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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АУДИТ І ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  

 Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти, освітньо-

професійна програма 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

28 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова  

Модулів – 1 Спеціальність: 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1–й – 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

2–й – 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,1 

самостійної роботи 

студента – 3,7 

Ступінь вищої освіти: 

магістр 

 

Освітньо-професійна 

програма:  

 «Публічне управління 

та адміністрування» 

Лекції 

16 год. – 

Практичні заняття 

14 год. – 

Самостійна робота 

60 год. – 

Індивідуальні завдання: 

год. 

– – 

Вид контролю: 

Іспит – 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Аудит і оцінювання управлінської діяльності є однією з дисциплін, яка 

посідає важливе місце у системі контролю і оцінювання ефективності методів 

та результатів управлінської діяльності підприємств різних форм власності. 

 Аудит і оцінювання управлінської діяльності – це практичні 

інструменти, які можуть бути використані для того, щоб покращити 

функціонування органів управління або перерозподілити ресурси на користь 

кращих програм, забезпечивши при цьому їх економне використання.  

Аудит і оцінювання управлінської діяльності використовують з метою 

перевірки організації і методики контролю установчих документів, облікової 

політики, методів та результатів управління, виконання стратегічного плану, 

трудової дисципліни та професійної компетенції, аудиторських послуг, 

внутрішнього контролю, витрат діяльності, грошових коштів та інформаційного 

забезпечення.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Аудит і оцінювання 

управлінської діяльності» – засвоєння знань і умінь з організації, проведення та 

аналізу аудиту і оцінювання управлінської діяльності підприємства, зокрема 

організація аудиторської перевірки, виявлення недоліків та проблем у методиці 

управління керівників різних ланок, комплексний аналіз існуючого стану 

управлінської діяльності на основі зібраних даних та надання рекомендацій 

щодо механізмів підвищення економічності, ефективності і результативності 

роботи суб’єктів управлінської діяльності різних рівнів.  

Завдання вивчення дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності»: розкриття сутності аудиту й оцінювання управлінської діяльності; 

набуття методичних навичок аудиторської перевірки та оцінювання стану 

управлінської діяльності; опанування різних типів та методологій оцінювання; 

вивчення організації процесу аудиту та оцінювання; формування навичок 

підготовки та проведення аудиту управлінської діяльності; опанування 

складати документи, які забезпечують звітність та використання результатів 

аудиту для подальшого розвитку управлінської діяльності.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати суть і призначення аудиту управлінської діяльності; поняття 

економічності, ефективності та результативності, які становлять основу аудиту 

управлінської діяльності; основи планування аудиторського дослідження; етапи 

проведення аудиту управлінської діяльності; стандарти проведення 

аудиторської оцінки;  

вміти вирізняти аудит управлінської діяльності з інших видів аудиту; 

визначати проблему аудиту управлінської діяльності; збирати та опрацьовувати 
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дані аудиторського дослідження; складати та оформлювати основні види 

аудиторських документів.  

 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Основи аудиту і оцінювання управлінської 

діяльності  

 

Тема 1. Сутність управлінської діяльності та форма її контролю 

(Управлінська діяльність як специфічна складова суспільного виробництва. 

Аудит управлінської діяльності, як форма контролю, та його основні 

елементи) 

Тема 2. Аудит і оцінювання управлінської діяльності: сучасний стан та 

перспективи (Передумова виникнення аудиту управлінської діяльності. Мета, 

основні завдання та причини проведення аудиту управлінської діяльності. 

Аудит управлінської діяльності та інші види аудиту. Порівняльна 

характеристика аудиту управлінської діяльності та фінансового аудиту).  

Тема 3. Оцінювання методів і результатів управлінської діяльності в 

системі аудиторських перевірок. Концепції економічності, ефективності і 

результативності управління (Поняття «оцінювання» та його сутність. 

Моделі оцінювання. Економічність, ефективність і результативність в 

управлінні. Результативність і мета проведення аудиту і оцінювання 

управлінської діяльності. Важливість економічності, ефективності та 

результативності для аудиту управлінської діяльності. Практичне 

використання ефективності, економічності та результативності). 

 

Змістовий модуль 2. Організація аудиту управлінської діяльності  

 

Тема 4. Аудиторська фірма та аудиторські послуги (Суті «аудиторська 

фірма». Мета діяльності аудиторських фірм. Умовами створення ауди-

торської фірми. Документи та законодавчо-нормативна база. Сертифікат 

для здійснення аудиторської діяльності. Права, обов’язки та відповідальність 

аудиторських фірм. Контроль якості аудиторської роботи. Звітність 

аудиторських фірм (аудиторів). Суть та призначення аудиторських послуг. 

