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2. АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ 
 

Курс "Аудит і оцінювання управлінської діяльності" є однією з дисциплін, яка посідає важливе місце у системі контролю і оцінювання 

ефективності методів та результатів управлінської діяльності організацій (підприємств, установ) різних форм власності. В курсі "Аудит і 

оцінювання управлінської діяльності" розглядаються практичні інструменти, які можуть бути використані для того, щоб покращити 

функціонування органів управління або перерозподілити ресурси на користь кращих програм, забезпечивши при цьому їх економне 

використання.
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3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

Метою дисципліни є 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. 

Завдання: 

• розкрити сутність аудиту й оцінювання управлінської діяльності на прикладі порівняння аудиту управлінської діяльності з іншими видами 
аудиту; 

• вивчити організаційні засади аудиторської діяльності, її правове та інформаційне забезпечення; 

• розкрити причини проведення аудиту управлінської діяльності; 
• набути методичних навичок аудиторської перевірки та оцінювання стану управлінської діяльності; 
• розглянути різні типи та методології оцінювання; 

• вивчити механізми аналізу та інтерпретації даних; 

• навчитися організовувати процес аудиту та оцінювання; 

• ознайомитися з алгоритмом оцінки ефективності та результативності діяльності органів влади; 

• сформувати навички підготовки та проведення аудиту управлінської діяльності; 

• навчитися складати документи, які забезпечують звітність та використання результатів аудиту для подальшого розвитку управлінської 

діяльності. 
 
 

4. ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ: 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає традиційні лекційні заняття із застосуванням інтерактивних методів навчання, поєднуючи із практичними 

роботами та передбачає виконання завдань самостійної роботи. 
 

Формат очний (offline / Face to face). 

Для заочної форми навчання: 
 

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
 

5. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 
 

У результаті вивчення курсу “Аудит і оцінювання управлінської діяльності” студенти повинні 

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. 

набути соціальних навичок (soft-skills): 

здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності;можливість 

проводити власні наукові дослідження, оцінку та узагальнення по діагностиці обліково-аналітичного забезпечення управлінської 
діяльності на високому рівні; 

володіння навичками застосування аналітичного та методичного інструментарію для розуміння логіки прийняття господарських рішень 
різними суб'єктами організаційно-управлінської структури підприємства. 
 
 

6. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ: 
 

Вид заняття 
 

лекції 
 

практичні 
 

самостійна робота 
 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 

Загальна кількість годин 
 

26 
 

13 
 

81 
 

120 

 
 
 

7. ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ: 
 

Рік викладання 
 

2022 

Семестр 
 

2 

 Курс (рік навчання) 
 

1 

Нормативний\ вибірковий 
 

вибіркова



8. Пререквізити 
 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни "Аудит і оцінювання управлінської діяльності" значно підвищиться, якщо студент попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Облік і аудит», «Теорія та менеджмент організації», «Мікроекономіка та макроекономіка», 

«Економіка підприємств», «Фінанси, податки та податкова система», «Стратегічне управління». 
 
 

9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу 

проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для 

комунікації з адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 
 

10. Політика дисципліни 
 

При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін у ЦНТУ; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної 

доброчесності ЦНТУ. 
 

Академічна доброчесність: 

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу академічної доброчесності» 
 

(http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5% 

D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D 

0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf), який визначає цінності, якими керуються учасники університетської спільноти 

Центральноукраїнського національного технічного університету і встановлює етичні норми відносин в академічному середовищі. 
 

Відвідування занять 

Здобувач вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня «доктор філософії» зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не 

запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для проходження дисципліни необхідно мати конспект і зошит практичних занять. 

Працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 

проводиться усна співбесіда по темі. Без особистої присутності здобувача підсумковий контроль не проводиться. 
 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання.

