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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 
3 

Галузь знань 
07 «Управління і 
адміністрування» 

 

Вибіркова 
 

 
Модулів – 1 

Спеціальність 071 
«Облік і 

оподаткування» 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 2-й 2-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання  
Кейс завдань 
                               

Семестр 

Загальна кількість 
годин –  90 

4-й 4-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 2,6 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
третій освітньо-
науковий рівень 

вищої освіти 
 

32 год. 12  год. 
Практичні, семінарські 

16 год. 6  год. 
Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
42 год. 72  год. 

Індивідуальні завдання:  
год. 

Вид контролю:  
екзамен екзамен 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 46,6%; 
для заочної форми навчання –  80%. 

 
2. Мета та 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 
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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 студент буде :  
знати:  
- сутність аудиту в системі управління суб’єктом економіки, його значення, 

завдання і тенденції розвитку аудиторської діяльності; 
- правові та організаційні засади аудиту в системі управління; 
- організаційні та методичні аспекти аудиту та надання супутніх послуг; 
- міжнародний досвід організації та методики аудиту в системі управління 

суб’єктом економіки; 
- методику здійснення зовнішнього і внутрішнього аудиту  підприємств; 
- специфіку аудиторської перевірки окремих елементів фінансової звітності. 
уміти: 
- планувати роботу, розробляти загальну стратегію та план аудиту, програму 

аудиту оцінки системи управління, окремих елементів фінансової звітності; 
- організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше 

забезпечення праці аудиторів; 
- вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і 

організовувати їх виконання; 
- складати робочі та підсумкові документи аудитора; 
- аналізувати одержану під час аудиторської перевірки інформацію, готувати 

звітність аудитора перед замовником; 
- організовувати співпрацю аудиторів і працівників підприємства-замовника 

в процесі аудиту; 
- об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу 

аудиторських доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати звіти 
за результатами проведення аудиту; 

- складати звіт незалежного аудитора. 
- організовувати систему внутрішнього аудиту. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 
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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. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Організація і методика аудиту елементів системи управління. 

 
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. 

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 
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господарювання. Основні епати аудиту. Меморандум та звіт за результатами 
аудиту в середовищі автоматизованого управління бізнес структурою. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Організація і методика аудиту розвитку системи управління. 
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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Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 
л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  
Змістовий модуль 1.Організація і методика аудиту елементів системи управління. 
Тема 1.Аудит 

ефективності 
діяльності суб’єкта 
господарювання. 

11 4 2   5  2 1   9 

Тема 2. Аудит 
системи 
корпоративного 
управління. 

11 4 2   5  1    9 

Тема 3 Аудит 
персоналу та кадрової 
політики. 

11 4 2   5  1    9 

Тема 4. Аудит в 
середовищі 
автоматизованого 
управління бізнес 
структурою. 

12 4 2   6  2 2   9 

Разом за змістовим 
модулем 1 

45 16 8   21  6 3   36 

 
Змістовий модуль 2. Організація і методика аудиту розвитку системи управління. 
Тема 5. Аудит 

фінансових стратегій 
корпорації. 

11 4 2   5  1    9 

Тема 6. Аудит в 
системі антикризового 
управління. 

11 4 2   5  2 2   9 

Тема 7. Аудит в 
системі економічної 
безпеки. 

11 4 2   5  2 1   9 

Тема 8. Внутрішній 
аудит в системі 
корпоративного 
управління. 

12 4 2   6  1    9 

Разом за змістовим 
модулем 2 

45 16 8   21  6 3   36 

 
Усього годин 

90 32 16   42 90 12 6   72 
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5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Аудит ефективності діяльності суб’єкта осподарювання. 2 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. 

5 Аудит фінансових стратегій корпорації. 2 год. 
6 Аудит в системі антикризового управління. 2 год. 
7. Аудит в системі економічної безпеки. 2 год. 
8 Внутрішній аудит в системі корпоративного управління. 2 год. 
 Разом  16 год 

 
6. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Аудит ефективності діяльності суб’єкта осподарювання. 5 год. 
2 Аудит системи корпоративного управління. 5 год. 
3 Аудит персоналу та кадрової політики. 5 год. 
4 Аудит в середовищі автоматизованого управління бізнес 

структурою. 
6 год. 

5 Аудит фінансових стратегій корпорації. 5 год. 
6 Аудит в системі антикризового управління. 5 год. 
7. Аудит в системі економічної безпеки. 5 год. 
8 Внутрішній аудит в системі корпоративного управління. 6 год. 
 Разом  42 год 

 
7. Індивідуальні завдання 

Очікується, що аспіранти виконають декілька видів письмових робіт, 
(індивідуальна науково-пошукова робота, презентація, рідер), розв’язання 
практичного кейсу завдань. 

 
8. Методи навчання 

Практичні методи, що служать для закріплення, формування практичних 
умінь при застосуванні раніше набутих знань: практичні завдання, ситуаційні 
завдання, реферати 
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9. Методи контролю 
З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь аспіранта з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  
- практичні заняття, науково-дослідна робота: 30% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 30; 
- контрольний замір (модуль): 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20; 
  - іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий  
модуль 2 50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

6 6 6 7 6 6 6 7 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 
ЄКТС 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики для заліку 

А 90 – 100 Відмінно 

зараховано 
В 81-89 Добре С 71-80 
D 61-70 Задовільно E 51-60 

FX 21-50 незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

F 0-20 незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  
радами  факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

 
11. Методичне забезпечення 

1. Фондові лекції на паперовому та електронному носіях. 
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2. Презентації лекційного матеріалу, виконані в PowerPoint (на 
електронному носії). 

3. Друкований роздатковий матеріал. 
 

12. 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.  
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 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Бібліотеки: 
- Львівський національний університет імені Івана Франка. Економічний факультет 

(79007, Львів, пр. Свободи, 18,  Драгоманова 11,19 ); 
- міські бібліотеки м. Львова: бібліотека АН ім. В.Стефаника (вул. В.Стефаника, 

Львівська обласна бібліотека (пр. Шевченка, 13);  
2. Методичний кабінет кафедри обліку і аудиту.  

 

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

	RP_071_O_2016_ASP_V131.pdf
	RP_071_O_2016_ASP_V131_.pdf
	RPND AUDYT  2016   01.pdf
	1. Опис навчальної дисципліни
	Приклад для екзамену

	Усього годин


