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Силабус курсу « АУДИТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 
______2019‒2020____ навчального року 

Назва курсу  Аудит  у системі управління 
Адреса викладання 

курсу 
Львів, проспект Свободи буд  18. Економічний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

07 « Управління та адміністрування» 
071 « Облік та оподаткування» 
Спеціалізація « Облік і оподаткування» 

Викладачі курсу Бандура Звенислава Любомирівна, кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри обліку  

Контактна інформація 
викладачів 

zvenyslavabandura@lnu.edu.ua 
(0322)394024 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Кафедра обліку і аудиту , економічний факультет . 
Львів, проспект Свободи 18 кім 201. 
 Також можливі он-лайн консультації через Skype або подібні 
ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на 
електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting 
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб використовувати систему 
внутрішнього та зовнішнього аудиту для забезпечення оптимального 
та ефективного управління діяльність суб’єкту економіки. Тому у 
курсі представлено як огляд концепцій системно-орієнтованого 
внутрішнього аудиту, антикризового аудиту, аудиту кадрів та 
кадрової політики, так і процесів та інструментів, які потрібні для їх 
реалізацій в конкретному бізнес середовищі  

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Аудит в системі управління підприємством» є 
дисципліною вільного вибору аспіранта (складова 1 ( поглиблені 
знання із спеціальності) з спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
для освітньої-наукової програми підготовки доктора філософії , яка 
викладається в 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни « Аудит в системі 
управління підприємством» є : здобуття необхідних знань і 
практичних навичок, які дозволять аспіранту в ході виконання 
дисертаційної роботи запропонувати і обґрунтувати з точки зору 

mailto:zvenyslavabandura@lnu.edu.ua
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates
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системного та циклічно - попроцесного підходів формування 
елементно-інтегрованої цілісності  аудиту як підсистеми в системі 
управління корпорацією, що поєднує визначення суб’єктів, об’єктів, 
передумов створення та окремих характерних властивостей її 
функціональної активності, адекватної реальним умовам управління. 
Цілі  вивчення дисципліни є вирішення комплексних завдань 
функціонування системи аудиту для оцінювання результатів 
діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням соціальних, 
етичних, правових та економічних проблем. 

Література для 
вивчення дисципліни 

Основна література:  
1 . Закон України « Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність в Україні» від 21.12. 2017 р за № 2258-VIII/ 
2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевності та супутніх послуг. 
3.  Аудит: навч. посіб./С.І. Дерев’янко, Н.П. Кузик, С.О. Олійник і 
інші.К: «Центр учбової літератури», 2016. 380с. 
4.  Аудит: підручник /О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький і 
інші; за заг. ред. проф. О.А. Петрик.К: КНЕУ, 2015. 496с. 
5. Бандура З. Л.,Москаль Н.В. Аудит діяльності підприємств за умови 
її припинення та банкрутства: монографія; за наук. ред. д-ра екон. 
наук, проф.О.М.Ковалюка.Львів:ЛНУім. Івана  Франка, 2015.252 с.  
6. Бандура З.Л., Шевчук В.Р., Семенюк Л.В. Облік і аналіз в системі 
стратегічного управління підприємством: монографія; за науковою 
редакцією проф. О.М. Ковалюка. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка,2016.248с.; 
7. Бандура З. Л., Кріль Я.Я., Москаль Н.В. Облік і аудит : навч. 
посібник ; за ред. О. М. Ковалюка.  Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. 270 с.  
Додаткова література: 
8. Виноградова М.О. Аудит: навч. посіб. К: «Центр учбової 
літератури», 2014.656с. 
9.   Ковалюк О.М., Бандура З.Л., Вейкрута Л.С. Економічний аналіз і 
аудит: навч.посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 322с. 
10.  Никонович М.О., Редько К.О. Аудит: підручник ; за заг. ред. Є.В. 
Мниха. К: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2014. 748с. 
11. Огійчук  М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: 
навчальний посібник.  К:Алерта, 2016. 304с. 
12. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук: 
монографія , за заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Олексія Ковалюка і 
канд.екон.наук, проф. Володимира Швеця. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка. 2017. 440с.( 35,3 ум.друк.арк.; особистий внесок Бандура 
З.Л.: підрозділ "3.1.Аудит в умовах антикризового управління-0,5 
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д.а.) 
Інтернет ресурси: 
13. Аудиторська палата України: https://www.apu.com.ua; 
14 Спілка аудиторів і бухгалтерів України: 
https://pabu.com.ua/ua/mediacentr-3/profesiini-novyny/863-mizhnarodni-
standarty-audytu-vydannia-2016-2017-rokiv-shcho-novoho 