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The%20provisions%20on%20the%20organization%20of%20study%20disciplines%20of%20free%20choice.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The%20provisions%20on%20the%20organization%20of%20study%20disciplines%20of%20free%20choice.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0


самостійна, 

Форма діял нос і 

форма і  од 

11. Навчально - методична карта дисципліни 
 
 

Тема 
 
 
 
 

Тема 1. Сутність та предмет аудиту (2 год) 
 

1.1. Передумови та історія виникнення аудиту 
 

1.2. Сутність та місія аудиту в сучасному 

суспільстві, мета, завдання, об'єкти, функції 

аудиту управлінської діяльності . 
 

1.3. Предмет и метод аудиту 
 

1.4. Стандарти та вимоги до державного і 

незалежного професійного аудиту 

(заняття)*лекція, 
Матеріали 

і

Література, 

і 
Самостійна робота Завдання, 

дискусія, групова р е сурс и 
 робота)                                                                              

Лекція, Презентація, 1,4,13,19, 26, 29 Аналітична робота із Есе 
самостійна навчальний статтями, що входять в 

робота посібник наукометричні бази 
Scopus, WoS за тематикою 

лекцій, їх реферування до 

1 сторінки кожна 

(16) 

 

Тема 2. Зарубіжний досвід проведення аудиту 

управлінської діяльності (2 год) 
 

2.1. Міжнародні стандарти аудиту. 
 

2.2. Кодекс етики міжнародної федерації 

бухгалтерів 
 

2.3. Характеристика кваліфікаційних вимог до 

аудиторів країн ЄС. 
 

2.4. Особливості організації проведення аудиту 

в деяких країнах Європи та США. 
 

Тема 3. . Оцінювання управлінської діяльності в 

системі аудиторських перевірок (2 год) 
 

3.1. Поняття "оцінювання", концепції 

Лекція, 

самостійна 

робота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекція, дискусія 

 

Презентація, 

навчальний 

посібник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентація, 

методичні 

вказівки 

5,9, 20, 24, 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,7,9, 10,11, 30, 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентаційна робота із 

представлення гарних 

практик оцінювання 

управлінської діяльності в 

 

Кейс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кейси



оцінювання, його інформаційне забезпечення. 
 

3.2. Види та типи оцінювання, моделі 

оцінювання 
 

3.3. Результативність і мета проведення аудиту і 

оцінювання управлінської діяльності , підходи 

до оцінювання 

Тема 4. Регулювання аудиторської діяльності 

та її інформаційне забезпечення 
 

( 2 год) 
 

4.1. Регулювання аудиторської діяльності в 

умовах ринку. Аудиторська палата України. 

Професійні об'єднання аудиторів. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Лекція, 
дискусія 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посібник, 

методичні 

вказівки, 

презента-

ція 

 

системі аудиторських 

перевірок. Опрацювання 

на вдосконалення проектів 

(1 good practice до 

кожного заняття) 

(20 год) 
 
 

1,2,3, 14,19, 23 Кейси 

 

4.2. Сертифікація та підвищення кваліфікації 

аудиторів. Реєстр аудиторських фірм та 

аудиторів. 
 

4.3. Контроль якості професійних аудиторських 

послуг. 
 

Тема 5. Аудиторська фірма та аудиторські 

послуги (2 год) 

 
 
 
Лекція, 

дискусія 

 
 
 

Презентація 1,3,4,35 Кейси 

 
5.1. Поняття та порядок створення 

аудиторських фірм. 
 

5.2. Права та обов'язки аудиторів та 

аудиторських фірм в Україні. 
 

5.3. Аудиторські послуги, їх види



Тема 6. Аудиторський ризик та суттєвість в 

аудиті (4 год) 
 

6.1. Система економічних ризиків і місце в ній 
аудиторського ризику 

Лекція, 
дискусія 

 

Методичні 19,21,32, 30 Кейси 

вказівки, 

презентація 

 

6.2. Сутність аудиторського ризику 
 

6.3. Суттєвість та її вплив на аудиторський 
ризик 

Тема7. Планування аудиторського проекту. 

Процес здійснення аудиту управлінської 
діяльності (2 год) 

 
 

Лекція, 
дискусія 

 
 
 

Презентація, 12,15,16,23,29 Кейси 
методичні 

вказівки 

 
7.1. Сутність та мета планування. 
 

