


СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«АНАЛІЗ І АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ» 

 

1. Опис дисципліни «Аналіз і аудит: теоретико-методологічний 
аспект» 

Дисципліна 
«Аналіз і аудит 

теоретико-
методологічний 

аспект» 

Галузь знань, 
спеціальність, СВО 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5 
 

галузь знань – 07 
«Управління та 

адміністрування» 

 

статус дисципліни 
Обов’язкова  дисципліна 
циклу професійної 
підготовки  
Мова навчання 
українська 

Кількість залікових 
модулів – 1 

спеціальність – 071 
«Облік і 

оподаткування» 

 

Рік підготовки: 
Денна  – 1  
Семестр: 
Денна  – 2 
 

Кількість змістових 
модулів – 2 

Рівень вищої освіти – 
третій (освітньо-

науковий) 
 

Аудиторні години – 45 год. 
 

Загальна кількість годин 
– 150 

 Самостійна робота:  
Денна – 
105  год.  
 

Тижневих годин – 10, 
з них аудиторних – 3 

 
 

 Вид підсумкового  
контролю –  екзамен 
 
 

 
 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Аналіз і аудит: теоретико-
методологічний аспект» 

 
2.1. Мета вивчення 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 студентами 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.  

 
 
2.2. Передумови для вивчення дисципліни 
 
Вивченню дисципліни «Аналіз і аудит: теоретико-методологічний 

аспект» 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». 

 
2.3. 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. 

 
2.4. Результати навчання: враховувати соціальні, етичні, правові та 

економічні аспекти, що впливають на функціонування системи аналізу та  
аудиту  для критичного оцінювання результатів досліджень. 

 
 

 
 
 
 



3. Програма навчальної дисципліни  
«Аналіз і аудит: теоретико-методологічний аспект» 

 
Змістовий модуль 1 
 
ТЕМА 1. Філософія науки та методологія аудиту і аналізу в умовах 
інформаційного суспільства 

Концептуальні основи аналізу та контролю. Теорія контролю: 
кібернетичний аспект. Теорія економічного аналізу та її розвиток в умовах 
динамічності та невизначеності середовища функціонування бізнесу. 
Концептуальна основа аудиторських завдань. Методологічні передумови 
теорії аналітичної та аудиторської діяльності в умовах стрімкого розвитку 
інформаційних технологій. Розвиток наукових концепцій економічного 
аналізу та аудиту. 
  
ТЕМА 2. Концептуальні основи економічного аналізу та його 
методологія 

Економічний аналіз як світоглядна наука. Особливості економічного 
аналізу на макро- і мікрорівні. Зв'язок економічного аналізу з економічною 
теорією, статистикою і економікою підприємства. Основні концепції 
економічного аналізу як самостійної галузі знань. Роль економічного аналізу 
в розробці і прийнятті управлінських рішень, його місце в процесі 
управління. Умови функціонування суб'єктів господарювання. Слабкі та 
сильні сторони суб'єкта господарювання, можливість і загрози розвитку 
суб'єктів господарювання. 

Методика економічного аналізу: якісні та кількісні оцінки в 
економічному аналізі; система аналітичних показників; способи формування 
аналітичних показників; статика і динаміка в економічному аналізі; 
співвідношення загального і часткового; усереднення в економічному аналізі. 
Теорія розпізнавання образів в економічному аналізі. Метод деталізації, його 
використання для оцінки стану аналізованого об'єкта, його призначення. 
Формалізація. Обґрунтування і кількісна оцінка залежності результативних 
показників від факторних. Методи моделювання економічних показників. 

 
ТЕМА 3. Тенденції та перспективи розвитку економічного аналізу.  

Сучасні напрямки розвитку економічного аналізу в умовах глобалізації 
та вирішення завдань сталого розвитку. 

Інтеграція економічного аналізу з фінансовим менеджментом, 
системами обліку та контролінгу. Посилення цільової спрямованості 



економічного аналізу. Узагальнення результатів факторного аналізу. 
Моделювання бізнес-процесів. Застосування в аналітичних дослідженнях 
економіко-математичних, статистичних та евристичних методів. 
Взаємозв'язок різних методів дослідження, які використовуються в 
економічному аналізі. Роль евристичних методів аналізу в ринковій 
економіці та напрямки їх розвитку. Типологія видів економічного аналізу та 
їх взаємозв'язок.  