Обсяг курсу Очний :48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин 
практичних занять та 42 годин самостійної роботи; 
Заочний: 18 годин аудиторних занять. З них 12 години лекцій, 6 
годин практичних занять та 72 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу аспірант повинен :  
знати:  
- системи концептуально-методологічних і прикладних засад обліку, 
аналізу, контролю (а також на межі предметних галузей), галузевого 
досвіду практичного і нормативно-правового характеру, 
прогнозування, податкового планування; у тому числі критичного 
аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей; 
- концептуальні і методологічні засади організації і методики аудиту 
в системі управління підприємством; методи контрольно-аналітичних 
процедур та інструменти аудиторської перевірки;  
уміти: 

- вирішувати задачі високої складності, комплексні проблеми в теорії 
та практиці аудиту, що передбачає глибоке переосмислення наявних 
та створення нових цілісних завдань та професійної практики; 
- ідентифікувати нові умови господарювання й розробляти методику і 
організацію аудиту в системі управління підприємством, створювати 
робочі документи аудитора, складати звітні форми за результатами 
аудиту, а також надавати рекомендації за результатами аудиту щодо 
виправлення виявлених помилок та вміти перевіряти порядок їх 
усунення;    
- розробляти спеціальні контури обліково-аналітичних систем 
суб’єктів господарювання, вмонтовувати окремі елементи в їх 
оргструктуру, оцінювати ефективність таких систем, передбачати 
можливі ризики оперативного і стратегічного характеру;  
- розробляти оптимальну стратегію податкової політики та 
перевіряти її щодо суб'єкта господарювання;  
- створювати та реалізовувати проекти у сфері обліку, аналізу і  
контролю (у т. ч. аудиту), включаючи власні дослідження, які дають 
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 
та/або професійну практику;  
- самостійно продовжувати навчання, складати іспити для 
підвищення кваліфікації, а також удосконалювати наукові та 

https://www.apu.com.ua/
https://pabu.com.ua/ua/mediacentr-3/profesiini-novyny/863-mizhnarodni-standarty-audytu-vydannia-2016-2017-rokiv-shcho-novoho
https://pabu.com.ua/ua/mediacentr-3/profesiini-novyny/863-mizhnarodni-standarty-audytu-vydannia-2016-2017-rokiv-shcho-novoho
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практичні аспекти аудиту (контролю), аналізу, обліку та сфери 
оподаткування; (в державних та недержавних структурах). 

Ключові слова Аудит, аналіз, звітність, облік, оподаткування, управління 
Формат курсу Очний /заочний 

Очна (денна, вечірня) форма навчання передбачає постійний 
особистий контакт науково-педагогічного працівника та аспіранта, 
що забезпечує надбання глибоких системних знань, стійких умінь. 
Аспіранти денної і вечірньої форми навчання зобов’язані відвідувати 
навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати 
навчальні завдання згідно з робочою програмою. 
Заочна форма навчання поєднує в собі самонавчання і очне 
навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі 
відбувається отримання бази знань і методики для самостійного 
засвоєння навчальної інформації та формування умінь, на другому 
етапі аспірант самостійно засвоює навчальний матеріал, виконує 
заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться 
безпосередня перевірка результатів навчання. 

,Формат Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 
розуміння тем 

Теми Теми лекційного курсу 
Тема 1.Аудит ефективності діяльності суб’єкта господарювання. 
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення аудиту ефекти-

вності діяльності підприємства. Процедури та інструменти аудиту. 
Загальна модель та стратегія аудиту ефективності діяльності суб'єкту 
економіки. Основні епати аудиту. Меморандум та звіт за 
результатами аудиту ефективності. 
 
Тема 2. Аудит системи корпоративного управління. 
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення аудиту системи 

корпоративного управління. Процедури та інструменти аудиту. 
Загальна модель та стратегія аудиту системи корпоративного 
управління суб'єкту економіки. Основні епати аудиту. Меморандум 
та звіт за результатами ефективності функціонування системи 
корпоративного управління. 
 
