
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

Силабус навчальної дисципліни 
«Теоретико-методичне забезпечення контролю якості аудиту» 

 

Спеціальність 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

Освітня програма - 

Освітній рівень Аспірантура 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 2 курс аспірантури, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год. 

Практичні (семінарські) – 20год. 

Самостійна робота – 110год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра «Обліку і бізнес-консалтингу», ауд. 208 

(гол. корп.), (057) 702-18-30 (дод. 3-37) 
Сайт кафедри: http://kafacco.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Лядова Юлія Олександрівна, доцент, канд. екон. 
наук 

Контактна інформація  викладача  uliia.liadova@gmail.com 

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 
Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі обліку та бізнес-консалтингу, очні, 

відповідно до графіку консультацій, індивідуальні, 

чат в ПНС 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх докторів філософії здатності до 

розуміння та розвитку теоретичних, методичних та організаційних засад контролю якості 

аудиторських послуг в умовах трансформації діяльності вітчизняних суб’єктів аудиторської 

діяльності у відповідності до міжнародних стандартів. 

Передумови для навчання 

Дисципліна носить комплексний міжгалузевий характер і об’єднує знання, вміння та 

навички, отримані в ході вивчення фінансів, фінансового обліку, аудиту, організації і 

методики аудиту, економіко-математичних методів, основ наукових досліджень та інших 

дисциплін. 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Роль та призначення теоретико-методичного забезпечення контролю якості аудиту 

Тема 2. Система контролю якості аудиту та її основні елементи 

Тема 3. Організація контролю якості аудиту 

Тема 4. Методичний базис контролю якості аудиторських послуг 

Тема 5. Аудиторська реформа в Україні та її вплив на якість аудиторських послуг 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Мультимедійний проектор 

Сторінка курсу на платформі    Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7608 

Система оцінювання результатів навчання 

Здобувача слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. 

Максимально/мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний контроль 

упродовж семестру – 100/60. 
Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

http://kafacco.hneu.edu.ua/
mailto:uliia.liadova@gmail.com
http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=422730
http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=422730


Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності: усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із запозиченням не більше 30%. Списування 

під час контрольних робіт заборонені. Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування на платформі Мoodle. 

Політика щодо пропусків занять: відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин навчання може відбуватись дистанційно за 

погодженням з викладачем. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: роботи, які 
здаються з порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на оцінку нижчу на 

20%. Перескладання заліку відбувається із дозволу деканату. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (посилання).  
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