 
Змістовий модуль 2. 

 
ТЕМА 4. Аудит як інститут постіндустріального суспільства. 

Концептуальні основи аудиту та його місце в системі економічного 
контролю. Аудит як інфраструктура ринкової економіки. Аудит як 
самостійна галузь знань. Аудит як процес. Аудит як результат; види 
аудиторських перевірок. Основні концепції аудиту: аудит-консалтинг, аудит-
контролінг, аудит-контроль. Аудит ефективності. Аудиторські компанії 
«великої четвірки»: тенденції та перспективи розвитку на світовому ринку. 
Великі міжнародні аудиторські мережі. Умови вступу, переваги членства, 
додаткові обов'язки. Національні ринки аудиту різних країн. Сучасний стан 
ринку аудиторських послуг в Україні. Експертні оцінки прогнозного 
розвитку ринку аудиторських послуг. Вплив фінансових криз на ринок 
аудиторських послуг. 
 
ТЕМА 5.  Регулювання професії та професійна етика аудиторів 

Моделі регулювання аудиторської діяльності. Досвід зарубіжних країн 
в регулюванні аудиту. Системи регулювання аудиторської діяльності, що 
функціонують в США, Великобританії, Німеччині та Франції. Сучасні 
тенденції в розвитку регулювання професії. Незалежність аудитора: підходи і 
критерії. Поняття «незалежність», філософський аспект. Організаційні, 
економічні, особистісні та інші критерії залежності. Законодавчі та етичні 
обмеження. «Конфлікт інтересів»: поняття і трактування. Організація 
внутрішнього контролю за дотриманням принципу незалежності. Вимоги 
міжнародних стандартів аудиту. Фундаментальні принципи етики та 
обов'язки професійних аудиторів. Загрози порушення принципів етики і 
запобіжні заходи. 

Контроль якості аудиторських послуг. Система контролю якості 
аудиторських послуг і її елементи. Організація контролю якості 
аудиторських послуг.  Моніторинг, оцінка якості та ефективності аудиту. 
Поняття «якісний аудит». Критерії якості. Найбільш поширені підстави для 



пред'явлення претензій до аудиторам. Судова практика. Підготовка 
експертних висновків щодо оцінки якості аудиту. Основні процедури та 
докази. Критерії визнання аудиторського висновку «завідомо 
неправдивими». Критерії ефективності аудиту на макро- і мікрорівні. 
Методики і параметри оцінки. 
 
ТЕМА 6. Роль аудиту як гаранта соціальної та економічної стійкості 
розвитку суспільства. 

Роль аудиту в попередженні кризових явищ в економіці. Взаємозв'язок 
критеріїв достовірності звітності та фінансових криз. Аналіз причин 
банкрутства великих компаній. Відповідальність аудиторів. Аудит 
потенційних «фінансових пірамід». Завдання аудиту і оцінка ймовірності 
прогнозного сценарію банкрутства. Аудиторські докази вірогідності 
банкрутства. Спотворення бухгалтерської звітності: причини і ознаки. 
Класифікація спотворень бухгалтерської звітності. Мотивація умисних 
спотворень бухгалтерської звітності та іншої фінансової інформації. Оцінка 
аудитором ризиків перекручування даних. Методи викривлення фінансової 
інформації. Методи і аналітичні прийоми виявлення спотворень інформації. 
Дії аудитора при виявленні спотворень. Види шахрайства та помилки. 
Умови, що сприяють виникненню шахрайства на підприємствах. Способи 
ідентифікації та запобігання шахрайству. 

Соціальна функція аудиту. Аудит як соціальний інститут. Аудит і 
очікування суспільства. Протиріччя підприємницького характеру діяльності 
та суспільної ролі аудиту. Публічно-правова природа аудиту та 
конфіденційність інформації. Аудиторські послуги з податкової мінімізації та 
вивезення капіталу і громадянська відповідальність. 
 
