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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу формування у здобувачів вищої освіти здатності до здійснення незалежного аудиту фінансової звітності, 

згідно принципових підходів міжнародної практики, що реалізовані у вигляді стандартів аудиту.  

Завдання курсу набуття нових, розширення і поглиблення наявних фундаментальних знань в галузі аудиту відповідно 

до МСА, оволодіння методики проведення аудиторських перевірок і супутніх аудиту робіт за 

міжнародними стандартами аудиту 

Компетентності ● здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

● здатність працювати в міжнародному контексті; 

● використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної 

діяльності. 

Програмні 

результати 

навчання 

● формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів 

господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію 

для прийняття управлінських рішень; 

● розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання; 

● знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 

та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години (лекції 

/ 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Роль та 

призначення МСА 
2/2 

Поняття, цілі і основні задачі міжнародних 

стандартів аудиту (МСА). 

Фактори, що впливають на МСА. 

Класифікація МСА. 

Основні принципи професійної етики і 

поведінки аудиторів 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до теми 

10 
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Тема 2. Контроль 

якості аудиторських 

послуг 

2/2 

Елементи системи контролю якості 

аудиторських послуг 

Незалежність та її загрози. Етичні вимоги 

до аудиту 

Виконання завдання та моніторинг 

відповідності політиці та процедурам 

контролю якості 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до теми 

10 

Тема 3. Загальні 

завдання 

незалежного 

аудитора та 

проведення аудиту 

згідно з МСА 

4/4 

Постулати аудиту 

Концептуальна основа Міжнародних 

стандартів аудиту і супутніх аудиту послуг  

Організаційні і підготовчі заходи з 

проведення аудиту й супутніх аудиту 

послуг 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до теми 

10 

Тема 4. Організація 

аудиту з 

використанням МСА 
6/4 

Загальні цілі незалежного аудитора та 

проведення аудиту відповідно до МСА 

(МСА 200) 

 Узгодження умов виконання завдань з 

аудиту (МСА 210) 

Контроль якості аудиту фінансової 
звітності (МСА 220) 

Аудиторська документація (МСА 230) 

Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства при аудиті фінансової звітності 

(МСА 240) 

Планування аудиту фінансової звітності 

(МСА 300) 

Ідентифікація та оцінювання ризиків 

суттєвого викривлення через розуміння 

суб’єкта господарювання і його 

середовища (МСА 315) 
Суттєвість при плануванні та проведенні 

аудиту (МСА 320, 330) 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до теми 

10 

Модульний 

контроль 

   
10 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Отримання 

доказів в аудиті 
4/4 

Аудиторські докази (МСА 500, 501, 505, 

510). 

Аналітичні процедури (МСА 520) 

Аудиторська вибірка (МСА 530) 

Аудит облікових оцінок (МСА 540) та 

пов’язані сторони (МСА 550) 
Використання роботи спеціалістів (МСА 

600, 610, 620) 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до теми 

10 

Тема 6. Міжнародні 

стандарти 

аудиторських 

висновків та 

звітності 

4/4 

Формування думки та складання звіту щодо 

фінансової звітності (МСА 700) 
Модифікації думки у звіті незалежного 

аудитора (МСА 705) 

Пояснювальні параграфи та параграфи з 

інших питань у звіті незалежного аудитора 

(МСА 706) 

Порівняльна інформація та 

відповідальність аудитора щодо іншої 

інформації (МСА 710, 720) 

Особливі положення щодо аудитів 

фінансової звітності (МСА 800, 805, 810) 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до теми 

10 

Тема 7. Завдання з 

огляду фінансових 

звітів 

2/4 

Завдання з огляду фінансових звітів (МСЗО 

2400) 

Огляд проміжної фінансової інформації 

(МСЗО 2410) 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до теми 

10 

Тема 8. Спеціальні 

сфери аудиту 
4/2 

Вимоги та узгодження умов завдання з 

надання впевненості (МСЗНВ 3000) 

Перевірка прогнозної фінансової 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, презентації. 

Тестове опитування. 
10 



інформації (МСЗНВ 3400) 

Особливості виконання завдань (МСЗНВ 

3402, 3410, 3420) 

Розв’язок практичних 

завдань відповідно до теми 

Тема 9. Супутні 

послуги 
2/2 

Виконання узгоджених процедур (МССП 

4400) 

Завдання з компіляції інформації (МССП 

4410) 

 

10 

Модульний 

контроль 

   
10 

Змістовий модуль 3 

Всього за 1 семестр 30/28 
За опрацювання теоретичного матеріалу студент максимально може отримати 20 балів, за 

виконання практичних робіт 45 балів, за  самостійне завдання – 45. У сумі це становить 110 

балів, які перед екзаменом переводяться у пропорції до максимально можливих 70 балів.  
70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 

Політика оцінювання 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю знань 

з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної 

роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що при 

вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (екзамену) здобувач може набрати 

максимально 70 балів. На підсумковому контролі (екзамені) здобувач може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів та індивідуальних науково-дослідних завдань, проведення 

контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, які 

визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів 
плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із деканом 

факультету) 

 
Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Міжнародні стандарти аудиту і контролю» 

Поточний (модульний) контроль 

Підсумковий контроль Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 ПК ЗМ1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 ПК ЗМ2 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 100 

*110/1.571=70 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 