Тема 3 Аудит персоналу та кадрової політики. 
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення аудиту 

персоналу та кадрової політики. Процедури та інструменти аудиту. 
Загальна модель та стратегія аудиту кадрової політик. Основні епати 
аудиту. Меморандум та звіт за результатами аудиту забезпечення 
кадрами та ефективності кадрової політики. 
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Тема 4. Аудит в середовищі автоматизованого управління бізнес 

структурою. 
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення аудиту в 

середовищі автоматизованого управління бізнес структурою 
підприємства. Процедури та інструменти аудиту. Загальна модель та 
стратегія аудиту ефективності використання автоматизованих систем 
управління діяльністю суб'єкту господарювання. Основні епати 
аудиту. Меморандум та звіт за результатами аудиту в середовищі 
автоматизованого управління бізнес структурою. 
 
Тема 5. Аудит фінансових стратегій корпорації. 
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення аудиту ефекти-

вності розробки та застосування фінансових стратегій корпорації. 
Процедури та інструменти аудиту. Загальна модель та стратегія 
аудиту фінансових стратегій суб'єкту економіки. Основні епати 
аудиту. Меморандум та звіт за результатами аудиту фінансових 
стратегій корпорації. 
 
Тема 6. Аудит в системі антикризового управління. 
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення аудиту в системі 

антикризового управління діяльності підприємства. Процедури та 
інструменти аудиту. Загальна модель та стратегія аудиту 
безперевності діяльності суб'єкту економіки. Основні епати аудиту. 
Меморандум та звіт за результатами аудиту запобігання кризі та 
умовам банкрутства. 
 
Тема 7. Аудит в системі економічної безпеки. 
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення аудиту 

економічної безпеки діяльності підприємства. Процедури та 
інструменти аудиту. Загальна модель та стратегія аудиту безпеки 
фінансової діяльності суб'єкту економіки. Основні епати аудиту. 
Меморандум та звіт за результатами аудиту в системі економічної 
безпеки. 
 
Тема 8. Внутрішній аудит в системі корпоративного управління. 
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення внутрішнього 

аудиту діяльності підприємства. Процедури та інструменти 
внутрішнього аудиту. Загальна модель та стратегія внутрішнього 
аудиту в систеі корпоративного управління. Основні епати аудиту. 
Оцінка ефективності запровання внутрішнього аудиту в системі 
корпоративного управління 
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Теми практичних занять. 
Тема 1.Аудит ефективності діяльності суб’єкта господарювання. 
Тема 2. Аудит системи корпоративного управління. 
Тема 3 Аудит персоналу та кадрової політики. 
Тема 4. Аудит в середовищі автоматизованого управління бізнес 

структурою. 
Тема 5. Аудит фінансових стратегій корпорації. 
Тема 6. Аудит в системі антикризового управління. 
Тема 7. Аудит в системі економічної безпеки. 
Тема 8. Внутрішній аудит в системі корпоративного управління.  

Підсумковий 
контроль, форма 

Іспит в кінці 4 семестру 
комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з навчальних 
дисциплін професійної підготовки, а саме «Аудит», «Організація і 
методика аудиту», «Міжнародні стандарти фінансової звітності і 
аудиту», «Звітність підприємства», «Аналіз господарської 
діяльності», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий облік», достатніх для 
сприйняття категоріального апарату навчальної дисципліни «Аудит в 
системі управління», розуміння джерел нормативно-правового 
регулювання та професійних стандартів практики аудиту. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції, практичні заняття, письмові роботи (у т. ч. з 
вирішення кейсу прикладних завдань), прикладні завдання, науково-
пошукові роботи, письмові роботи, дискусія.  

Необхідне обладнання Для вивчення курсу слід вживати програми Microsoft Office Word, 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point.  

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
 Бали нараховуються за таким співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 30 
• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 20 
 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 
Підсумкова максимальна кількість балів 100 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 
видів письмових робіт, вирішення кейсу.  
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 
їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 
втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 
приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 
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академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 
для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 
чи обману.  
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 
всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 
Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. 
 Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 
самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 
права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 
використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 
рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання 
і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену. 1. Нормативно-правове регулювання аудиту в Україні. 
2. Принципи аудиторської діяльності. 
3. Права, відповідальність та обов’язки аудиторів та аудиторських 