ТЕМА 7. Аудит бізнесу як сучасна модель проведення контролю 

  
Концепція ризик - орієнтованого аудиту. Вивчення і опис бізнес-

процесу як основа оцінки ризиків викривлення бухгалтерської звітності 
організації. Побудова схеми бізнес процесу стосовно до конкретної ділянки 
аудиту. Виявлення зон підвищеного ризику спотворення облікових даних і / 
або регістрів. Побудова процедур аналізу виявлення негативних процесів. 
Розробка заходів щодо їх попередження. Операційний, управлінський, 
виробничий типи аудиту. Дія аудитора у відповідь на оцінені ризики. 
Страхування відповідальності аудиторів та аудиторських фірм. 

Компоненти внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. 
Суттєвість помилок і її взаємозв'язок з аудиторським ризиком. Внутрішній 



аудит як основа організації системи внутрішнього контролю. Контрольне 
середовище. Прийоми і засоби контролю, методика тестування засобів 
контролю. Критична оцінка систем внутрішнього контролю в Україні, 
напрями удосконалення та розвиток методології внутрішнього аудиту. Вплив 
внутрішнього аудиту на ефективність бізнесу. 
 
ТЕМА 8. Сучасні методи отримання аудиторських доказів і їх фіксації 

 
Інтернет-середовище як джерело аудиторських доказів: теоретичні 

аспекти оцінки надійності та практики застосування. Методи фіксації 
аудиторських доказів: записи, відео-, аудіо- записи, сканування, 
ксерокопіювання, фотографування, розрахунки, зроблені аудитором в 
електронних програмних засобах. Подання доказів при оцінці якості аудиту. 
Подання доказів у суді. Обмежений режим доказів, що становлять державну 
таємницю. Склад і структура стандартного аудиторського висновку. Види 
модифікації аудиторського висновку. Використання роботи третіх осіб. 
Аудит фінансової звітності групи. Використання роботи внутрішнього 
аудитора. Використання роботи експерта. 

 
ТЕМА 9. Аудит ефективності управління та супутні аудиторські послуги 

 
Оцінка ефективності управління: супутня послуга або завдання аудиту 

бухгалтерської звітності. Взаємозв'язок ефективності управління і 
застосування принципу безперервності діяльності організації. Фактори, що 
впливають на облікові показники ефективності операції. Оцінка ефективності 
фактів господарської діяльності і їх відповідності законодавству. Оцінка 
ризиків податкової політики організації. Аудит ефективності як самостійний 
тип аудиту. Подальші події і оцінка їх аудитором. Оцінка безперервності 
діяльності. Особливості проведення оглядових перевірок. Консалтинг і 
аудит: проблеми суміщення. Аудит корпоративної звітності. Аудит 
прогнозної фінансової інформації. Завдання з огляду та надання впевненості.  
Супутні послуги та спеціалізовані сфери аудиту. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Структура залікового кредиту дисципліни 
 «Аналіз і аудит: теоретико-методологічний аспект» 

Назва теми 
Кількість годин 

Аудиторні години Самостійна робота 
Змістовий модуль 1.  

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

6 15 

Тема 2. Концептуальні основи 
економічного аналізу та його 
методологія 

5 15 

Тема 3. Тенденції та перспективи 
розвитку економічного аналізу 

4 15 

Змістовий модуль 2..   
Тема 4. Аудит як інститут 
постіндустріального суспільства 

4 10 

Тема 5. Регулювання професії та 
професійна етика аудиторів 

4 10 

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

5 10 

Тема 7. Аудит бізнесу як сучасна 
модель проведення аудиту 

6 10 

Тема 8. Сучасні методи отримання 
аудиторських доказів і їх фіксації 

5 10 

Тема 9. Аудит ефективності 
управління та супутні аудиторські 
послуги 

6 10 

Разом 45 105 
 
 

 
6. Тематика самостійної роботи аспірантів 

№ 
з/п 

Тематика 
К-сть 
годин 

1. Теорія контролю: кібернетичний аспект 1 

2. 
Теорія економічного аналізу та її розвиток в умовах 
динамічності та невизначеності середовища функціонування 

