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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є організація, проведення та аналізу аудиту і оцінювання 

управлінської діяльності організацій (підприємств, установ). 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: засвоєння знань і умінь з організації, проведення та аналізу аудиту і 

оцінювання управлінської діяльності організацій (підприємств, установ), 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. 

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: розкрити сутність аудиту й оцінювання 

управлінської діяльності у порівнянні з іншими видами аудиту; вивчити організаційні засади 

аудиторської діяльності, її правове та інформаційне забезпечення; розкрити причини проведення 

аудиту управлінської діяльності; розглянути різні типи та методології оцінювання; вивчити 

механізми аналізу та інтерпретації даних; ознайомитися з алгоритмом оцінки ефективності та 

результативності діяльності органів влади; сформувати навички підготовки та проведення аудиту 

та оцінювання управлінської діяльності; навчитися складати документи, які забезпечують 

звітність та використання результатів аудиту для подальшого розвитку управлінської діяльності. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного адміністрування», 

«Стратегічне управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної 

служби», «Лідерство, управління, прийняття управлінських рішень». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: суть і призначення аудиту управлінської діяльності; поняття економічності, 

ефективності та результативності, які становлять основу аудиту управлінської діяльності; основи 

планування освітнього аудиторського дослідження; етапи проведення аудиту управлінської 

діяльності; стандарти проведення аудиторської оцінки; основні нормативні документи, що 

визначають головні засади аудиторської діяльності; мету аудиту установчих документів і власного 

капіталу; порядок складання програму аудиту установчих документів; техніку моніторингу і 

критерії оцінювання управлінської діяльності; процедуру та методи отримання результатів 

оцінювання. 

б) уміти: вирізняти аудит управлінської діяльності з інших видів аудиту; визначати проблему 

аудиту управлінської діяльності; збирати та опрацьовувати дані аудиторського дослідження; 

складати та оформлювати основні види аудиторських документів; застосовувати системний підхід 

при оцінюванні управлінської діяльності; вирізняти аудит управлінської діяльності з інших видів 

аудиту; визначати проблему аудиту управлінської діяльності; класифікувати нормативну базу 

аудиту управлінської діяльності; збирати та опрацьовувати дані аудиторського дослідження; 

встановити алгоритм аудиторської перевірки; розробляти критерії та процедури внутрішнього 

аудиту; складати тест внутрішнього контролю установчих документів; збирати та опрацьовувати 

дані аудиторського дослідження; за результатами аудиту складати робочі й підсумкові документи. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності: сучасний стан та перспективи. 

Тема 2. Об’єкти аудиторської діяльності. 

Тема 3. Зарубіжний досвід проведення аудиту управлінської діяльності. 



Тема 4. Оцінювання методів і результатів управлінської діяльності в системі аудиторських 

перевірок. 

Тема 5. Концепції економічності, ефективності і результативності управління. 

Тема 6. Аудиторська фірма та аудиторські послуги. 

Тема 7. Попереднє ознайомлення та вибір проблеми аудиту. 

Тема 8. Планування аудиторського проекту. 

Тема 9. Процес здійснення аудиту. 

Тема 10. Аудиторський звіт. 

Тема 11. Завершення аудиту управлінської діяльності. 

 

Кафедра економіки та менеджменту. 

 

Мова викладання: українська. 

 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні/семінарські заняття. 

 

Форма підсумкового контролю: залік. 

 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Капленко Г.В. 
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