
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА 

ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. зав. кафедри 

__________________ к.е.н., доц. 

Г.О. Комарницька 

                                                                                           «26» грудня 2019 р. 

 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ЇХ ПРОВЕДЕННЯ 

З 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 

 

 

 



Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з 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 –  25 с. 

 

 

 

 

Розробник: Решота О.А., к. держ. упр, доцент кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом 

 

Протокол № 6 від « 26 » грудня 2019р. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та ухвалено Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу 

Протокол № 7 від «23» січня 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Решота О.А., 2020 рік 

© ЛНУ імені Івана Франка, 2020рік 

 



ЗМІСТ ПЛАНУ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

           3 

РОЗДІЛ 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

            3 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ       4 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ       24 

 

 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Для ефективного закріплення теоретичних знань лекційного матеріалу, при опрацюванні 

матеріалу у процесі самостійної роботи студента й під час виконання індивідуальної науково-дослідної 

роботи використовується особлива форма навчального заняття, а саме  - семінарське заняття. Завдяки 

семінарським заняттям відбувається дискусія навколо попередньо визначених тем, до яких студенти 

готують тези виступів, а також проблемні питання, відповідь на які має бути знайдена під час 

обговорення.  

Семінарські заняття проводяться у формі дискусії із застосуванням інтерактивних методів 

навчання, доповідей, презентацій, активного обговорення проблемних питань з навчальної дисципліни 

для максимальної активізації мислення студентів та формування креативного підходу розумової 

діяльності. 

Мета семінарських занять з курсу «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» – 

поглиблення та закріплення знань з питань аудиту і оцінювання управлінської діяльності,  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 семінарського заняття: 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.  

Викладач оцінює на кожному семінарському занятті підготовлені студентами доповіді, їх 

виступи, активність у дискусії, вміння формувати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки 

за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані студентом оцінки за окремі 

семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з цієї навчальної дисципліни. 

 

 

РОЗДІЛ 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 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 

 

 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

План семінарського заняття № 1. 

Тема № 1.  Основні засади аудиту і оцінювання управлінської діяльності. 

 

Навчальний час: 2год. 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

Мета та завдання семінару: ознайомитись із сутністю та предметом аудиту, визначити 

основну мету та завдання проведення аудиту, розглянути історичні аспекти виникнення, становлення 

та розвитку аудиту, вивчити основні види аудиту та аудиторських послуг. 

 

План семінарського заняття: 

1. Сутність та предмет аудиту, основна  мета та завдання.  

2.  Історичні аспекти виникнення, становлення та розвитку аудиту. 

3. Основні  цілі і задачі аудиту 

4. Види аудиту. Аудиторські послуги. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1.Розкрийте  зміст та основні завдання предмета “Аудит і оцінювання управлінської діяльності”. 

2. Мета аудиту управлінської діяльності. 

3. Основні завдання аудиту управлінської діяльності. 

4. Причини проведення АУД. 

5. Аудит управлінської діяльності (АУД): поняття та призначення. 

6. Сутність аудиторського контролю і його цілі. 



7. Історія виникнення аудиту в світовій практиці. 

8. Чинники, які визначають необхідність аудиту в ринковій економіці. 

9. Назвіть етапи розвитку аудиту в світовій практиці. 

10. Особливості методики проведення підтверджуючого аудиту. 

11. Завдяки чому став можливим перехід до системно-орієнтованого аудиту? 

12. Особливості методики проведення системно-орієнтованого аудиту. 

13. Особливості методики проведення аудиту, що базується на ризику. 

14. Задачі, які стоять перед аудиторською перевіркою. 

15. Види аудиту. 

16. Цілі і види спеціального аудиту. 

17. Поняття управлінського аудиту. 

18. Цілі і призначення проведення екологічного аудиту. 

19. Характеристика аудиту на відповідність. 

20. Характеристика обов'язкового та ініціативного аудиту. 

21.Відмінності між первинним і узгодженим аудитом. 

22. Види аудиторських послуг. 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. техн. ун-т 

«Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

7.  Вайс К.Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / Пер. З англ. Р.Ткачука та 

М.Корчинської; Наук. ред. Пер. О.Кілієвич. – К.: Основи, 2000. – 671 с.  