Договір про проведення аудиту. Види аудиторських послуг за сферою їх 

діяльності. Внутрішній аудит і його організація. Зовнішній аудит). 
Тема 5. Планування аудиторського проекту. Процес здійснення аудиту 

(Планування аудиторського дослідження. Робочий план як основний робочий 

документ. Процес здійснення аудиту. Збирання даних: мета та способи. 

Надійність і достовірність. Робота з документами. Класифікація та 

реєстрація зібраних даних. Аналіз якісних даних. Використання кількісного та 

якісного аналізу для пояснення причин та наслідків. Висновок і перевірка. 

Критерії оцінювання. Графік роботи. Бюджет проекту). 
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Тема 6. Аудиторський звіт. Завершення аудиту управлінської діяльності 
(Аудиторський звіт та його призначення. Оцінювання якості аудиторського 

звіту за критеріями: відповідність, надійність та достовірність, 

об’єктивність, матеріальність, можливість порівняння, доступність, 

зрозумілість. Завершення аудиторського проекту. Зовнішня діяльність. 

Внутрішня діяльність. Поняття «реального» та «ідеального» процесів аудиту. 

Документи, що готуються після проведення аудиту. Стандарти аудиту). 
 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 

змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

лек пр л інд СРС лек пр л інд СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 – Основи та організація аудиту і оцінювання управлінської 

діяльності 

Змістовий модуль 1. Основи аудиту і оцінювання управлінської діяльності  

Тема 1. Сутність 

управлінської 

діяльності та форма 

її контролю 

10 2 2 – – 10 – – – – – – 

Тема 2. Аудит і 

оцінювання 

управлінської 

діяльності: сучасний 

стан та перспективи 

18 2 2 – – 10 – – – – – – 

Тема 3. Оцінювання 

методів і результатів 

управлінської 

діяльності в системі 

аудиторських 

перевірок. Концепції 

економічності, 

ефективності і 

результативності 

управління 

8 2 2 – – 10 – – – – – – 

Змістовий модуль 2. Організація аудиту управлінської діяльності  

Тема 4. 

Аудиторська фірма 

та аудиторські 

послуги 

28 4 2 – – 10 – – – – – – 

Тема 5. Планування 

аудиторського 

проекту. Процес 

здійснення аудиту 

12 2 2 – – 10 – – – – – – 

Тема 6. 

Аудиторський звіт. 

Завершення аудиту 

управлінської 

14 4 4 – – 10 – – – – – – 
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діяльності 

Всього за  

модулем 1 
90 16 14 – – 60 – – – – – – 

УСЬОГО ГОДИН 90 16 14 – – 60 – – – – – – 

 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Мета проведення практичних занять полягає в тому, щоб закріпити та по-

глибити теоретичні знання, одержані студентами під час вивчення лекційного 

матеріалу та рекомендованої літератури, а також навчити студента основам 

аудиту і оцінювання управлінської діяльності та процес організації аудиту 

управлінської діяльності і навчити використовувати одержані знання при 

розв’язанні практичних завдань. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчан-

ня 

заочна 

форма 

навчан-

ня 

1 
Сутність управлінської діяльності та форма її 

контролю 
2 

– 

2 
Аудит і оцінювання управлінської діяльності: 

сучасний стан та перспективи 
2 

– 

3 

Оцінювання методів і результатів управлінської 

діяльності в системі аудиторських перевірок. 

Концепції економічності, ефективності і 

результативності управління 

2 

– 

4 Аудиторська фірма та аудиторські послуги 2 – 

5 
Планування аудиторського проекту. Процес 

здійснення аудиту 
2 

– 

6 
Аудиторський звіт. Завершення аудиту 

управлінської діяльності 
4 

– 

ВСЬОГО 14 – 
 

 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 
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№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан

ня 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  20 – 

2 Підготовка до практичних занять 20 – 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
20 – 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
– – 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 60 – 

 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з окремими видами самостійної роботи студента в 

годинах. 

Мета організації самостійної роботи студентів полягає в тому, щоб 

привити студентам практичні навички роботи з нормативними науково-

методичними матеріалами, закріпити знання, одержані студентами під час 

лекційних та практичних занять. 

Самостійна робота з дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності» полягає: 

− в підготовці до практичних занять; 

− в підготовці до тестування та контрольних робіт; 

− в підготовці до іспиту. 
 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

  

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, варіанти контрольних робіт для підсумкового 

контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем дисципліни.  

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів денної форми 

навчання з дисципліни здійснюється шляхом усного та письмово опитування 

студентів та розв’язання ними завдань на практичних заняттях, а також 

підсумкового тестування з окремих тем дисципліни. 
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Аудит і оцінювання управлінської діяльності ґрунтується на матеріалах 

таких дисциплін, як аудит, економічний аналіз, ревізія і контроль, статистика, 

менеджмент, маркетинг тощо.  

