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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

 Предметом навчальної дисципліни є організація, проведення та аналіз 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. 

 

 



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.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



«Аудит і оцінювання управлінської діяльності» 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі 

знань: 

28 Публічне управління та 

адміністрування 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

цикл професійної та практичної підготовки  

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

Бакалавр 

Курс:  III 

Семестр:  ІI 

Методи навчання: 

лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, 

ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, захист 

реферативних робіт,  складання схем, таблиць тощо 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні 

завдання 

 

Екзамен 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 80 48 32 2 20 20 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних 

робіт 

Вид контролю 

 

6 

 

1  Екзамен 

 

РОЗДІЛ 3.  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 4.  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,  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.  

 

Тема 2. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в  Україні   

 

Основи нормативно-правового регулювання аудиторської діяльності в Україні.  

Становлення незалежного професійного аудиту. Основна термінологія аудиторської діяльності.   

Управління аудиторською діяльністю.  Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів.   

 

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 управлінської діяльності 

 

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 управлінської діяльності 

 

Метод аудиту управлінської діяльності. 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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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№  

теми  

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  

ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
и

 

ек
за

м
ен

 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Тема 1 
Основні засади аудиту і оцінювання 

управлінської діяльності 
8 5 3 2 2  

Тема 2 
Нормативно-правове регулювання 

аудиторської діяльності  в Україні 
8 5 3 2 2  

Тема 3 
Особливості зарубіжного досвіду проведення 

аудиту і оцінювання управлінської діяльності 
8 5 3 4 2  

Тема 4 
Оцінювання управлінської діяльності в 

системі аудиторських перевірок 
8 5 3 4 2  

Тема 5 
Регулювання аудиторської діяльності та її 

інформаційне забезпечення 
8 5 3 4 2  

Тема 6 
Аудиторська фірма та надання аудиторських 

послуг 
8 6 3 4 2  

Тема 7 
Особливості планування аудиту 

управлінської діяльності 
8 6 3 4 4  

Тема 8 Методологія аудиту управлінської діяльності 8 6 3 2 2  

Тема 9 
Аудиторські докази та робочі документи 

аудитора 
8 6 3 4 2  

Тема 10 
Документальне оформлення результатів 

аудиту 
8 6 3 4 2  

Тема 11 Система внутрішнього контролю і аудиту 8 5 2 4 2  

Тема 12 

Техніка моніторингу і критерії оцінювання 

методів та результатів управлінської 

діяльності 

8 5 2 4 2  

Тема 13 
Аудит персоналу як ключовий аспект в 

оцінюванні управлінської діяльності 
8 5 2 2 2  

Тема 14 
Особливості аудиту роботи служб управління 

персоналом підприємства 
8 5 2 2 2  

Тема 15 

Оцінювання результатів управлінської 

діяльності керівників функціональних 

підрозділів підприємства 

8 5 2 2 2  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)       

Разом годин 120 80 40 48 32 2 

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


 

 

РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№ заняття Тема лекційного заняття 
Кількість 

годин 

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 48 

Тема 1. Основні засади аудиту і оцінювання управлінської діяльності 2 

Тема 2. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності  в Україні 2 

Тема 3. 
Особливості зарубіжного досвіду проведення аудиту і оцінювання 

управлінської діяльності 
4 

Тема 4. Оцінювання управлінської діяльності в системі аудиторських перевірок 4 

Тема 5. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення 4 

Тема 6. Аудиторська фірма та надання аудиторських послуг 4 

Тема 7. Особливості планування аудиту управлінської діяльності 4 

Тема 8. Методологія аудиту управлінської діяльності 2 

Тема 9. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 4 

Тема 10. Документальне оформлення результатів аудиту 4 

Тема 11. Система внутрішнього контролю і аудиту 4 

Тема 12. 
Техніка моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів 

управлінської діяльності 
4 

Тема 13 Аудит персоналу як ключовий аспект в оцінюванні управлінської діяльності 2 

Тема 14 Особливості аудиту роботи служб управління персоналом підприємства 2 

Тема 15 
Оцінювання результатів управлінської діяльності керівників функціональних 

підрозділів підприємства 
2 

Разом годин 48 

 

 

 