1 



бізнесу. 
3. Концептуальна основа аудиторських завдань 1 

4. 
Методологічні передумови теорії аналітичної та аудиторської 
діяльності в умовах стрімкого розвитку інформаційних 
технологій 

1 

5. 
Основні концепції економічного аналізу як самостійної галузі 
знань 

1 

6. 
Роль економічного аналізу в розробці і прийнятті 
управлінських рішень, його місце в процесі управління 

1 

7. 
Слабкі та сильні сторони суб'єкта господарювання, 
можливість і загрози розвитку суб'єктів господарювання 

1 

8. 
Методика економічного аналізу: якісні та кількісні оцінки в 
економічному аналізі 

1 

9. 
Методика економічного аналізу: система аналітичних 
показників 

1 

10. 
Метод деталізації, його використання для оцінки стану 
аналізованого об'єкта, його призначення 

1 

11. 
Обґрунтування і кількісна оцінка залежності результативних 
показників від факторних. 

1 

12. Методи моделювання економічних показників. 1 

13. 
Сучасні напрямки розвитку економічного аналізу в умовах 
глобалізації та вирішення завдань сталого розвитку 

1 

14. Посилення цільової спрямованості економічного аналізу 1 
15. Узагальнення результатів факторного аналізу 1 

16. 
Застосування в аналітичних дослідженнях економіко-
математичних, статистичних та евристичних методів 

2 

17. 
Взаємозв'язок різних методів дослідження, які 
використовуються в економічному аналізі 

1 

18. 
Роль евристичних методів аналізу в ринковій економіці та 
напрямки їх розвитку 

1 

19. Діагностична спрямованість аналізу 1 

20. 
Комплексний аналіз господарської діяльності та його 
переваги 

2 

21. 
Концептуальні основи аудиту та його місце в системі 
економічного контролю 

1 

22. Поняття аудиторської послуги 1 
23. Основні концепції аудиту: аудит-консалтинг 1 
24. Основні концепції аудиту: аудит-контролінг 1 



25. Основні концепції аудиту : аудит-контроль 1 
26. Великі міжнародні аудиторські мережі 1 
27. Національні ринки аудиту різних країн 1 
28. Сучасний стан ринку аудиторських послуг в Україні 1 

29. 
Експертні оцінки прогнозного розвитку ринку аудиторських 
послуг 

1 

30. Вплив фінансових криз на ринок аудиторських послуг 1 
31. Досвід зарубіжних країн в регулюванні аудиту 1 

32. 
Системи регулювання аудиторської діяльності, що 
функціонують в США, Великобританії, Німеччині та Франції 

2 

33. Сучасні тенденції в розвитку регулювання професії 1 
34. Поняття «незалежність», філософський аспект 1 

35. 
Організаційні, економічні, особистісні та інші критерії 
залежності 

1 

36. «Конфлікт інтересів»: поняття і трактування 1 

37. 
Організація внутрішнього контролю за дотриманням 
принципу незалежності 

1 

38. Вимоги міжнародних та національних стандартів аудиту 1 
39. Загальне застосування кодексу етики професійних бухгалтерів 1 
40. Загрози порушення принципів етики і запобіжні заходи 1 
41. Система контролю якості аудиторських послуг і її елементи 1 
42. Організація контролю якості аудиторських послуг 2 
43. Моніторинг, оцінки якості та ефективності аудиту 1 

44. 
Найбільш поширені підстави для пред'явлення претензій до 
аудитора 

1 

45. 
Критерії визнання аудиторського висновку «завідомо 
неправдивими» 

1 

46. 
Критерії ефективності аудиту на макро- і мікрорівні : 
методики і параметри оцінки 

1 

47. Роль аудиту в попередженні кризових явищ в економіці 1 

48. 
Взаємозв'язок критеріїв достовірності звітності та фінансової 
кризи 

1 

49. Аналітичні процедури при аналізі фінансового стану 2 
50. Аудиторські докази вірогідності банкрутства 1 
51. Спотворення бухгалтерської звітності: причини і ознаки 2 

52. 
Мотивація умисних спотворень бухгалтерської звітності та 
іншої фінансової інформації 

