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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової  навчальної дисципліни « Аудит в системі управління 
підприємством» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів 
філософії  з галузі знань 07 “Управління і адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і 
оподаткування”. 

Предмет вибіркової навчальної дисципліни є :теоретико-методологічні положення та 
практичні аспекти удосконалення процесу організації окремих елементів аудиту в цілісній 
системі управління суб’єктів господарювання; а також інструменти аналізу і оцінки в 
системі зовнішнього та внутрішнього аудиту. 

Об’єктом вивчення  навчальної дисципліни є організація і методика аудиторської 
перевірки елементів системи управління діяльністю суб’єкту господарювання. 

Міждисциплінарні зв’язки: 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.  

Програма навчальної дисципліни «Аудит в системі управління підприємством» 
складається з таких  змістових модулів: 

Змістовий модуль 1.Організація і методика аудиту елементів системи управління. 
Змістовий модуль 2. Організація і методика аудиту розвитку системи управління. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни
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 
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. 
Після завершення цього курсу аспірант повинен :  
знати:  

• концептуальні і методологічні засади організації і методики аудиту в системі
управління підприємством, методи контрольно-аналітичних процедур та
інструменти аудиторської перевірки



4 

уміти: 
• вирішувати комплексні проблеми в теорії та практиці аудиту, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних завдань та 
професійної практики; 

• індентифіковувати нові умови господарювання й розробляти методику і 
організацію аудиту в системі управління підприємством, створювати робочі 
документи аудитора, складати звітні форми за результатами аудиту. 
 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання - іспит 
 
3. Засоби діагностики успішності навчання 
  

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю аспірантів є важливим структурним 
компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове оцінювання знань аспірантів 
здійснюється за поточним контролем знань протягом навчального семестру. 

З метою перевірки якості підготовки знань та вмінь студента з навчальної дисципліни 
використовуються такі засоби оцінювання: 

- для поточного контролю - усне опитування, вирішення ситуаційних, 
контрольних та тестових завдань, контроль за складанням та заповненням  первинних 
документів, перевірка правельності за розв’язанням задач; 

- для підсумкового контролю – контрольні запитання, тестування, задачі, 
рішення ситуаційних вправ, перевірка самостійної та індивідуальної роботи. 

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 

 
4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Загальна кількість годин складає 90 ( 3 кредити) : 
Очна форма :48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин практичних 

занять та 42 годин самостійної роботи; 
Заочна форма: 18 годин аудиторних занять. З них 12 години лекцій, 6 годин 

практичних занять та 72 годин самостійної роботи. 
 



5 

4.1  Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

очна форма 

Кількість 
годин 
заочна 
форма 

Змістовий модуль 1.Організація і методика аудиту елементів системи управління. 
1 Аудит ефективності діяльності суб’єкта осподарювання. 4 год. 2 год. 

2 Аудит системи корпоративного управління. 4 год. 1 год. 

3 Аудит персоналу та кадрової політики. 4 год. 1 год. 

4 Аудит в середовищі автоматизованого управління бізнес 
структурою. 

4 год. 2 год. 

Змістовий модуль 2. Організація і методика аудиту розвитку системи управління. 
5 Аудит фінансових стратегій корпорації. 4 год. 2 год. 

6 Аудит в системі антикризового управління. 4 год. 1 год. 

7. Аудит в системі економічної безпеки. 4 год. 1 год. 

8 Внутрішній аудит в системі корпоративного управління. 4 год. 2 год. 

Разом 32год 12 год 

4.2. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

очна форма 

Кількість 
годин 
заочна 
форма 

Змістовий модуль 1.Організація і методика аудиту елементів системи управління. 
1 Аудит ефективності діяльності суб’єкта осподарювання. 2 год. 1 год. 

2 Аудит системи корпоративного управління. 2 год. 

3 Аудит персоналу та кадрової політики. 2 год. 

4 Аудит в середовищі автоматизованого управління бізнес 
структурою. 

2 год. 2 год. 

Змістовий модуль 2. Організація і методика аудиту розвитку системи управління. 
5 Аудит фінансових стратегій корпорації. 2 год. 

6 Аудит в системі антикризового управління. 2 год. 2 год. 

7. Аудит в системі економічної безпеки. 2 год. 1 год. 
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8 Внутрішній аудит в системі корпоративного управління. 2 год.  

 Разом  16год 6 год 

4.3. Самостійна робота 

н Назва теми Кількість 
годин 

очна форма 

Кількість 
годин 
заочна 
форма 

 Змістовий модуль 1.Організація і методика аудиту елементів системи управління. 
1 Аудит ефективності діяльності суб’єкта осподарювання. 5 год. 9 год. 

2 Аудит системи корпоративного управління. 5 год. 9 год. 

3 Аудит персоналу та кадрової політики. 5 год. 9 год. 

4 Аудит в середовищі автоматизованого управління бізнес 
структурою. 

6 год. 9 год. 

Змістовий модуль 2. Організація і методика аудиту розвитку системи управління. 
5 Аудит фінансових стратегій корпорації. 5 год. 9 год. 

6 Аудит в системі антикризового управління. 5 год. 9 год. 

7. Аудит в системі економічної безпеки. 5 год. 9 год. 

8 Внутрішній аудит в системі корпоративного управління. 6 год. 9 год. 

 Разом  42год 72 год 

 
5. Рекомендована література 

Основна література:  
1 . Закон України « Про  аудиторську діяльність в Україні»  
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.  
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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.; 

Додаткова література: 
7. Виноградова М.О. Аудит: навч. посіб. К: «Центр учбової літератури», 2014.656с.
8. Ковалюк О.М., Бандура З.Л., Вейкрута Л.С. Економічний аналіз і аудит:

навч.посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 322с. 
9. Никонович М.О., Редько К.О. Аудит: підручник ; за заг. ред. Є.В. Мниха. К: Київ.

нац. торг-екон. ун-т, 2014. 748с. 
10. Огійчук  М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: навчальний посібник.

К:Алерта, 2016. 304с. 
Інтернет ресурси: 
11. Аудиторська палата України: https://www.apu.com.ua;
12 Спілка аудиторів і бухгалтерів України:
https://pabu.com.ua/ua/mediacentr-3/profesiini-novyny/863-mizhnarodni-standarty-audytu-

vydannia-2016-2017-rokiv-shcho-novoho 

Автор                                      доцент Бандура З.Л. 
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https://pabu.com.ua/ua/mediacentr-3/profesiini-novyny/863-mizhnarodni-standarty-audytu-vydannia-2016-2017-rokiv-shcho-novoho
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