З дисципліни  «Статистика»:  

1. Що таке абсолютні і відносні величини? 

2. Які існують види середніх величин? 

3. З якою метою використовуються ряди динаміки? 

4. З якою метою використовується групування статистичних показників?  

5. Які існують форми економічних індексів? 

З дисципліни  «Економічний аналіз»: 

1. Завдання аналізу фінансових результатів. Джерела інформації. 

2. Загальна оцінка фінансових результатів діяльності підприємства. 

3. Аналіз рентабельності виробництва. Факторний аналіз рентабельності. 

4. Рентабельність продукції. Аналіз рентабельності продукції. 

5. Аналіз використання прибутку підприємства. 

6. Загальна оцінка фінансового стану по балансу. 

7. Аналіз складу майна. 

8.  Аналіз джерел формування майна. 

9.  Складання балансу ліквідності. 

10. Аналіз ліквідності і платоспроможності. 

11.  Аналіз фінансової стабільності. 

12. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу. 

13. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. 

З дисциплін «Фінансовий облік»: 

1. Які стандарти бухгалтерського обліку регламентують питання обліку 

витрат підприємства? 

2. Як класифікуються витрати в фінансовому обліку? 

3. Як обліковують витрати на виробництво продукції? 

4. Як визначають фактичну собівартість виробленої продукції? 

5. Як розраховують та обліковують нарахування на фонд оплати праці 

підприємства? 

6. Як формуються та розподіляються загальновиробничі витрати 

підприємства? 

7. Який склад і особливості обліку адміністративно-управлінських 

витрат?  

8. Який склад і особливості обліку витрат на збут? 

9. Як складається калькуляція повної собівартості продукції? 

10. Як в фінансовому обліку формуються фінансові результати діяльності 

підприємства? 
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Контроль залишкових знань студентів з дисципліни «Аудит і оцінювання 

управлінської діяльності» можна здійснити шляхом усного або письмового 

опитування за такими запитаннями: 

1. Зміст та основні завдання предмета «Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності».  

2. Мета аудиту управлінської діяльності.  

3. Основні завдання аудиту управлінської діяльності.  

4. Аудит управлінської діяльності: поняття та призначення.  

5. Поняття «оцінювання» та його сутність.  

6. Основні відмінності між аудиту управлінської діяльності та фінансовим 

аудитом.  

7. Аудит управлінської діяльності та інші види оцінювання.  

8. Економічність, ефективність і результативність в управлінні: 

визначення поняття та значення.  

9. Проблеми оцінювання ефективності та результативності.  

10. Мета діяльності аудиторських фірм.  

11. Умови створення аудиторських фірм.  

12. Контроль якості аудиторської роботи.  

13. Звітність аудиторських фірм (аудиторів).  

14. Суть та призначення аудиторських послуг.  

15. Види аудиторських послуг за сферою їх діяльності.  

16. Внутрішній аудит і його організація.  

17. Зовнішній аудит. 

18. Основні етапи проведення аудиту управлінської діяльності.  

19. Проблема аудиту: сутність і значення.  

20. Основні види планування.  

21. Робочий план як основний робочий документ.  

22. Об’єкти аудиторської діяльності.  

23. Класифікація об’єктів аудиторської діяльності.  

24. Графік роботи аудиту управлінської діяльності.  

25. Основні етапи аудиту управлінської діяльності.  

26. Збирання даних: мета та завдання.  

27. Способи збирання даних. 

28. Написання аудиторського звіту: мета та завдання.  

29. Основні критерії оцінювання звіту аудиту управлінської діяльності.  

30. Типова структура аудиторського звіту.  

31. Сутність зовнішньої діяльність після завершення аудиторського 

дослідження.  

32. Сутність внутрішньої діяльності після проведення аудиторського 

дослідження.  

33. Основні прийоми для покращення якості аудиторського звіту.  

34. Документи, що використовуються у процесі аудиту.  

35. Мета, суть стандартів щодо написання аудиторського звіту. 
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10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною, індивідуальною роботою 

студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

 

Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 
 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2й семестр  

МОДУЛЬ 1 – Методи управлінського обліку: калькулювання собівартості продукції, 

бюджетне планування і контроль 

Робота на лекціях 1/-  2/-  8 8 16 – – – 

Робота на практичних 

заняттях 
3/-  5/-  8 24  40  – – – 

Підготовка до практичних 

занять  
– – – 8 16 – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
– – – – 8    

Проміжна сума  – – – 50 80 – – – 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
0,5/-  1/- 20 10   20 – – – 

Оцінка за модуль 1 – – – 60 100 – – – 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 

 

 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аудит і 

оцінювання управлінської діяльності» для студентів денної форми навчання 

спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування», ступеню 

«Магістр» / Укл. К.О. Васьковська. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – 17 с. 
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