1 

53. Методи викривлення фінансової інформації 1 



54. 
Методи і аналітичні прийоми виявлення спотворень 
інформації 

1 

55. Дії аудитора при виявленні спотворень 1 
56. Види шахрайства та помилки 2 

57. 
Умови, що сприяють виникненню шахрайства на 
підприємствах 

1 

58. Способи ідентифікації та запобігання шахрайству 1 
59. Аудит і очікування суспільства 1 

60. 
Публічно-правова природа аудиту та конфіденційність 
інформації 

1 

61. 
Аудиторські послуги з податкової мінімізації та вивезення 
капіталу і громадянська відповідальність 

2 

62. 
Вивчення і опис бізнес-процесу як основа оцінки ризиків 
викривлення бухгалтерської звітності організації 

2 

63. 
Побудова схеми бізнес процесу стосовно до конкретної 
ділянки аудиту 

2 

64. 
Виявлення зон підвищеного ризику спотворення облікових 
даних і / або регістрів 

1 

65. 
Побудова процедур аналізу виявлення негативних процесів та 
розробка заходів щодо їх попередження 

2 

66. Операційний, управлінський, виробничий типи аудиту 2 

67. 
Внутрішній аудит як основа організації системи внутрішнього 
контролю 

2 

68. 
Прийоми і засоби контролю, методика тестування засобів 
контролю 

2 

69. 
Критична оцінка систем внутрішнього контролю в Україні, 
напрями удосконалення та розвиток методології внутрішнього 
аудиту 

2 

70. Вплив внутрішнього аудиту на ефективність бізнесу 1 
71. Загальна модель аудиторського ризику 2 
72.  2 
73. Модель аудиторського ризику 1 
74. Ідентифікація ризику суттєвого викривлення 1 

75. 
Ризик засобів контролю і поняття надійності контрольних 
процедур 

1 

76. Суттєвість помилок і її взаємозв'язок з аудиторським ризиком 1 



77. 
Інтернет-середовище як джерело аудиторських доказів: 
теоретичні аспекти оцінки надійності та практики 
застосування 

1 

78. 

Методи фіксації аудиторських доказів: записи, відео-, 
аудіозаписи, сканування, ксерокопіювання, фотографування, 
розрахунки, зроблені аудитором в електронних програмних 
засобах 

1 

79. Подання доказів при оцінці якості аудиту 1 

80. 
Обмежений режим доказів, що становлять державну 
таємницю 

1 

81. 
Оцінка ефективності управління: супутня послуга або 
завдання аудиту бухгалтерської звітності 

2 

82. 
Взаємозв'язок ефективності управління і застосування 
принципу безперервності діяльності організації 

1 

83. Фактори, що впливають на облікові показники ефективності 1 

84. 
Оцінка ефективності фактів господарської діяльності і їх 
відповідності законодавству 

1 

85. Консалтинг і аудит: проблеми суміщення  
86. Аудит прогнозної фінансової інформації 1 
87. Аудит корпоративної звітності 1 
88. Супутні послуги та спеціалізовані сфери аудиту 1 
 Разом 105 

 
 
6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 
 
У процесі вивчення дисципліни «Аналіз і аудит: теоретико-

методологічний аспект» використовуються такі засоби оцінювання та методи 
демонстрування результатів навчання: 

- Поточне тестування та опитування; 
- Командні проекти; 
- Аналітичні звіти, реферати, есе; 
- Розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 
- Презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- Виступи на наукових заходах; 
- Екзамен  

 
 



7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
 
Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Аналіз і 

аудит: теоретико-методологічний аспект» визначається за шкалою 
оцінювання: 

За шкалою 
ТНЕУ 

За 
національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 Відмінно А (відмінно) 
85-89 

Добре 
В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 
65–74 

Задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
Незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 
 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна 

 

№ 
з/п 

Найменування Номер 
теми 

1 мультимедійний екран Sopur – 1 шт. 1-9 

2 проектор Leater LX402U- LCD 1024 x 768 XGA 1-9 

3 Електронний варіант лекцій 1-9 
4 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 

(електронний варіант) 
2-9 

5 Методичні вказівки з дисципліни «Аналіз і аудит: теоретико-
методологічний аспект» 

1-9 
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