
АУДИТ І ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

 Мета курсу  — 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. 

 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як Аудит, 
Економічний аналіз, Ревізія і контроль, Фінанси, Статистика, Адміністративний 
менеджмент, Державне управління, Маркетинг, Автоматизовані системи 
управління тощо. 
          Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання щодо організаційних засад аудиторської діяльності, 
її правового та інформаційного забезпечення, різних типів та методології 
оцінювання, механізмів аналізу та інтерпретації даних; практичні навички 
організовувати процес аудиту та оцінювання; здатність використання 
результатів аудиту для подальшого розвитку управлінської діяльності. 
          Програмні результати навчання: 
знати: суть і призначення аудиту управлінської діяльності; поняття 
економічності, ефективності та результативності, які становлять основу аудиту 
управлінської діяльності; основи планування аудиторського дослідження;  
етапи проведення аудиту управлінської діяльності; стандарти проведення 
аудиторської оцінки; 
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; 
володіти: методичними навичками аудиторської перевірки та оцінювання 
стану управлінської діяльності, алгоритмом оцінки ефективності та 
результативності діяльності органів влади.  
 Зміст навчальної дисципліни: 
ОСНОВИ АУДИТУ І ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Сутність та предмет аудиту. Передумови та історія виникнення аудиту. 
Сутність та місія аудиту в сучасному суспільстві, мета, завдання, обєкти, 
функції аудиту управлінської діяльності. Предмет и метод аудиту. Стандарти та 
вимоги до державного і незалежного професійного аудиту. Зарубіжний досвід 
проведення аудиту управлінської діяльності. Міжнародні стандарти аудиту.  
Кодекс етики міжнародної федерації бухгалтерів. Характеристика 
кваліфікаційних вимог до аудиторів країн ЄС. Особливості організації 
проведення аудиту в деяких країнах Європи та США. 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. 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. Аудиторська фірма та аудиторські послуги. Поняття та порядок 
створення аудиторських фірм. Права та обов'язки аудиторів та аудиторських 
фірм в Україні. Аудиторські послуги, їх види. Аудиторський ризик та 
суттєвість в аудиті. Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського 
ризику. Сутність аудиторського ризику. Суттєвість та її вплив на аудиторський 
ризик.  
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Планування 
аудиторського проекту. Процес здійснення 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. Методология аудиту. Метод аудиту.  
Аудиторські процедури і їх класифікація. Вибіркові прийоми аудиту. 
Аудиторські докази та робочі документи аудитора. Суть, суб'єкти, види 
аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх 
одержання. Помилки та шахрайство. Виправлення помилок і зміни в облікових 
оцінках. Робочі документи аудитора. Аудиторський звіт. Завершення аудиту 
управлінської діяльності. Повідомлення інформації з питань аудиту 
керівництву економічного суб’єкта. Аудиторський звіт: структура та зміст.  
Модифікація думки незалежного аудитора. Аудиторський звіт спеціального 
призначення.  
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕХАНІЗМ АУДИТУ І ОЦІНЮВАННЯ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Аудит і оцінювання цільового блоку системи 
управління. Вимоги до формулювання цілей підприємства, діагностичний аналіз 
системи управління, розв'язання проблем фірми, фактори, що впливають та 
відображають бажаний і реальний стан фірми. Аудит і оцінювання структурно-
функціональної складової системи управління. Аналіз організаційної структури 
управління. Аналіз функціональної структури управління.   
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 20 годин аудиторних навчальних занять і 70 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