8. Веймер, Девід Л., Вайнінг, Ейден Р. Аналіз політики: концепції, практика / пер. з англ. І.Дзюби, 

А.Олійника; Наук. ред. О.Кілієвич. - К.: Основи, 1998. – 654 с.  

9. Герберт А.Саймон. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в 

організаціях, що виконують адміністративні функції: Пер. з англ. вид. – Вид. переробл. і допов. 

числень. зауваж. авт. – К.: АртЕк, 2001. – 392 с. (с.262 – 282) 

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693
http://www.minfin.gov.ua/


6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

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

10.  Державний комітет України з питань  регуляторної політики та підприємництва: 

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

11. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

12. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

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

13. Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua  

14. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 2. 

 

Тема № 2.  Основні засади аудиту і оцінювання управлінської діяльності. 

   

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

 

Мета та завдання семінару: ознайомитись із основами нормативно-правового регулювання 

аудиторської діяльності в Україні, проаналізувати термінологію щодо аудиторської діяльності, 

розглянути особливості управління аудиторською діяльністю, повноваження та структуру 

Аудиторської палати України, сертифікацію та підвищення кваліфікації аудиторів. 

 

План семінарського заняття: 

1. Основи нормативно-правового регулювання аудиторської діяльності в Україні.  

2. Основна термінологія аудиторської діяльності 

3. Становлення незалежного професійного аудиту. 

4. Управління аудиторською діяльністю. Аудиторська палата України. 

5. Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів.  

 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Перелічіть основні нормативно-правові акти, що регулюють на законодавчому рівні 

аудиторську діяльність в Україні.  

2. Розкрийте мету аудиту управлінської діяльності. 

3. Вкажіть основні завдання аудиту управлінської діяльності. 

4. Поясніть поняття аудит. 

5. Розкрийте поняття «аудиторська діяльність», «аудиторська фірма». 

6. Проаналізуйте етапи становлення незалежного професійного аудиту. 

7. Розкрийте суть управління аудиторською діяльністю.  

8. Аудиторська палата України: основні функції та повноваження. 

9. Розкрийте особливості  проходження сертифікації та підвищення кваліфікації аудиторів.  

 

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/


Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. техн. ун-т 

«Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

 

 

План семінарського заняття № 3. 

 

Тема № 3.  Особливості зарубіжного досвіду проведення аудиту і оцінювання управлінської 

діяльності. 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

 

Мета та завдання семінару: ознайомитись із основними етапами розвитку аудиту в 

зарубіжних країнах, вивчити основні вимоги до проведення аудиторської діяльності на основі 

застосування Міжнародних стандартів аудиту, ознайомитись із  особливостями застосування 

Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та їх динамічністю, проаналізувати Кодекс етики аудиторів за 

МСА та встановити основні загрози дотриманню принципів професійної етики аудитора. 

 

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/


План семінарського заняття: 

1. Характеристика етапів розвитку аудиту в зарубіжній практиці.  

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

3. Міжнародні стандарти аудиту. Стандарти і вимоги до незалежного та внутрішнього 

контролю. Необхідність стандартизації. 

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

аудиту.  

5. Кодекс етики аудиторів за МСА. Загрози дотриманню принципів. 

6. Оцінка значущості загроз.  Ненавмисні порушення Кодексу етики. Процедури зменшення 

загроз. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Охарактеризуйте основні  етапи розвитку аудиту в зарубіжній практиці.  

2.  Наведіть основні характеристики введення аудиту в Німеччині, Франції, Великобританії, 

Данії та Швеції. 

3. Проаналізуйте основні етапи здійснення оцінки значущості загроз.  

4.  Вкажіть ненавмисні порушення Кодексу етики. Процедури зменшення загроз. 

5. Розкрийте особливості організації проведення аудиту в США. 

6. Вкажіть суть та розкрийте основні поняття Міжнародних стандартів аудиту. 

7. Проаналізуйте основні стандарти і вимоги до незалежного та внутрішнього контролю. 

8. Розкрийте необхідність стандартизації. 

9. Поясніть особливості застосування Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Динамічність 

стандартів аудиту.  

10.Проаналізуйте Кодекс етики аудиторів за Міжнародними стандартами аудиту. 

11.Вкажіть основні загрози дотриманню принципів.  

