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Опис дисципліни 

Метою дисципліни «Аудит: теорія, методологія, організація» є формування 

здатності розв’язувати комплексні проблеми у сфері обліку і оподаткування, а також 

проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення. 

 

Структура курсу 
Години Тема Результати навчання Завдання 

14 1. Предмет, метод і 
об’єкти організації та 
методики аудиту 

Володіти здібностями до логічного мислення 
щодо проблемних питань обліку і 
оподаткування та навичками проведення 
досліджень, що забезпечують розширення 
бази наукових знань в галузі управління та 
адміністрування. 

Тести, 
підготовка до 
колоквіуму 

10 2. Нормативне 
регулювання аудиту 
та проблеми його 
гармонізації 

Володіти концептуальними та 
методологічними знаннями в галузі 
управління та адміністрування та бути здатним 
застосовувати їх до професійної діяльності на 
межі предметних галузей. 

Тести, 
ознайомлення 
з нормативною 
базою 

14 3. Організація 
діяльності і контроль 
якості аудиторських 
послуг 

Вміти оцінювати вплив інноваційних процесів 
у технологіях та економіці на методологію та 
методику аудиту. 

Тести, 
підготовка 
слайдів 

14 4. Методика аудиту 
фінансової звітності 
та критерії її 
оцінювання 

Демонструвати навички роботи з сучасним 
програмними продуктами, що призначені для 
ведення обліку, проведення економічного 
аналізу, аудиту та податкових розрахунків. 

Тести, 
вирішення 
ситуаційних 
завдань 

16 5. Аудиторський 
ризик і оцінювання 
системи 
внутрішнього 
контролю 

Використовувати сучасні інформаційні 
джерела національного та міжнародного рівня 
для оцінки стану вивченості об’єкту 
досліджень і актуальності наукової проблеми. 

Тести, 
вирішення 
ситуаційних 
завдань 

16 6. Порядок 
документального 
оформлення 
результатів аудиту 

Знайти оригінальне інноваційне рішення, 
направлене на розв’язання конкретної 
обліково-аналітичної проблеми. Застосовувати 
практичні методики окремих видів аудиту 

Тести, 
вирішення 
ситуаційних 
завдань 

18 7. Організація і 
методика аудиту 
активів та пасивів 

Вміти визначити об’єкт і суб’єкт досліджень, 
використовуючи гносеологічні підходи до 
розв’язання проблем в галузі управління та 
адміністрування. Демонструвати навички 
роботи з сучасним програмними продуктами, 
що призначені для ведення обліку, проведення 
економічного аналізу, аудиту та податкових 
розрахунків. 

Тести, 
вирішення 
ситуаційних 
завдань 

14 8. Завершення 
аудиторської 

Розробити оригінальний практичний курс для 
студентів з фахової дисципліни, враховуючи 

Тести, 
вирішення 
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перевірки та 
узагальнення 
результатів 

сучасний стан наукових знань та особисті 
дослідницькі навички. 

ситуаційних 
завдань 
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