фірм. 
4. Концептульні засади аудиту в Україні. 
5. Поняття аудиторського ризику та його складові.. 
6. Власний аудиторський рикик. 
7. Поняття рикику контроль. 
8. Методика визначення загального аудиторського ризику. 
9. Види аудиту та аудиторський послуг. 
10.  Аудиторські свідчення , їх класифікація. 
11. Планування аудиторської перевірки. 
12. Робочі документи аудитора , їх склад і структура. 
13. Поняття аудиторського висновку , його структура. 
14. Предмет аудиторської діяльності. 
15. Види аудиторських звітів та їх форма. 
16. Аудит основних засобів : завдання,джерела,методи. 
17.  Методика аудиторської перевірки основних засобів 
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підприємства. 
18. Аудит нематеріальних активів підприємства. 
19. Аудиторська перевірка каси підприємства та дотримання касової 

дисципліни. 
20. Аудит коштів на поточному та інших рахунках в банку в 

національній валюті. 
21.  Аудит коштів на валютному рахунку в банку. 
22. Аудит запасів підприємства: завдання, джерела та методи. 
23. Методика аудиторської перевірки операцій з запасами 

підприємства. 
24. Аудит праці та її оплати. 
25. Аудиторська перевірка   операційних витрат діяльності. 
26. Аудит витрат діяльності: завдання, джерела та методи перевірки. 
27.  Аудит операцій з цінними паперами підприємства. 
28. Методика аудиторської перевірки виробничої собівартості готової 

продукці ,робіт.послуг. 
29.  Інвентаризація як метод аудиторської перевірки стану та наяності 

запасів. 
30. Зовнішній та внутрішній аудит. 
31. Основні елементи аудиторської перевірки стану бухгалтерського 
обліку. 
31. Аудит розрахункових операцій. 
32. Аудит кадрів та кадрового забезпечення. 
33.Аудит об єктів приватизації. 
34. Аудит інформаційної безпеки. 
35. Санаційний аудит. 
36. Аудит облікової політики. 
37. Аудит безперевності діяльності та загрози банкрутства 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 
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Схема курсу 

Тиж. Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 
(заняття) лекція, 

самостійна, 
дискусія, групова 

робота) 

Література. 
Ресурси в 
інтернеті 

Завдання, 
год Те

рм
ін

 
ви

ко
на

нн
я 

1 Тема 1.Аудит ефективності 
діяльності суб’єкта 
господарювання. 
Нормативно-правове та 

інформаційне забезпечення 
аудиту ефективності діяльності 
підприємства. Процедури та 
інструменти аудиту. Загальна 
модель та стратегія аудиту 
ефективності діяльності суб'єкту 
економіки. Основні епати аудиту. 
Меморандум та звіт за 
результатами аудиту 
ефективності. 

Лекція 1,2,3,4,13,14 - - 

2 Тема 1.Аудит ефективності 
діяльності суб’єкта 
господарювання. 
 

Практичне заняття. 
Робота з 
літературними та 
інтернет-джерелами 

1,2,3,4,13,14 Підготувати 
матеріал, 
робота над 
кейсом 

- 

3 Тема 2. Аудит системи 
корпоративного управління. 
Нормативно-правове та 

інформаційне забезпечення 
аудиту системи корпоративного 
управління. Процедури та 
інструменти аудиту. Загальна 
модель та стратегія аудиту 
системи корпоративного управлі-

Лекція 1,2,3,4, 
8,12,13,14 

- - 
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ння суб'єкту економіки. Основні 
епати аудиту. Меморандум та 
звіт за результатами ефектив-
ності функціонування системи 
корпоративного управління. 

4 Тема 2. Аудит системи 
корпоративного управління. 
 

Практичне заняття. 
Робота з 
літературними та 
інтернет-джерелами 

1,2,3,4, 
8,12,13,14 

Підготувати 
матеріал, 
робота над 
кейсом 

- 

5 Тема 3 Аудит персоналу та 
кадрової політики. 
Нормативно-правове та інфор-

маційне забезпечення аудиту 
персоналу та кадрової політики. 
Процедури та інструменти 
аудиту. Загальна модель та 
стратегія аудиту кадрової 
політик. Основні епати аудиту. 
Меморандум та звіт за 
результатами аудиту забезпе-
чення кадрами та ефективності 
кадрової політики. 

Лекція 1,2,3,4, 
8,12,13,14 

- - 

6 Тема 3 Аудит персоналу та 
кадрової політики. 
 