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. техн. ун-т 

«Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693
http://www.minfin.gov.ua/


6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

План семінарського заняття № 4. 

 

Тема № 4.  Оцінювання управлінської діяльності в системі аудиторських перевірок. 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

 

Мета та завдання семінару: ознайомитись із сутністю поняття аудиту управлінської 

діяльності, проаналізувати застосування методів оцінювання аудиту управлінської діяльності, дати 

визначення оцінюванню в системі аудиту управлінської діяльності, розкрити основні вид та типи 

оцінювання, проаналізувати результативність і мету проведення аудиту і оцінювання управлінської 

діяльності, підходи до оцінювання. 

 

План семінарського заняття: 

1. Сутність аудиту управлінської діяльності. 

2. Оцінювання в системі аудиту управлінської діяльності.  

3. Поняття оцінювання та його сутність. Визначення оцінювання.  

4. Види та типи оцінювання.  

5. Результативність і мета проведення аудиту і оцінювання управлінської діяльності, підходи до 

оцінювання  

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Дайте характеристику поняття аудиту управлінської діяльності. 

2. Проаналізуйте  застосування методів оцінювання аудиту управлінської діяльності. 

3. Дайте визначення оцінюванню в системі аудиту управлінської діяльності. 

4. Розкрийте основні види та типи оцінювання. 

5. Проаналізуйте основні види оцінювання: прогнозне/попереднє оцінювання (ex-ante evaluation), 

проміжне оцінювання (mid-term evaluation), кінцеве оцінювання (ex-post).  

6. Розкрийте основні складові та етапи оцінювання. 

7. Проаналізуйте поєднання ролей оцінювання і типів оцінювання. 

8. Використання оцінювання. Зловживання оцінюванням.  

9. Вкажіть несприятливі умови для оцінювання. 

10. Проаналізуйте результативність і мету проведення аудиту і оцінювання управлінської 

діяльності, підходи до оцінювання. 

 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. Техн. Ун-т 

«Харк. Політехн. Ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

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


доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. Проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. Ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

 

План семінарського заняття № 5. 

 

Тема № 5.  Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення. 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

 

Мета та завдання семінару: ознайомитись із особливостями регулювання аудиторської 

діяльності в умовах ринку, охарактеризувати діяльність професійних об'єднання аудиторів,  розкрити 

особливості сертифікації та підвищення кваліфікації аудиторів, ознайомитись із  реєстром 

аудиторських фірм та аудиторів, проаналізувати особливості контролінгу аудиторської діяльності. 

 

План семінарського заняття: 

1. Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку.  

2. Аудиторська палата України.  

3. Професійні об'єднання аудиторів.  

4. Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. 

5. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів.  

6. Контролінг аудиторської діяльності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Розкрийте особливості регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку. 

2. Охарактеризуйте діяльність професійних об'єднання аудиторів. 

3. Розкрийте особливості сертифікації та підвищення кваліфікації аудиторів. 

4. Ознайомтесь із  реєстром аудиторських фірм та аудиторів. 

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693
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5. Проаналізуйте особливості контролінгу аудиторської діяльності. 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. Техн. Ун-т 

«Харк. Політехн. Ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. Проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. Ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

План семінарського заняття № 6. 

 

Тема № 6.  Аудиторська фірма та надання аудиторських послуг. 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

 

Мета та завдання семінару: розглянути поняття та порядок створення аудиторської фірми, 

проаналізувати права та обов’язки аудиторських фірм в Україні, ознайомитись із різновидами 

аудиторських послуг та здійсненням контролю якості аудиторських послуг, розглянути специфіку 

укладання договорів на проведення аудиту і організацію супутніх послуг. 

 

План семінарського заняття: 

1. Поняття та порядок створення аудиторських фірм.  

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

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693
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3. Аудиторські послуги.  

4. Поняття послуг аудиторських фірм. Консультаційні послуги.  

5. Різновиди аудиторських послуг. 

6.  Контроль якості аудиторських послуг.  

7. Договори на проведення аудиту і організація супутніх послуг. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Розкрийте порядок створення аудиторських фірм.  

2. Проаналізуйте права та обов'язки аудиторів та аудиторських фірм в Україні. 

3. Вкажіть суть поняття «аудиторські послуги».  

4.  Обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час проведення аудиту. 