 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських занять 

№ заняття Тема семінарського заняття 
Кількість 

годин 

1 2 3 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 32 

Тема 1. Основні засади аудиту і оцінювання управлінської діяльності 2 

Тема 2. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності  в Україні 2 

Тема 3. 
Особливості зарубіжного досвіду проведення аудиту і оцінювання 

управлінської діяльності 
2 

Тема 4. Оцінювання управлінської діяльності в системі аудиторських перевірок 2 

Тема 5. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення 2 

Тема 6. Аудиторська фірма та надання аудиторських послуг 2 

Тема 7. Особливості планування аудиту управлінської діяльності 4 



Тема 8. Методологія аудиту управлінської діяльності 2 

Тема 9. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 2 

Тема 10. Документальне оформлення результатів аудиту 2 

Тема 11. Система внутрішнього контролю і аудиту 2 

Тема 12. 
Техніка моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів 

управлінської діяльності 
2 

Тема 13. Аудит персоналу як ключовий аспект в оцінюванні управлінської діяльності 2 

Тема 14. Особливості аудиту роботи служб управління персоналом підприємства 2 

Тема 15. 
Оцінювання результатів управлінської діяльності керівників функціональних 

підрозділів підприємства 
2 

Разом годин 32 

 

7.3  Графік  консультацій 
 

№ з/п Назва розділу, теми, зміст консультації 
Кількість 

 годин  

1. 

Консультації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів, підготовки до 

семінарських занять, опрацювання рекомендованої літератури, щодо організації 

індивідуальної науково-дослідної роботи та виконання індивідуального науково-

дослідного завдання 

1 

2. Консультація з підготовки до екзамену 1 

Разом годин 2 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Предмет, метод, об’єкти аудиту. 

2. Принципи аудиту (етичні та методологічні). 

3. Добровільний (ініціативний) та обов’язковий аудит.   

4. Відмінності аудиту від інших форм контролю.  

5. Класифікація організаційних форм та видів фінансово-господарського контролю. 

6. Історичні та економічні передумови виникнення аудиту.  

7. Характеристика етапів розвитку аудиту в зарубіжній практиці та в Україні.  

8. Міжнародні стандарти аудиту.  

9. Кодекс етики міжнародної федерації бухгалтерів  

10. Характеристика кваліфікаційних вимог до аудиторів країн ЄС.  

11. Особливості організації проведення аудиту в деяких країнах Європи та США  

12. Поняття "оцінювання", концепції оцінювання, його інформаційне забезпечення.  

13.  Види та типи оцінювання, моделі оцінювання.  

14. Результативність і мета проведення аудиту і оцінювання управлінської діяльності , підходи 

до оцінювання. 

15. Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку.  

16. Аудиторська палата України. 

17. Професійні об'єднання аудиторів.  

18. Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів.  

19. Контроль якості професійних аудиторських послуг. 

20. Поняття та порядок створення аудиторських фірм.  



21. Права та обов'язки аудиторів та аудиторських фірм в Україні.  

22. Аудиторські послуги, їх види.  

23. Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику.  

24. Сутність аудиторського ризику. 

25. Суттєвість та її вплив на аудиторський ризик. 

26. Сутність та мета планування.  

27. Етапи аудиту та їх характеристика.  

28. Ознайомлення з бізнесом замовника. 

29.  Підготовка та складання загального плану та програми аудиту 

30.  Стратегія аудиту  

31. Метод аудиту. 

32. Аудиторські процедури і їх класифікація. 

33. Вибіркові прийоми аудиту.  

34. Суть, суб'єкти, види аудиторських доказів. 

35. Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одержання.  

36. Помилки та шахрайство. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. 

37. Робочі документи аудитора 

38. Повідомлення інформації з питань аудиту керівництву економічного суб’єкта  

39. Аудиторський висновок: структура та зміст  

40. Модифікація думки незалежного аудитора  

41. Аудиторський звіт  

42.  Операційний аудит. Аудит на відповідність. Узгоджені процедури.   

43.  Аудит товарно-матеріальних цінностей.  

44. Аудит касових операцій та безготівкових розрахунків. 

45. Аудит розрахунків з оплати праці.  

46. Аудит фінансових результатів і використання прибутку.   

 
 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно - рейтинговою системою і 

включає поточний і підсумковий контроль.  

Підсумковий контроль є інтегрованою оцінкою засвоєння знань студентів у вигляді 

заліку. При викладанні дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» 

використовуються підсумковий метод контролю.  

Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами аудиторної 

роботи (лекції, семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення студентів в 

освоєнні програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Його інструментами є опитування, виступи на семінарських 

заняттях, дискусії, самостійна робота студентів, написання ІНДЗ, обговорення і поточне 

експрес-тестування. 

