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Опис дисципліни 
 

Метою дисципліни «Аналіз і аудит: теоретико-методологічний аспект» є вивчення 
теоретико-методологічних основ аналізу і аудиту на рівні просунутого їх розуміння як 
невід'ємної частини функціонування економічної діяльності з урахуванням впливу змін що 
відбуваються в ній; формування системи поглиблених знань щодо теорії та методології 
аналітичної і аудиторської діяльності; набуття здобувачами навиків  науково-дослідної 
роботи щодо удосконалення аналітичного та аудиторського процесів в економічній 
діяльності, вміння дати оцінку впливу факторів на господарську діяльність та оцінювати 
реальні перспективи розвитку підприємства в майбутньому в умовах ризику та 
невизначеності; формування здатності формулювати і розв’язувати комплексні завдання й 
наукові та практичні проблеми у сфері аналізу, контролю і аудиту. 

 

Структура курсу 
 

Години Тема Результати навчання Завдання 

6 1. Філософія науки та 
методологія аудиту і 
аналізу в умовах 
інформаційного 
суспільства 

Знати концептуальні основи аналізу та 
контролю. Володіти знаннями про основні 
теорії і концепції контролю, економічного 
аналізу та аудиту. Розуміти тенденції та 
напрями розвитку аналізу і аудиту в умовах 
динамічності та невизначеності середовища 
функціонування бізнесу. 

Тести, 
питання 

5 2. Концептуальні основи 
економічного аналізу та 
його методологія 

Володіти знаннями про економічний аналіз як 
світоглядну науку та його особливості на 
макро- і мікрорівні. Знати основні 
методологічні підходи та принципи 
економічного аналізу. Вміти виокремити 
слабкі та сильні сторони суб'єкта 
господарювання, можливість і загрози його 
розвитку використовуючи якісні та кількісні 
оцінки; системи та способи формування 
аналітичних показників; методи розпізнавання 
образів, методи моделювання, евристичні 
методи. 

Кейси 
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4 3. Тенденції та 
перспективи розвитку 
економічного аналізу 

Розуміти сучасні напрямки розвитку 
економічного аналізу в умовах глобалізації та 
вирішення завдань сталого розвитку, а також 
ступінь інтегрованості економічного аналізу з 
фінансовим менеджментом, системами обліку 
та контролінгу. Вміти трактувати типологічні 
види економічного аналізу та їх взаємозв'язок, 
а також прогнозувати тенденції розвитку теорії 
і методології економічного аналізу. 

Задачі, 
кейси 

4 4. Аудит як інститут 
постіндустріального 
суспільства 

Знати концептуальні основи аудиту та його 
місце в системі економічного контролю. 
Розуміти тенденції та перспективи розвитку 
аудиторської діяльності на світовому ринку. 
Вміти формувати експертні оцінки прогнозного 
розвитку ринку аудиторських послуг. 

Кейси 

4 5. Регулювання 
професії та професійна 
етика аудиторів 

Знати моделі регулювання аудиторської 
діяльності та досвід зарубіжних країн в 
регулюванні аудиту. Вміти трактувати поняття 
«незалежність аудитора» на основі вимог 
міжнародних стандартів аудиту. 
Розуміти фундаментальні принципи етики, 
обов'язки професійних аудиторів та загрози 
порушення принципів етики. 
Розуміти принципи функціонування систем 
контролю якості аудиторських послуг та її 
елементи. 

Ситуаційні 
завдання, 
кейси 

5 6. Роль аудиту як 
гаранта соціальної та 
економічної стійкості 
розвитку суспільства 

Розуміти роль аудиту в попередженні 
кризових явищ в економіці. Вміти аналізувати 
взаємозв’язок достовірності звітності та 
причин банкрутства. Знати способи 
ідентифікації і причини спотворення 
бухгалтерської звітності. Розуміти соціальну 
функцію аудиту та очікування суспільства. 

Ситуаційні 
завдання, 
кейси 

6 7. Аудит бізнесу як 
сучасна модель 
проведення контролю 

Розуміти концепції ризик - орієнтованого 
аудиту. Володіти методиками вивчення 
бізнес-процесів та виявлення зон підвищеного 
ризику спотворення облікових даних. Вміти 
розробити заходи щодо попередження 
ризиків. Знати компоненти внутрішнього 
контролю суб'єкта господарювання, 
контрольне середовище, прийоми і засоби 
внутрішнього аудиту. 

Задачі 

5 8. Сучасні методи 
отримання 
аудиторських доказів і 
їх фіксації 

Розуміти теоретичні аспекти оцінки надійності 
та методи фіксації аудиторських доказів. 
Знати склад і структуру стандартного 
аудиторського висновку, види його 
модифікації аудиторського висновку. 

Ситуаційні 
завдання, 
кейси 

6 9. Аудит ефективності 
управління та супутні 
аудиторські послуги 

Володіти методиками оцінки ефективності 
управління та господарської діяльності. 
Ідентифікувати фактори, що впливають на 
облікові показники ефективності. Знати 
методики аудиту прогнозної фінансової 
інформації та надання супутніх послуг. 

Ситуаційні 
завдання, 
кейси 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 
балів). Перескладання заліку відбувається із дозволу проректора з наукової 
роботи за наявності поважних  причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 
погодженням із керівником курсу. 



Оцінювання 
 

Шкала оцінювання здобувачів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