5. Консультаційні послуги, суть і види. 

6. Розкрийте суть послуги «відновлення бухгалтерської звітності». 

7. Проаналізуйте різновиди аудиторських послуг, що надають аудиторські фірми.  

8. Вкажіть особливості здійснення контролю якості аудиторських послуг.  

9. Охарактеризуйте особливості укладання договорів на проведення аудиту і організацію 

супутніх послуг. 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. Техн. Ун-т 

«Харк. Політехн. Ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. Проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. Ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

 

План семінарського заняття № 7. 

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693
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Тема № 7.  Особливості планування аудиту управлінської діяльності 

 

Навчальний час: 4 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

 

Мета та завдання семінару: ознайомитись із сутністю та метою планування, розглянути 

основні  етапи аудиту та їх характеристика, розглянути поняття системи внутрішнього контролю, 

провести оцінку ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ознайомитись із 

загальним планом аудиту і програмою аудиторської перевірки. 
 

План семінарського заняття: 

1. Сутність та мета планування.  

2. Етапи аудиту та їх характеристика: ознайомлення з бізнесом замовника. 

3. Підготовка та складання загального плану та програми аудиту.  

4. Стратегія аудиту. Мета та загальні принципи планування аудиту.  

5. Етап попереднього планування.  

6. Збір загальних відомостей. 

7. Ознайомлення з юридичними зобов’язаннями клієнта. Оцінка ризику контролю 

8. Поняття системи внутрішнього контролю. Оцінка ефективності функціонування системи 

внутрішнього контролю.  

9. Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку. 

10. Оцінка надійності системи внутрішнього аудиту.  

11. Загальний план аудиту і програма аудиторської перевірки. Мережевий графік проведення 

аудиту. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Що таке планування аудиту управлінської діяльності? Сутність та мета планування.  

2. Розкрийте суть основних етапів  аудиту та їх характеристика.  

3. Вкажіть особливості етапів ознайомлення з бізнесом замовника. 

4. Розкрийте суть підготовки та складання загального плану та програми аудиту.  

5. Вкажіть, що таке стратегія аудиту? Мета та загальні принципи планування аудиту.  

6. Етап попереднього планування.  

7. Вкажіть особливості збору загальних відомостей. 

8. Ознайомлення з юридичними зобов’язаннями клієнта. Оцінка ризику контролю 

9. Розкрийте поняття системи внутрішнього контролю. Оцінка ефективності функціонування 

системи внутрішнього контролю.  

10. Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку. 

11. Оцінка надійності системи внутрішнього аудиту.  

12. Загальний план аудиту і програма аудиторської перевірки. Мережевий графік проведення 

аудиту. 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. Техн. Ун-т 

«Харк. Політехн. Ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. Проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693


4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. Ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

 

План семінарського заняття № 8. 

 

Тема № 8.  Методологія аудиту управлінської діяльності 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

 

Мета та завдання семінару: ознайомитись із основними методами аудиту та оцінювання 

управлінської діяльності, розглянути суть аналізу, синтезу, аналогії, абстрагування, конкретизації, 

класифікації, спостереження, опитування, підтвердження, аналітичного огляду, оцінки та групування, 

визначити аудиторські процедури і їх класифікацію.  

 

План семінарського заняття: 

 

1. Методи аудиту та оцінювання управлінської діяльності.  

2. Аналіз, синтез, аналогія, абстрагування, конкретизація, класифікація, спостереження, 

опитування, підтвердження, аналітичний огляд, оцінка, групування.  

3. Аудиторські процедури і їх класифікація.  

4. Вибіркові прийоми аудиту.  

 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Розкрийте суть методів аудиту та оцінювання управлінської діяльності.  

2. Вкажіть, як застосовується метод аналізу та синтезу в здійсненні аудиту управлінської 

діяльності? 

3. Розкрийте суть методу аналогії та абстрагування. 

4. Конкретизація та класифікація – як методи аудиту управлінської діяльності. 

5. Охарактеризуйте методи спостереження, опитування, підтвердження, аналітичного огляду, 

оцінки, групування.  

6. Розкрийте суть  аудиторських процедур і їх класифікацію.  

http://www.minfin.gov.ua/
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7. Що таке вибіркові прийоми аудиту? 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. Техн. Ун-т 

«Харк. Політехн. Ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. Проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. Ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

 

План семінарського заняття № 9. 

