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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Галузь знань 07 управління та адміністрування 

Спеціальність 071 облік і оподаткування 

 

Кількість кредитів 4 

Загальна кількість годин: 

· Аудиторні 

· Самостійна робота 

120 

20 

100 

У складі аудиторних годин: 

· Лекції  

· Практичні 

 

10 

10 

Курс, на якому викладається дисципліна  І курс 

Вид підсумкового контролю Залік 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою вивчення дисципліни є поглиблення наукових знань теорії, 

методології та організації аудиту, набуття навиків критичного осмислення, 

аналізу та узагальнення  існуючих наукових досліджень та підготовки  

власних наукових розробок з елементами наукової новизни.   

 

Завданням дисципліни є надання сучасних науково-теоретичних та 

методологічних знань з питань: 

теоретичних засад аудиту та розуміння їх генезису і шляхів 

удосконалення; 

закономірностей, рушійних сил та векторної спрямованості розвитку 

аудиту в Україні та світі; 
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моделей і вимог до організації аудиторської діяльності у світі та 

вміння їх адаптування до сучасних потреб вітчизняного аудиту; 

елементів концепції якості аудиторських послуг; 

сутності інституціонального підходу розвитку аудиту. 

 

Досягнення визначених завдань передбачає використання таких 

інноваційних навчальних технологій: 

при проведенні лекцій: проблемні лекції, розгляд окремих 

дискусійних питань; 

при проведенні практичних занять: круглі столи, робота в малих 

творчих групах, розгляд ситуаційних завдань, дискусії в малих творчих 

групах, виконання кейсових завдань. 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 
Розуміння теоретичних засад аудиту та розуміння їх генезису і шляхів 

удосконалення. 

Розуміння закономірностей, рушійних сил та векторної спрямованості 

розвитку аудиту в Україні та світі. 

Знання моделей і вимог до організації аудиторської діяльності у світі 

та вміння їх адаптування до сучасних потреб вітчизняного аудиту. 

Розуміння елементів концепції якості аудиторських послуг. 

Розуміння сутності інституціонального підходу розвитку аудиту. 

 
  Програмні результати навчання: 
вміти проводити аналіз статистичних даних щодо стану аудиторської 

діяльності та здійснення узагальнення практичного досвіду аудиторських 

фірм; 

застосовувати нормативне регулювання аудиту та розуміти проблеми 

його гармонізації на різних рівнях; 

вміти оцінювати вплив інноваційних процесів у технологіях та 

економіці на методологію та методику аудиту; 
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застосовувати практичні методики окремих видів аудиту; 

вміти визначати перспективи розвитку аудиту та розробляти 

пропозиції щодо їх практичної реалізації. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЛЕКЦІЇ 
 

Тема 1. Теоретичні засад аудиту та розуміння їх генезису і шляхів 

удосконалення. 

Тема 2. Закономірності, рушійні сили та векторна спрямованості 

розвитку аудиту в Україні та світі. 

Тема 3. Моделі і вимоги до організації аудиторської діяльності у світі 

та вміння їх адаптування до сучасних потреб вітчизняного аудиту.  

Тема 4. Елементи концепції якості аудиторських послуг. 

Тема 5. Сутність інституціонального підходу розвитку аудиту. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
 

Практичні заняття передбачають проведення наукової конференції 

аспірантів за темами курсу, що включає наукові доповіді, наукову дискусію, 

відповіді на питання та обговорення за тематикою курсу. Індивідуальна 

тематика наукових доповідей обирається аспірантами та подається викладачу 

по завершенню лекції.  

Тематика наукових конференцій визначається у межах наукових 

напрямів: 

1. Теоретичні засад аудиту та розуміння їх генезису і шляхів 

удосконалення. 

2. Закономірності, рушійні сили та векторна спрямованості розвитку 

аудиту в Україні та світі. 
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3. Моделі і вимоги до організації аудиторської діяльності у світі та 

вміння їх адаптування до сучасних потреб вітчизняного аудиту.  

4. Елементи концепції якості аудиторських послуг. 

5. Сутність інституціонального підходу розвитку аудиту. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА  

 
Передбачає підготовку аспіранта до виступу на наукових 

конференціях (розробка наукової доповіді за визначеною темою, презентації, 

підготовка до обговорення, відповідей на запитання). 

 

4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Під час викладання курсу використовуються методи організації та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання й 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методи контролю 

(самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, взаємокорекції) за 

ефективністю навчально-пізнавальної діяльності, інтегровані (універсальні) 

методи.  

Для полегшення засвоєння матеріалу використовуються технічні 

засоби. 

Технічні засоби для проведення аудиторних занять 

Назва теми Технічні засоби 
Тема 1. Теоретичні засад аудиту та розуміння 
їх генезису і шляхів удосконалення. 