 

 



 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу)  навчальної діяльності 

студентів 
Поточний та 

модульний контроль 

Індивідуальна робота 

студента (ІНДЗ), СРС 
ЕКЗАМЕН 

РАЗОМ – 100 

балів 
50 балів 50 балів 

 
 

Підсумкова оцінка з поточного контролю (загальна оцінка знань студента за роботу на 

аудиторних заняттях впродовж семестру) оцінюється за розрахунком: 

10
...21 



п

ООО
ПО п  

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних практичних роботах/семінарських заняттях та 

результати поточних тематичних тестувань; 

п – кількість семінарських занять. 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 
 

№ з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а

л
и

 р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а

л
ів

 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, 

лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське заняття) студент 

отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту 

виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3 



Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 
0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється 

під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише 

на самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому контролі. 

 

 

 

 

 

3.  Залік по модулю  

Критерії оцінювання   

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за окремими варіантами 
 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування 

записана правильна відповідь.  

 

2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні 

визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 
 

3. Третій рівень (завдання 3) – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування  

відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати 

факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки 

схемами, графіками, таблицями.  

 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («до 5») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та аргументовано її  

викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. В роботі 

використані сучасні методи аналізу.  План роботи поданий і затверджений в терміни, які 

узгоджені на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний характер і передбачає 

безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. 

5 

Добре («до 4») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки. Виконав ІНДЗ згідно  вибраної теми.   

4 

Задовільно («до 3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки.  Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту.  

3 

Незадовільно («до 2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по вибраній темі. 

1-2 

Незадовільно («до 1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. ІНДЗ по вибраній темі  не виконано.  
0 

 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 



Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

A 90 – 100 5 відмінно 

B 81 – 89 4 
дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 3 
задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно 

F 0 – 20 2 незадовільно  

(без права перездачі) 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
Методичне забезпечення та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності»  

включає: 

 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 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

Тема 2. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в  Україні   

 

Проблемні 

лекції 

Проблемні питання: 

1.Необхідність та розвиток незалежного аудиторського контролю в 

Україні.  

2. Проблеми незалежного аудиторського контролю в Україні.  

3. Дискусійні аспекти визначення предмету фінансового контролю.   

4. Економічна доцільність аудиторського контролю. 

5. Функціонування та розвиток аудиторських фірм  в Україні.  

6.  Шляхи реформування незалежного контролю в Україні.  



7. Закордонний досвід розгалуження дієвого незалежного контролю.  

8. Перспективи аудиторської діяльності в Україні. 

Робота в малих 

групах 

1. Проаналізуйте проблеми незалежного аудиторського контролю в 

Україні.  

2. Спробуйте навести приклади шляхів реформування незалежного 

контролю в Україні.  

3. Змоделюйте перспективи  розвитку аудиторської діяльності в Україні 

на основі порівняння із закордонним досвідом. 

Семінари-

дискусії  

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

- Вкажіть основні проблемні питання функціонування та розвитку 

аудиторських фірм в державі та окресліть шляхи вирішення.  

- Як Ви вважаєте, які проблеми незалежного аудиторського контролю в 

Україні існують на даному етапі розвитку держави? 

2. Презентація ІНДЗ 

Тема12. Техніка моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів 

управлінської діяльності 

Проблемні 

лекції 

Проблемні питання: 

1. Методи функціонування управлінських органів (органів державної 

влади й органів місцевого самоврядування). 

2. Організація роботи керівників структурних підрозділів (організаційно-

контрольних, кадрових, юридичних, планово-фінансових, 

бухгалтерського обліку та звітності). 

Робота в малих 

групах 

1.Окресліть та проаналізуйте проблеми моніторингу результатів 

управлінської діяльності в організації, підприємстві, установі.   

2. Наведіть приклад проблемних моментів здійснення моніторингу 

результатів управлінської діяльності та її оцінювання. 

Семінари-

дискусії  

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

 - Що Ви розумієте під поняття управлінського процесу? 

 - Вкажіть основні методи забезпечення реалізації цілей і функцій 

управління. 

 - Дайте основні характеристики реалізації управлінської діяльність як 

об’єкта аудиторської перевірки. 

2. Презентація ІНДЗ 
 

 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі факультету 

управління фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни  

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/   

 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; 

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

 

 

 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 

 

 
 

 

 

№ з/п 
Зміни і доповнення до робочої програми  

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

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

