
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА 

ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан 

 

_______________ доц. А. В. Стасишин 

  

 “____” ___________ 20___ р. 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності  
 

галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування» 

 

спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

 

 

 

освітній ступінь: бакалавр 

 

 
форма навчання: денна 

                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2020 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» для 

студентів  за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «бакалавр» денної 

форми навчання 

  

 

«26» грудня 2019 року –  11 с. 

 

 

 

 

Розробник: Решота О.А., к. держ. упр, доцент кафедри економіки та менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри економіки та менеджменту 

Протокол № 6 від « 26» грудня 2019р. 

 

 

В.о. завідувача кафедри ___________________ Комарницька Г.О. 
 

 

 

 

 

 

Розглянуто та ухвалено Вченою радою факультету управління фінансами та 

бізнесу 

Протокол № 6 від «26» грудня 2019 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Решота О.А., 2020 рік 

© ЛНУ імені Івана Франка, 2020 рік 

 



 

РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

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 

  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: 

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент набуде 

компетентностей: 

 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації,  проблеми у сфері 

професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, 

достатнім рівнем інтелектуального потенціалу 

 

Загальні компетентності: 

- здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії з метою 

ефективного вирішення поставлених завдань. 



- здатність до аналізу та оцінювання соціально-економічних процесів і явищ у 

суспільному середовищі та здійсненні професійної діяльності.  

- здатність планувати та управляти часом. 

- здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

- здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології для розв’язання 

конкретних задач та вирішення проблем у професійній галузі.  

- здатність використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах.  

- уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси. 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

- здатність до застосовування загальнонаукових і фундаментальних знань та проведення 

досліджень на відповідному рівні. 

 

Фахові компетентності: 

- уміння забезпечувати ведення бухгалтерського обліку в частині об’єктів, щодо яких 

існують альтернативні позиції в нормативних документах, або які підлягають 

врегулюванню на рівні облікової політики підприємства. 

- володіння відповідними практичними навичками щодо внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку: забезпечувати організацію та деталізацію 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку; групувати та класифікувати склад 

витрат виробництва; застосовувати сучасні методи обліку витрат; застосовувати 

управлінський аспект калькулювання собівартості продукції; використовувати 

методики внутрішньо господарського (управлінського) обліку для внутрішнього 

ціноутворення, складання калькуляцій обґрунтування управлінських рішень; уміти 

здійснювати бюджетування та бізнес-планування на підприємстві. 

- уміння проводити дослідження в галузях економіки:  вибрати і обґрунтувати тему, 

скласти план; уміти використовувати інформаційне забезпечення; складати і 

оформляти бібліографію, застосовувати комп’ютерні технології у наукових 

дослідженнях і т.д. 

- читати нормативно-довідкову документацію, бухгалтерську, фінансову та статистичну 

звітність, бізнес-плани. 

- завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення чи   

оформленням аналітичних висновків на запит користувачів відповідно до стандартів 

аналітичного процесу. Набути навички у виробленні управлінських рішень, 

спрямованих на посилення позицій підприємства у ринковому середовищі. 

- складати план-графік проведення державного аудиту чи фінансового розслідування. 

Уміло застосовувати процедури контрольно-перевірочної роботи. 

- грамотно, стисло і зрозуміло скласти акт за наслідками проведеного контролю із 

поставлених завдань перед бухгалтером, судом чи поліцією. Зробити документально і 

юридично обґрунтовані висновки за наслідками проведеного контролю з окремих 

питань фінансово – господарської діяльності підприємства, організації, чи установи. 

- планувати роботу аудиторської фірми, розробляти загальний план аудиту, програму 

аудиту. Організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше 

забезпечення праці аудиторів. 



- вибирати оптимальні методи здійснення і організації  аудиторських процедур. 

Складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора. 

 

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. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Робоча програма складена на  4 кредити. 

 

Форми контролю  – екзамен. 



 
 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Основні засади аудиту і оцінювання управлінської діяльності 

2. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності  в Україні  

3. 
Особливості зарубіжного досвіду проведення аудиту і оцінювання 

управлінської діяльності 

4. Оцінювання управлінської діяльності в системі аудиторських перевірок 

5. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення  

6. Аудиторська фірма та надання аудиторських послуг 

7. Особливості планування аудиту управлінської діяльності 

8. Методологія аудиту управлінської діяльності 

9. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

10. Документальне оформлення результатів аудиту 

11. Система внутрішнього контролю і аудиту 

12. 
Техніка моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів 

управлінської діяльності 

13. Аудит персоналу як ключовий аспект в оцінюванні управлінської діяльності 

14. Особливості аудиту роботи служб управління персоналом підприємства 

15. 
Оцінювання результатів управлінської діяльності керівників функціональних 

підрозділів підприємства 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Основні засади аудиту і оцінювання управлінської діяльності 