Практичне заняття. 
Робота з 
літературними та 
інтернет-джерелами 

1,2,3,4, 
8,12,13,14 

Підготувати 
матеріал, 
робота над 
кейсом 

- 

7 Тема 4. Аудит в середовищі 
автоматизованого управління 
бізнес структурою. 
Нормативно-правове та 

інформаційне забезпечення 
аудиту в середовищі автома-
тизованого управління бізнес 
структурою підприємства. 
Процедури та інструменти 
аудиту. Загальна модель та 
стратегія аудиту ефективності 
використання автоматизованих 
систем управління діяльністю 
суб'єкту господарювання. Основ-
ні епати аудиту. Меморандум та 
звіт за результатами аудиту в 
середовищі автоматизованого 
управління бізнес структурою. 

Лекція 1,2,3,4, 
5,6,12,13,14 

- - 

8 Тема 4. Аудит в середовищі 
автоматизованого управління 
бізнес структурою. 
 

Практичне заняття. 
Робота з 
літературними та 
інтернет-джерелами 

1,2,3,4, 
5,6,12,13,14 

Підготувати 
матеріал, 
робота над 
кейсом 

- 

9 Тема 5. Аудит фінансових 
стратегій корпорації. 
Нормативно-правове та інфор-

маційне забезпечення аудиту 

Лекція 1,2,3,4, 
5,6,10,13,14 

- - 
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ефективності розробки та 
застосування фінансових стра-
тегій корпорації. Процедури та 
інструменти аудиту. Загальна 
модель та стратегія аудиту 
фінансових стратегій суб'єкту 
економіки. Основні епати аудиту. 
Меморандум та звіт за 
результатами аудиту фінансових 
стратегій корпорації. 

10 Тема 5. Аудит фінансових 
стратегій корпорації. 
 

Практичне заняття. 
Робота з 
літературними та 
інтернет-джерелами 

1,2,3,4, 
5,6,10,13,14 

Підготувати 
матеріал, 
робота над 
кейсом 

- 

11 Тема 6. Аудит в системі 
антикризового управління. 
Нормативно-правове та 

інформаційне забезпечення 
аудиту в системі антикризового 
управління діяльності під-
приємства. Процедури та 
інструменти аудиту. Загальна 
модель та стратегія аудиту 
безперевності діяльності суб'єкту 
економіки. Основні епати аудиту. 
Меморандум та звіт за 
результатами аудиту запобігання 
кризі та умовам банкрутства. 

Лекція 1,2,3,4, 
5,10,13,14 

- - 

12 Тема 6. Аудит в системі 
антикризового управління. 
 

Практичне заняття. 
Робота з 
літературними та 
інтернет-джерелами 

1,2,3,4, 
5,10,13,14 

Підготувати 
матеріал, 
робота над 
кейсом 

- 

13 Тема 7. Аудит в системі 
економічної безпеки. 
Нормативно-правове та інфор-

маційне забезпечення аудиту 
економічної безпеки діяльності 
підприємства. Процедури та 
інструменти аудиту. Загальна 
модель та стратегія аудиту 
безпеки фінансової діяльності 
суб'єкту економіки. Основні 
епати аудиту. Меморандум та 
звіт за результатами аудиту в 
системі економічної безпеки. 

Лекція 1,2,3,4, 
5,10,13,14 

- - 

14 Тема 7. Аудит в системі 
економічної безпеки. 
 

Практичне заняття. 
Робота з 
літературними та 
інтернет-джерелами 

1,2,3,4, 
5,10,13,14 

Підготувати 
матеріал, 
робота над 
кейсом 

- 

15 Тема 8. Внутрішній аудит в 
системі корпоративного 
управління. 

Лекція 1,2,3,4, 
5,7,9,10,13,14 

- - 
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Нормативно-правове та 
інформаційне забезпечення 
внутрішнього аудиту діяльності 
підприємства. Процедури та 
інструменти внутрішнього 
аудиту. Загальна модель та 
стратегія внутрішнього аудиту в 
системі корпоративного управлі-
ння. Основні епати аудиту. 
Оцінка ефективності запровання 
внутрішнього аудиту в системі 
корпоративного управління 

16 Тема 8. Внутрішній аудит в 
системі корпоративного 
управління. 
 

Практичне заняття. 
Робота з 
літературними та 
інтернет-джерелами 

1,2,3,4, 
5,7,9,10,13,14 

Підготувати 
матеріал, 
робота над 
кейсом 

- 

 

 
Силабус курсу розробила доцент Бандура Звенислава Любомирівна 

 
 


	Сканер силабус курсу Аудит в системі управління підприємством
	Силабус_Аудит_управл нове0.pdf

