
2
20
Разом за змістовим модулем 1 20
в т.ч. за видами робіт:
5
• виступ-презентація
• розв’язання практичних задач 10
5
• контрольне тестування

у розрізі тем
Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 к.
р.
4
4
4
4
4
4
3
3
30
Разом за змістовим модулем 2
30
в т.ч. за видами робіт:
5
• виступ-презентація
15
• розв’язання практичних задач
10
• контрольне тестування

5. Лектор: викладач Долінська Оксана Михайлівна

Екзамен Сума

50

100

