
1. Назва модуля: Аудит і оцінювання управлінської діяльності 
2. Код модуля: МУБ_8_ПП.05_3 
3. Тип модуля: обов’язковий  
4. Семестр: 3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні 

години – 30 (лекцій – 14 год., практичних – 16 год.). 
6. Лектор: Дем’янишина Олеся Андріївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
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 

вміти: 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.  

Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
8. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: фінансовий менеджмент  
10. Зміст модуля:  
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. 
Планування аудиторського проекту. Процес здійснення аудиту. Методологія аудиту. 
Аудиторські докази та робочі документи аудитора. Аудиторський звіт. Завершення 
аудиту управлінської діяльності. Аудит і оцінювання цільового блоку системи 
управління. Аудит і оцінювання структурно-функціональної складової системи 
управління. Аудит і оцінювання організаційно-поведінкового блоку системи 
управління. Аудит і оцінювання інформаційно-технологічного блоку системи 
управління. 

11. Рекомендована література: 
1. Аудит: Застосування міжнародних стандартів в аудиторскій практиці України: 

Навч. посіб. — К.: Статус, 2005. — 172 с. Радецька Л. П., Овод Л. В. Управлінський 
облік [Текст] : навчальний посібник : [рек. МОН України як навч. посібник для студ. 
ВНЗ]. – К. : Академія, 2007. – 350c. 

2. Державне управління: Навч. посіб. / А. Ф. Мельник [та ін.]; за ред. А. Ф. 
Мельник. — К.: Знання-Прес, 2003. — 343 с. Партин Г.О. Управлінський облік: Навч. 
метод. посіб. – К.: Знання, 2006. 235с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні  заняття, самостійна робота. 
13.  Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
• Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, тестові завдання). 
14.  Мова навчання: українська. 

 
 


