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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування системи базових знань з теорії та практики аудиту
шляхом створення умов професійного зростання студентів щодо набуття навичок
застосування міжнародних професійних стандартів під час виконання завдань з
надання впевненості та супутніх аудиту послуг.

2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни):
знати:
 сутність
основних
положень
категоріального
апарату
стосовно
концептуальних основ виконання завдань з надання впевненості та завдань з
надання супутніх аудиту послуг;
 порядок виконання комплексної процедури планування завдань з аудиту
фінансової звітності та інших завдань з надання впевненості;
 методику вибору та застосування аудиторських процедур під час аудиту
фінансової звітності та інших завдань з надання впевненості;
 методику узагальнення результатів аудиту у робочих та підсумкових
документах;
 методику визначення впливу відповідних чинників на формування думки у
звіті незалежного аудитора

вміти:
 застосовувати на практиці вимоги Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
 формулювати та вірно застосовувати понятійний апарат щодо аудиторських
завдань з урахуванням вимог міжнародних професійних стандартів;
 визначати та застосовувати відповідні аудиторські процедури щодо отримання
аудиторських доказів під час завдань з надання впевненості;
 складати робочі документи аудитора;
 складати аудиторські звіти за різними типами завдань.

3. Методи контролю: опитування та поточне тестування; розв’язання

ситуаційно-кейсових завдань, завдань логічних лабіринтів; проміжне тестування за
змістовими модулями; екзамен.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
у розрізі тем
Т1
Т2
6
6
Разом за модулем 1
в т.ч. за видами робіт:
 виступ-презентація
 завдання логічного
лабіринту
 розв’язання ситуаційнокейсових вправ
 контрольне тестування

Екзамен

Сума

50

100

Змістовий модуль 2
к.р. / ІЗ
5/10
25
5

у розрізі тем
Т3
Т4
Т5
6
6
6
Разом за модулем 2
в т.ч. за видами робіт:
 виступ-презентація
 завдання логічного лабіринту

к.р.
5
25
5
5

5
5
10

 розв’язання ситуаційно-кейсових
вправ
 контрольне тестування

5. Лектор: д.е.н., доцент Дмитренко Ірина Миколаївна
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