
АУДИТ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО 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. 

Дисципліна «Аудит та методологічні підходи до оцінювання управлінської 
діяльності» інтегрується з вивченням дисциплін: «Моделювання, прогнозування та 
стратегічний форсайт в публічному управлінні», «Стратегічний менеджмент». 
Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом 
дисциплін: «Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів», 
«Інноваційний менеджмент», «Методологія наукових досліджень та системне 
мислення», «Публічне адміністрування», «Методологія дослідження Європейської 
та євроатлантичної інтеграції», «Техніка адміністративної роботи», «Ділове 
адміністрування». 
          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. Зарубіжний досвід проведення аудиту управлінської діяльності. 
Оцінювання управлінської діяльності в системі аудиторських перевірок.  
Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення. Аудиторська 
фірма та аудиторські послуги. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті. 
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА 
МЕХАНІЗМ АУДИТУ І ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Планування аудиторського проекту. Методология аудиту. Аудиторські докази та 
робочі документи аудитора. Аудиторський звіт. Аудит і оцінювання цільового блоку 



системи управління. Аудит і оцінювання структурно-функціональної складової 
системи управління. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 60 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


