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навчальної дисципліни 

«Аналіз і аудит: теоретико-методологічний аспект» 
 

Загальний опис дисципліни.  
Дисципліна «Аналіз і аудит: теоретико-методологічний аспект» 

передбачає 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. 

Вивчення дисципліни «Аналіз і аудит: теоретико-методологічний аспект» 
сприятиме формуванню системи поглиблених знань щодо теорії та методології 
аналітичної і аудиторської діяльності; 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; розвитку здатності формулювати і розв’язувати 
комплексні завдання й наукові та практичні проблеми у сфері аналізу і аудиту.  

Метою дисципліни є підготовка професійно-компетентного фахівця 
вищої кваліфікації з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, здатного 
проводити власні наукові дослідження та володіти методологією аналізу і 
аудиту. Вивченню дисципліни передує вивчення таких дисциплін циклу 
загальної підготовки як «Філософія науки», «Методологія та організація 
наукових досліджень» та циклу професійної підготовки – «Іноземна мова у 
наукових дослідженнях», «Емпіричні методи в наукових дослідженнях», 
«Інформаційно-аналітичні технології в наукових дослідженнях».  

Завдання вивчення дисципліни: 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналіз і аудит: теоретико-

методологічний аспект» є: 
– розуміння основних проблем сучасної теорії і методології аналізу та 

аудиту, вміння аналізувати тенденції їх розвитку і вибирати оптимальні шляхи 
вирішення поставлених завдань; 

– вивчення тенденцій розвитку аудиторської діяльності у вітчизняній та 
зарубіжній практиці,  

– виявлення стійких факторів, що забезпечують динамізм і затребуваність 
аудиторських та аналітичних послуг;  

– вивчення на високому рівні процедур оцінки якості та ефективності 
аналітичної та аудиторської діяльності, методики проведення контролю якості; 

– отримання навичок створення інформації для виявлення тенденцій 
розвитку ринку аналітичних та аудиторських послуг. 

Завдання лекційних занять 
Проведення лекцій спрямоване на ознайомлення слухачів з категорійним 

апаратом, інструментарієм аналізу і аудиту та умовами їх застосування в 
інформаційній економіці, а також проблемами методології та методики аналізу 
і аудиту, світовим досвідом аналітичної і аудиторської діяльності. Мета 
проведення лекцій полягає у:  

- формулюванні у слухачів цілісної системи теоретичних знань з 
курсу «Аналіз і аудит: теоретико-методологічний аспект»; 



- викладанні слухачам у відповідності з програмою та робочим 
планом основних питань теорії і методології аналізу та аудиту в діяльності 
підприємств, звертаючи основну увагу на економічний зміст показників, 
інтерпретацію кількісних параметрів, теоретично прийнятний рівень критеріїв 
оцінки та їх значення у вітчизняній практиці, сутність методик аналізу, основні 
недоліки та переваги застосування, можливі напрямки вдосконалення і 
використання в практичній діяльності. 

Завдання практичних занять 
Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб сформувати у 

слухача практичні навички аналізу і контролю в оподаткуванні з метою їх 
використання у подальшій прикладній фаховій діяльності. За результатами 
проведення практичних занять слухач повинен: 

- глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 
лекціях; 

- набути навичок організації та проведення аналізу і аудиту в 
діяльності підприємств; 

- одержати практичні навики побудови та розрахунку аналітичних і 
контрольних показників; 

- з’ясувати умови та сфери застосування окремих аналітичних 
методик та прийомів аналізу і аудиту; 

- проілюструвати застосування методик аналізу і аудиту на 
конкретному цифровому матеріалі за даними управлінської, фінансової та 
інших форм звітності підприємства; 

- навчитися грамотно інтерпретувати результати аналізу і 
використовувати їх в практичній управлінській та науковій діяльності. 

Найменування та опис компетентностей, формування котрих 
забезпечує вивчення дисципліни:  

- здатність виявляти проблеми  у  сфері аналізу та аудиту з використанням 
наукових методів дослідження,  удосконалювати методику аналізу і аудиту з 
метою адаптації  до умов динамічного змінного середовища у науковій та 
освітній діяльності. 

- здатність вирішувати комплексні завдання функціонування системи 
аналізу та аудиту для критичного оцінювання результатів досліджень  з 
урахуванням соціальних, етичних, правових та економічних проблем. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 
забезпечує вивчення дисципліни: враховувати соціальні, етичні, правові та 
економічні аспекти, що впливають на функціонування системи аналізу та  
аудиту  для критичного оцінювання результатів досліджень 