7.2. Етапи аудиту та їх характеристика. 
 

7.3. Ознайомлення з бізнесом замовника 
 

7.4 Підготовка та складання загального плану та 

програми аудиту 
 

7.5. Стратегія аудиту. 
 

Тема . Методология аудиту (4 год) 
 

8.1. Метод аудиту. 
 

8.2. Аудиторські процедури і їх класифікація. 

 

Симуляція Методичні 

вказівки 

10,25,30,35  Симуляційна гра: Проект 

Розробка, впровадження 

методології аудиту в 

керовану структуру 

підприємства, спрямовану 

на ефективний розвиток 

(35 год)



8.3. Вибіркові прийоми аудиту. 
 

Тема 9. Аудиторські докази та робочі Симуляція Презентація 13,19,31,33 Проект 
документи аудитора (2 год) 
 

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

9.2. Джерела аудиторських доказів, прийоми і 

способи їх одержання. 
 

9.3. Помилки та шахрайство. Виправлення 

помилок і зміни в облікових оцінках. 
 

9.4. Робочі документи аудитора 

Тема 10. Аудиторський звіт. Завершення аудиту Симуляція Презентація 13, 30,29,19 Проект 

управлінської діяльності (2 год) 
 

10.1 Повідомлення інформації з питань 
аудиту керівництву економічного суб’єкта 
 

10.2 Аудиторський звіт: структура та зміст 
 

10.3 Модифікація думки незалежного аудитора 
 

10.4 Аудиторський звіт спеціального 

призначення 
 

Тема 11. Аудит і оцінювання цільового блоку 

системи управління (2 год) 
 

11.1.Визначення цілей, генеральна мета 

підприємства, місія. 

 
 
 

8,9,10,22,30  Симуляційна гра: 

Діагностичний аналіз 

системи управління, Кейси 

розв'язання проблем фірми, 

фактори, що впливають та 

відображають бажаний і 

реальний стан 

підприємства



11.2 Діагностичний аналіз системи управління, (5 год) 

розв'язання проблем фірми, фактори, що 

впливають та відображають бажаний і реальний 

стан фірми. 11.3. Варіанти оцінювання 

цільового блоку системи управління. 
 
 

Тема 12. Аудит і оцінювання структурно-

функціональної складової системи 

управління (2 год) 
 

12.1 Аналіз організаційної структури 

управління 
 

12.2 Аналіз функціональної 
структури управління 

31, 10, 22, 18 Симуляційна гра: Кейси 
Аналіз ефективності 

роботи організаційної 

структури управління 

підприємством (5 год) 

 
 

12. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 
 

Загальна система 

оцінювання курсу 
 

Вимоги до 

письмової роботи 

 
 
 
 
 
 
 
 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Рейтинг аспіранта із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з 
навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (екзамен) – 50 балів. 
 

Впродовж семестру кожен аспірант має підготувати: 
 

- есе на запропоновану тему; 
- розрахунково-аналітичну роботу, що стосується розробки та впровадження системи обліково-аналітичного 

забезпечення в керовану структуру підприємства, спрямовану на ефективний розвиток ; 

- кейс. 

Усі письмові роботи мають бути подані до початку заліково-екзаменаційної сесії. Відсутність письмових робіт не 

допустима. У разі дистанційного навчання, письмові роботи подаються на електронну пошту викладачеві. Усі 

письмові роботи перевіряються на антиплагіат. 
 

Наявність усіх письмових робіт.



Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 
 
 

Види оцінювання 

Колоквіум за теоретичними темами 

Комплексне практичне індивідуальне завдання 

Екзамен (теми 1 - 10) – тести, завдання, кейси 

% від остаточної оцінки 

20 

30 

50 

 

Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали 

A             90-100 

B             82-89 

C             74-81 

D             64-73 

E             60-63 

FX 35-59 
 

F 1-34 

Зміст 

відмінно 

добре 

добре 

задовільно 

достатньо 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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