 

Тема № 9. Аудиторські докази та робочі документи аудитора. 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

 

Мета та завдання семінару: ознайомитись із основними аудиторськими доказами та робочими 

документами при здійсненні аудиту та оцінювання управлінської діяльності, розкрити зміст поняття 

аудиторських доказів, їх види, критерії оцінки аудиторських доказів, джерела та процедури отримання 

аудиторських доказів. 

 

План семінарського заняття: 

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

їх одержання.  

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/


2. Поняття аудиторських доказів, їх види. Критерії оцінки аудиторських доказів..  

3. Аудиторська вибірка. Ризики, що пов’язані з вибірковою перевірко. Оцінка результатів 

вибірки.  

4. Аналітичні процедури в аудиті. Аудиторська перевірка облікових оцінок. Аудит операцій з 

пов’язаними сторонами. Оцінка принципу ймовірності безперервної діяльності підприємства.  

5. Помилки та шахрайство. Ознаки викривлень. Різновиди викривлень. 

6. Фактори, що сприяють помилкам і шахрайству.   

7. Характеристика шахрайства. Чутливість фінансових звітів до шахрайства.   Виправлення 

помилок і зміни в облікових оцінках.  

8. Пропозиції і заходи  щодо запобігання або скорочення порушень в майбутньому. 

9. Робочі документи аудитора.  

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Охарактеризуйте види аудиторських доказів.  

2. Розкрийте основні джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одержання. 

3. Вкажіть основні критерії оцінки аудиторських доказів.  

4. Що таке аудиторська вибірка? 

5. Вкажіть основні ризики, що пов’язані з вибірковою перевірко. 

6. Проведіть оцінку результатів вибірки.  

7. Розкрийте суть поняття аналітичних процедур в аудиті. 

8. Що таке аудиторська перевірка облікових оцінок? 

9. Що таке аудит операцій з пов’язаними сторонами? 

10.  Оцінка принципу ймовірності безперервної діяльності підприємства. 

11. Вкажіть основні  помилки та шахрайство при проведенні аудиторської перевірки 

12. Перелічіть основні ознаки викривлень. Різновиди викривлень.  

13. Вкажіть фактори, що сприяють помилкам і шахрайству.   

14. Наведіть оснівні характеристики шахрайства та поясніть чутливість фінансових звітів до 

шахрайства.    

15. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках.  

16. Вкажіть пропозиції і заходи  щодо запобігання або скорочення порушень в майбутньому. 

17. Проаналізуйте робочі документи аудитора.  

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. Техн. Ун-т 

«Харк. Політехн. Ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. Проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. Ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693
http://www.minfin.gov.ua/


2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

 

План семінарського заняття № 10. 

 

Тема 10. Документальне оформлення результатів аудиту. 

 

 Навчальний час: 2 год.  

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

 

Мета та завдання семінару: ознайомитись із способами документального оформлення 

результатів аудиторської, зробити узагальнення  результатів проведеного аудиту, проаналізувати  

поняття аудиторського висновку і аудиторського звіту.  

 

План семінарського заняття: 

1. Суть документального оформлення результатів аудиторської перевірки. 

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

3. Узагальнення результатів проведеного аудиту. 

4.  Загальні поняття про аудиторський висновок і аудиторський звіт. Аудиторський висновок: 

структура та зміст.  

5. Види аудиторських висновків.  

6. Модифікація думки незалежного аудитора. 

7. Аудиторський звіт. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Вкажіть особливості документального оформлення результатів аудиторської перевірки. 

2. Здійсніть узагальнення результатів проведеного аудиту.  

3. Розкрийте суть аудиторського висновку і аудиторського звіту. 

4. Аудиторський висновок: структура та зміст.  

5. Вкажіть основні види аудиторських висновків.  

6. Модифікація думки незалежного аудитора.  

7. Охарактеризуйте основні положення аудиторського звіту. 

 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. Техн. Ун-т 

«Харк. Політехн. Ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

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


доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. Проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. Ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

 

План семінарського заняття № 11. 

 

Тема 11. Система внутрішнього контролю і аудиту. 

 

Навчальний час: 2 год.  