 

 Сутність та предмет аудиту. Історичні аспекти виникнення, становлення та розвитку 

аудиту. Основні передумови функціонування аудиту в сучасному суспільстві, завдання,  

функції аудиту та оцінювання управлінської діяльності. Предмет и метод аудиту. Стандарти 

та вимоги до державного і незалежного професійного аудиту. Принципи аудиту (етичні та 

методологічні). Добровільний (ініціативний) та обов’язковий аудит. Відмінності аудиту від 

інших форм контролю. Мета аудиту управлінської діяльності. Основні завдання аудиту 

управлінської діяльності. Причини проведення аудиту та оцінювання управлінської 

діяльності. Перспективи розвитку аудиту в Україні. Нормативно-правова база аудиту 

управлінської діяльності. 

 

Тема 2. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в  Україні   

 

Основи нормативно-правового регулювання аудиторської діяльності  Україні.  Становлення 

незалежного професійного аудиту. Управління аудиторською діяльністю.  Сертифікація та 

підвищення кваліфікації аудиторів.  Основна термінологія аудиторської діяльності.   

 

Тема 3. Особливості зарубіжного досвіду проведення аудиту і оцінювання управлінської 

діяльності 

 

  Історичні та економічні передумови виникнення аудиту. Характеристика етапів 

розвитку аудиту в зарубіжній практиці та в Україні. Міжнародні стандарти аудиту. Стандарти 

і вимоги до незалежного та внутрішнього контролю Необхідність стандартизації. Особливості 



застосування Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Динамічність стандартів аудиту.  

Кодекс етики аудиторів за МСА. Загрози дотриманню принципів.  Оцінка значущості загроз.  

Ненавмисні порушення Кодексу етики.   Процедури зменшення загроз: огляди, аналітичні 

звіти, статистичні обстеження, опитування, анкетування, обробка отриманих результатів. 

Характеристика кваліфікаційних вимог до аудиторів країн ЄС. Особливості організації 

проведення аудиту в деяких країнах Європи та США. 

  

Тема 4. Оцінювання управлінської діяльності в системі аудиторських перевірок 

 

Поняття оцінювання, концепції оцінювання, його інформаційне забезпечення. Види 

та типи оцінювання, моделі оцінювання. Результативність і мета проведення аудиту і 

оцінювання управлінської діяльності, підходи до оцінювання  

 

Тема 5. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення  
Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку. Аудиторська палата України. 

Професійні об'єднання аудиторів. Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстр 

аудиторських фірм та аудиторів. Контроль якості професійних аудиторських послуг. 

 

Тема 6. Аудиторська фірма та надання аудиторських послуг 

 

Поняття та порядок створення аудиторських фірм. Права та обов'язки аудиторів та 

аудиторських фірм в Україні. Аудиторські послуги. Поняття послуг аудиторських фірм. 

Консультаційні послуги. Різновиди аудиторських послуг. Контроль якості аудиторських 

послуг. Договори на проведення аудиту і організація супутніх послуг. 

 

 

Тема 7. Особливості планування аудиту 

 

Сутність та мета планування. Етапи аудиту та їх характеристика. Ознайомлення з 

бізнесом замовника. Підготовка та складання загального плану та програми аудиту. Стратегія 

аудиту. Мета та загальні принципи планування аудиту. Етап попереднього планування. Збір 

загальних відомостей Ознайомлення з юридичними зобов’язаннями клієнта. Оцінка ризику 

контролю. Поняття системи внутрішнього контролю. Оцінка ефективності функціонування 

системи внутрішнього контролю. Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку. Оцінка 

надійності системи внутрішнього аудиту. Загальний план аудиту і програма аудиторської 

перевірки. Мережевий графік проведення аудиту. 

 

 

Тема 8. Методологія аудиту 

 

Метод аудиту. Аналіз, синтез, аналогія, абстрагування, конкретизація, класифікація, 

спостереження, опитування, підтвердження, аналітичний огляд, оцінка, групування. 

Аудиторські процедури і їх класифікація. Вибіркові прийоми аудиту.  

 

Тема 9. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

 

Суть, суб'єкти, види аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів, прийоми і 

способи їх одержання. Поняття аудиторських доказів, їх види. Критерії оцінки аудиторських 

доказів. Джерела та процедури отримання аудиторських доказів. Аудиторська вибірка. 

Ризики, що пов’язані з вибірковою перевірко. Оцінка результатів вибірки. Аналітичні 

процедури в аудиті. Аудиторська перевірка облікових оцінок. Аудит операцій з пов’язаними 

сторонами. Оцінка принципу ймовірності безперервної діяльності підприємства. Помилки та 

шахрайство. Ознаки викривлень. Різновиди викривлень. Фактори, що сприяють помилкам і 

шахрайству.  Характеристика шахрайства.  Чутливість фінансових звітів до шахрайства.   



Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Пропозиції і заходи  щодо запобігання або 

скорочення порушень в майбутньому. Робочі документи аудитора.  

 

Тема 10. Документальне оформлення результатів аудиту 

 

 Повідомлення інформації з питань аудиту керівництву економічного суб’єкта. 

Узагальнення результатів проведеного аудиту. Загальні поняття про аудиторський висновок і 

аудиторський звіт. Аудиторський висновок: структура та зміст. Види аудиторських висновків. 

Модифікація думки незалежного аудитора. Аудиторський звіт. 

 

 

Тема 11. Система внутрішнього контролю і аудиту 

 

 Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти. Організація служби внутрішнього 

контролю і аудиту на підприємстві, основні функції і завдання. Зовнішній і внутрішній аудит: 

порівняльна характеристика. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Реалізація матеріалів 

внутрішнього аудиту. 

 

Тема 12. Техніка моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів 

управлінської діяльності 

 

Управлінська діяльність як об’єкт аудиторської перевірки. Поняття та сутність 

управлінської діяльності. Управлінський процес, Управлінське рішення. Методи 

управлінської діяльності. Методи забезпечення реалізації цілей і функцій управління. Методи 

функціонування управлінських органів (органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування). 

Тема 13. Аудит персоналу як ключовий аспект в оцінюванні управлінської 

діяльності 

Суть та специфіка аудиту персоналу як ключового аспекту в оцінюванні управлінської 

діяльності. Поняття аудиту управління персоналом. Основні завдання аудиту управління 

персоналом. Класифікація типів аудиту управління персоналом. Аудит персоналу як засіб 

забезпечення ефективної управлінської діяльності. 

 

 

Тема 14. Особливості аудиту роботи служб управління персоналом підприємства 

 

Особливості аудиту роботи служб управління персоналом підприємства. Технології 

управління організацією (підприємством, установою) з урахуванням особливостей її 

функціонування. Організація роботи керівників структурних підрозділів (організаційно-

контрольних, кадрових, юридичних, планово-фінансових, бухгалтерського обліку та 

звітності). Сутність моніторингу результатів управлінської діяльності та їх оцінювання.  

 

Тема 15. Оцінювання результатів управлінської діяльності керівників 

функціональних підрозділів підприємства 

 

Особливості оцінювання результатів управлінської діяльності керівників 

функціональних підрозділів підприємства. Роль моніторингу в системі управлінської 

діяльності. Техніка моніторингу  результатів управлінської діяльності в організації 

(підприємстві, установі). 
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Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі факультету 

управління фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни  

http://www.minfin.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


1. Верховна Рада України –  http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – 

http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Національний інститут стратегічних досліджень 

при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/  

5. Міністерство фінансів України: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

6. Всеукраїнська професійна громадська 

організація: «Спілка аудиторів України» :  

http://spilka-audit.org.ua/   

7. Аудиторська палата України: 

http://www.apu.com.ua/   

8. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів 

України: http://www.ufpaa.org/  

9. Міжнародна федерація бухгалтерів:  

http://www.ifac.org/   

10. Всеукраїнська професійна громадська 

організація «Спілка податкових консультантів 

України»: 

http://www.taxadvisers.org.ua/index.html  

11. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

12.  Державний комітет України з питань  

регуляторної політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index 

13. Державний комітет статистики України: 

www.ukrstat.gov.ua 

 

 

 Стандарти освіти (Освітньо-

наукова програма); 

  Навчальні та робочі навчальні 

плани; 

  Програму навчальної 

дисципліни; 

  Робочу програма навчальної 

дисципліни; 

 Семестровий план; 

 Навчально-методичні 

матеріали для проведення 

лекцій. Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни; 

 Плани семінарських занять і 

методичні рекомендації щодо їх 

проведення з навчальної 

дисципліни; 

  Завдання для самостійної 

роботи студента і методичні 

рекомендації щодо їх виконання 

з навчальної дисципліни; 

   Завдання для індивідуальної 

роботи студента (індивідуальні 

навчально-дослідні завдання) і 

методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної 

дисципліни; 

 Засоби діагностики знань та 

умінь студентів; 

  Завдання для модульного та 

підсумкового контролю знань; 

  Методичні, мультимедійні, 

опорні матеріали для лекційних, 

семінарських (практичних) 

занять; 

 Рекомендована література на 

поточний навчальний рік; 

 Дистанційний курс із 

зазначенням місця його 

знаходження, доступу (за умови 

запровадження); 

 Законодавчі та інструктивно-

методичні матеріали, альбоми 

схем, бланковий матеріал. 

 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.ukrstat.gov.ua/


 

 

 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми  

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

    


