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В процесі вивчення даної дисципліни у студентів формуються знання основ
аудиту та надання супутніх аудиту послуг в будівельній галузі, використання
результатів аудиту в професійній практиці.
Наприклад: вивчення методики організації та проведення аудиту активів і пасивів
підприємства, фінансової звітності.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та
практичних навичок за такими дисциплінами: «Мікроекономіка», «Економіка
підприємства», «Фінанси», «Бухгалтерський облік».
Компетентності, що мають бути набуті при вивченні дисципліни:
- здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством
в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної
відповідальності бізнесу;

- здатність використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог
професійної етики в процесі практичної діяльності;
- здатність впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку,
аналізу, аудиту у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
- здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів;
- здатність застосовувати основи обліку та оподаткування;
- здатність розуміти правила та механізми формування системи звітності
підприємств перед державними органами, досліджувати, аналізувати, виявляти,
ставити та вирішувати проблеми, збирати і обробляти статистичну інформацію,
необхідну для управління будівельним підприємством.
Програмні результати навчання:

знати:
- сутність, цілі і завдання аудиту, види аудиту, відмінність аудиту від інших
форм фінансового контролю; нормативно-правове регулювання аудиту,
основні Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг;
- методи виявлення помилок, порушень і зловживань та їх усунення;
методику узгодження надання аудиторських послуг; порядок складання
планів і програм аудиту, аудиторських робочих документів і аудиторського
висновку; методику організації та проведення аудиту активів і пасивів
підприємства, фінансової звітності;
- вимоги, що пред'являються до якості аудиторських послуг;
- знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці;
- знати основи обліку та оподаткування;
- знати правила та механізми формування системи звітності підприємств
перед державними органами
володіти:
- знаннями з теорії контролю та основ аудиту;
- теоретичними знаннями та практичними навичками із застосування
організаційних та методичних прийомів аудиту;
- практичними навичками з оцінки фінансово-господарської діяльності та
розробки стратегії розвитку підприємства;
- вміннями формувати та обґрунтовувати висновки;
вміти:
- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах аудиту;
- вміло використовувати методи і процедури аудиту для оцінки діяльності
підприємства; прогнозувати і знаходити шляхи підвищення ефективності
діяльності підприємства.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
п/п
1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3

2.4

Кількість годин
лекції практичні лабораторні самостійна
Розділ 1 Теоретичні та організаційні основи аудиту
Регулювання аудиторської діяльності та її
4
4
8
інформаційне забезпечення
Аудиторський ризик і оцінювання системи
6
4
8
внутрішнього контролю
6
4
8
Аудиторські послуги, їхні об’єкти та види,
документи
Назва тем

Розділ 2. Методика аудиту
Аудит активів будівельних компаній
4
Аудит пасивів підприємства
4
6
Аудит витрат, доходів і фінансових
результатів будівельного
підприємства
Методи аудиту фінансової звітності
2
Всього
32

4
4
4

8
8
8

4
28

12
60

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною
дисципліною «Аудит компаній, що працюють на будівельному ринку» складає 60
балів і може бути досягнутий наступними засобами оцінювання:
Кількість у
семестрі

кількість
балів

1

20

Максималь
на
кількість
балів
30

20

40

20
60

100

Засоби оцінювання
Вид контролю
Розрахунково-графічна робота
Контроль знань:
Поточний:, в т.ч.:
- усне опитування або письмовий експресконтроль на практичних заняттях та лекціях;
- виступ (доповідь) студентів при обговоренні
питань на практичних заняттях;
- тестування;
- участь у конференціях
Підсумковий (семестровий) контроль знань - залік
Разом

Мінімальна

кожне
заняття
1
1
1
1

30

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи.
Зміст розрахунково-графічної роботи пов’язаний із закріпленням теоретичних та
практичних питань програми дисципліни «Аудит компаній, що працюють на
будівельному ринку». Виконання розрахунково-графічної роботи передбачає
підготовку відповідей на два теоретичні питання, розв’язок ситуаційного та
практичногозавдання за варіантами.
Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи [10].
Тестове експрес опитування проводиться у системі Moodle.
Один раз за семестр проводиться експрес контроль знань – стандартизовані
тести (20 тестових питань), наприклад

1. Аудит - це:
а) державний фінансовий контроль;
б) фінансовий контроль, який здійснюють органи місцевої влади;
в) незалежний фінансовий контроль вищої організації;
г) незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації об’єкта з метою висловлення думки
про неї.
2. Умовно-позитивний аудиторський звіт надається за умов:
а) під час перевірки мало місце обмеження в інформації, яке однак не здійснило істотного впливу на
думку аудитора;
б) під час перевірки були встановлені факти невідповідності діючому законодавству;
в) відхилення, які були виявлені під час перевірки, не були ліквідовані до складання аудиторського звіту;
г) коли під час проведення аудиту були створені оптимальні умови для проведення аудиту.

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем
(комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни.
Інформаційне забезпечення
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