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

 

Мета та завдання семінару: ознайомитись із сутністю поняття «внутрішній аудит», 

проаналізувати організацію служби внутрішнього контролю і аудиту на підприємстві, основні 

функції і завдання, здійснити порівняльну характеристику зовнішнього та внутрішнього аудиту. 

План семінарського заняття: 

 

1. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти. 

2. Організація служби внутрішнього контролю і аудиту на підприємстві, основні функції і 

завдання.  

3. Зовнішній і внутрішній аудит: порівняльна характеристика.  

4. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.  

5. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Розкрийте суть проведення внутрішнього аудиту. 

2. Вкажіть основні об’єкти і суб’єкти перевірки при здійсненні внутрішнього аудиту. 

3. Організація служби внутрішнього контролю і аудиту на підприємстві, основні функції і 

завдання. 

4. Вкажіть основні порівняльні характеристики зовнішнього і внутрішнього аудиту.  

5. Розкрийте суть методичних прийомів внутрішнього аудиту.  

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693
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6. Що таке реалізація матеріалів внутрішнього аудиту? 

 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. Техн. Ун-т 

«Харк. Політехн. Ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. Проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. Ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

 

План семінарського заняття № 12. 

 

  Тема 12. Техніка моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів 

управлінської діяльності 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

Мета семінарського заняття: ознайомитись із технікою та основними критеріями  оцінювання 

методів та результатів управлінської діяльності, розглянути управлінську діяльність як об’єкт 

аудиторської перевірки, проаналізувати основні методи управлінської діяльності та методи 

забезпечення реалізації цілей і функцій управління, розглянути  технології управління організацією 

(підприємством, установою) з урахуванням особливостей її функціонування, ознайомитись із 

особливостями організації роботи керівників структурних підрозділів підприємств чи установ. 

 

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/


План семінарського заняття: 

1. Управлінська діяльність як об’єкт аудиторської перевірки.  

2. Поняття та сутність управлінської діяльності.  

3. Управлінський процес, управлінське рішення.  

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

5. Методи функціонування управлінських органів (органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування). 

6. Технології управління організацією (підприємством, установою) з урахуванням особливостей 

її функціонування.  

7. Організація роботи керівників структурних підрозділів (організаційно-контрольних, кадрових, 

юридичних, планово-фінансових, бухгалтерського обліку та звітності). 

8. Сутність моніторингу результатів управлінської діяльності та їх оцінювання. 

9. Роль моніторингу в системі управлінської діяльності.  

10. Техніка моніторингу результатів управлінської діяльності в організації (підприємстві, 

установі).  

 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Що таке управлінська діяльність? 

2.  Розкрийте поняття та сутність управлінської діяльності.  

3. Вкажіть різницю між управлінським процесом та управлінським рішенням.  

4. Розкрийте основні методи управлінської діяльності.  

5. У чому полягає методи забезпечення реалізації цілей і функцій управління? 

6. Вкажіть методи функціонування управлінських органів (органів державної влади й органів 

місцевого самоврядування). 

7. Вкажіть основні технології управління організацією. 

8. Охарактеризуйте організацію роботи керівників структурних підрозділів (організаційно-

контрольних, кадрових, юридичних, планово-фінансових, бухгалтерського обліку та звітності).  

9. Вкажіть сутність моніторингу результатів управлінської діяльності та їх оцінювання. 

10. Поясніть роль моніторингу в системі управлінської діяльності.  

11. У чому полягає техніка проведення  моніторингу результатів управлінської діяльності в 

організації.  

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. Техн. Ун-т 

«Харк. Політехн. Ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. Проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. Ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693
http://www.minfin.gov.ua/


3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

 

План семінарського заняття  № 13. 

 

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

 Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

Мета і завдання семінару: ознайомитись із теоретичними засадами  та специфікою аудиту 

персоналу як ключового аспекту в оцінюванні управлінської діяльності, вивчити  класифікацію типів 

аудиту управління персоналом.  

 

 

План семінарського заняття: 

1. Суть та специфіка аудиту персоналу як ключового аспекту в оцінюванні управлінської 

діяльності.  

2. Поняття аудиту управління персоналом.  

3. Основні завдання аудиту управління персоналом.  

4. Класифікація типів аудиту управління персоналом.  