Проектор з комплектом 
слайдів 

Тема 2. Закономірності, рушійні сили та 
векторна спрямованості розвитку аудиту в 
Україні та світі. 

Проектор з комплектом 
слайдів 

Тема 3. Моделі і вимоги до організації 
аудиторської діяльності у світі та вміння їх 
адаптування до сучасних потреб вітчизняного 
аудиту.  

Проектор з комплектом 
слайдів 

Тема 4. Елементи концепції якості 
аудиторських послуг. 

Проектор з комплектом 
слайдів 
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Тема 5. Сутність інституціонального підходу 
розвитку аудиту. 

Проектор з комплектом 
слайдів 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Контроль складається з поточного контролю виконання самостійної 

роботи, та підсумкового контролю у вигляді заліку. 

 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

 
Поточний контроль включає контроль виконання самостійної роботи 

в процесі практичних занять – наукових конференцій.  

 
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
Підсумковий контроль у вигляді заліку. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Автор 
підручника 

(навчального посібника 
тощо) 

Найменування підручника (навчального 
посібника тощо) 

Найменування 
видавництва, рік 

видання 

Аренс Э.А., 
Лоббек Дж. К. 

Аудит М., Финансы и 
статистика, 1995 

Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні Ж., ЖДТУ, 2008 
Бондар В.П., 
Бондар Ю.В., 
Нестеренко І.І.  

Документальне забезпечення аудиту 
сільськогосподарських підприємств 

К., Національний 
науковий центр 
«Інститут 
аграрної 
економіки», 2016 

Виговська Н.Г. Господарський контроль в соціально 
орієнтованій економіці: проблеми теорії і 
методології 

Ж., ЖДТУ, 2006 

Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, 
методологія, організація 

Ж., ЖДТУ, 2008 

Гончаренко Н.В. Екологічний аудит: навчальний посібник К., Освіта 
України, 2014 

Жук В.М.,  
Мельничук Б.В., 
Бездушна Ю.С. та ін. 

Обліково-аудиторське забезпечення розвитку 
земельних відносин: колективна монографія 

К., Національний 
науковий центр 
«Інститут 
аграрної 
економіки», 2013 
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Загородній А.Г., 
Пилипенко Л.М. 

Ризики аудиторської діяльності: методика 
виявлення й оцінювання 

Львів, ЗУКЦ, 2010 

Івахненков С.В. Комп`ютерний аудит: контрольні методики і 
технології 

К., Знання, 2005 

Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі 
управління 

К., Ельга; Ника-
Центр, 2002 

Каменська Т.О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд К., Інформ.-
аналіт. агентство, 
2010 

Климов А.В., 
Миронова О.И., 
Пантелєєв В.П., 
Утенкова К.А. 

Практический аудит: анфас и профиль Харьков, Фактор, 
2010 

Лавриненко А.Р. Развитие методик учета и аудита совместной 
деятельности по договорам простого 
товарищества 

Новополоцк, 
ПГУ, 2010 

Немченко В.В., 
Редько О.Ю. та ін.  

Аудит в Україні. Основи державного, 
незалежного професійного та внутрішнього 
аудиту: підручник 

К., Центр учбової 
літератури, 2012 

Петренко С.М. Інформаційне забезпечення внутрішнього 
контролю господарських систем 

Донецьк, 
ДонНУЕТ, 2007 

Петрик О.А. Аудит: методологія і організація К., КНЕУ, 2003 
Проскуріна Н.М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та 

практика 
К., Інформ.-
аналіт. агентство, 
2011 

Редченко К.І. Контроль і аудит на стратегічному рівні 
управління підприємством 

Льв., Вид-во Льв. 
комерц. акад., 
2011 

Сахарцева І.І. Теоретико-методологічні аспекти 
формування програм аудиту 

К., Кондор, 2005 

Серебрякова Т.Ю. Теория и методология сквозного внутреннего 
контроля 

М., ИНФРА-М, 
2012 

Столярова С.О. Міжнародні стандарти аудиту, надання 
впевненості та етики 

К., ТОВ «ІАМЦ 
АУ «Статус»», 
2006  

Сухарева Л.А., 
Ретюнских Е.Б. 

Внутренний аудит международного 
департамента банка 

Донецк, 
ДонГУЭТ, 2005 

Сухарева Л.О., 
Закалінська К.О. 

Аудит: оцінка якості системи 
бухгалтерського обліку 

Донецьк, Вебер, 
2009 

Цал-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю. 
та ін.  

Аудит: навчальний посібник Житомир, ПП 
«Рута», 2012 

Чернелевський Л.М., 
Беренда Н.І. 

Аудит: теорія і практика: навчальний 
посібник 

К., Хай-Тек Прес, 
2008 

Ячнева З.О., 
Макеєва О.Л. та ін. 

Аудит К., Знання, 2009 

 