5. Аудит персоналу як засіб забезпечення ефективної управлінської діяльності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Розкрийте основну суть та специфіку аудиту персоналу.  

2. Поясніть поняття аудиту управління персоналом.  

3. У чому полягають основні завдання аудиту управління персоналом?  

4. Яка є класифікація типів аудиту управління персоналом?  

5. В чому полягає аудит персоналу як засіб забезпечення ефективної управлінської діяльності? 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. Техн. Ун-т 

«Харк. Політехн. Ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. Проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. Ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693


6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

 

План семінарського заняття  № 14. 

Тема 14. Особливості аудиту роботи служб управління персоналом підприємства 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

Мета і завдання семінару: ознайомитись із особливостями аудиту роботи служб управління 

персоналом підприємства та організацією роботи керівників структурних підрозділів (організаційно-

контрольних, кадрових, юридичних, планово-фінансових, бухгалтерського обліку та звітності).  

 

План семінарського заняття: 

1. Особливості аудиту роботи служб управління персоналом підприємства. 

2.  Технології управління організацією (підприємством, установою) з урахуванням особливостей її 

функціонування. 

3. Організація роботи керівників структурних підрозділів (організаційно-контрольних, кадрових, 

юридичних, планово-фінансових, бухгалтерського обліку та звітності).  

4. Сутність моніторингу результатів управлінської діяльності та їх оцінювання.  

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. У чому полягають особливості аудиту роботи служб управління персоналом підприємства? 

2. Розкрийте основні технології управління організацією (підприємством, установою) з урахуванням 

особливостей її функціонування. 

3. У чому полягає специфіка організації роботи керівників структурних підрозділів (організаційно-

контрольних, кадрових, юридичних, планово-фінансових, бухгалтерського обліку та звітності).  

4. Розкрийте сутність моніторингу результатів управлінської діяльності та їх оцінювання.  

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. Техн. Ун-т 

«Харк. Політехн. Ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

http://www.minfin.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693


3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. Проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. Ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

 

План семінарського заняття № 15. 

Тема 15. Оцінювання результатів управлінської діяльності керівників функціональних 

підрозділів підприємства 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», «Стратегічне 

управління», «Управління публічним сектором», «Керівник адміністративної служби», «Лідерство, 

управління, прийняття управлінських рішень». 

Мета і завдання семінару: ознайомитись із особливостями оцінювання результатів 

управлінської діяльності керівників функціональних підрозділів підприємства. 

 

План семінарського заняття: 

 

1. Особливості оцінювання результатів управлінської діяльності керівників функціональних 

підрозділів підприємства.  

2. Роль моніторингу в системі управлінської діяльності.  

3. Техніка моніторингу результатів управлінської діяльності в організації (підприємстві, 

установі). 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

 

1. Розкрийте особливості оцінювання результатів управлінської діяльності керівників 

функціональних підрозділів підприємства.  

2. Яку роль  відіграє моніторинг в системі управлінської діяльності?  

3. У чому полягає техніка моніторингу результатів управлінської діяльності в організації? 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

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


Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

 

1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник /О. Г. Романовський, М. В. 

Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. Техн. Ун-т 

«Харк. Політехн. Ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с. 

2. Аудит: навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. / А. С. Немченко, В. М.Назаркіна, В. М. Чернуха, 

Ю. В. Корж, С. М. Губський, Р. В. Сапсай. ‒ Х., 2012. ‒ 433 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693  

3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : Підручник / 

За ред. Проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.  

4. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: підручник / Л.Л. Приходченко, А. П. 

Рачинський ; за заг. Ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 318 с. Компакт-

диск. Папка EL_Biblioteka.Posibnyky. Файл: Prikhodchenko L.- Audit, 2013) 

5. Баранова А. О. Аудит  : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. 

Кашперська. Х.:  ХДУХТ, 2017. – 246 с. 

6.  Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 

с.  

 

Ресурси мережі інтернет: 

1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» :  http://spilka-

audit.org.ua/   

3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/   

4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/  

5. Міжнародна федерація бухгалтерів:  http://www.ifac.org/   

6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів 

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

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

№ з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

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 

5 

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8693
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/


зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. 

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 

 

 

Укладач: ____________ Решота О. А., доцент кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом, к.держ.упр. 


