
Дисципліна Аудит і оцінювання управлінської діяльності 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ґрунтовні знання та ефективність застосування дисципліни «Аудит і 

оцінювання управлінської діяльності» значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал з таких дисциплін, 

як «Облік і оподаткування», «Економіка підприємств», «Публічне 

управління», «Менеджмент публічних установ і організацій» 

Що буде вивчатися У рамках цієї дисципліни передбачається вивчення етапів розвитку 

аудиту управлінської діяльності, набуття зарубіжного та вітчизняного 

досвіду, розгляд історичних та економічних передумов виникнення 

аудиту. Характеристика міжнародних стандарти аудиту. Кодекс етики 

міжнародної федерації бухгалтерів та аудиторів. Проведення 

оцінювання управлінської діяльності в системі аудиторських перевірок. 

Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті. Оцінка ефективності 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. 

Оформлення аудиторського та податкового висновку (звіту). 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна «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 різних форм власності. Вивчення цієї дисципліни дасть 

змогу студентам ознайомитись із вивченням оцінки фінансової та 

інвестиційної привабливості підприємства, а також оформлення 

аудиторських, податкових зведених документів та складання 

прикінцевих звітів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами вивчення дисципліни «Аудит і оцінювання 

управлінської діяльності» є: 

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу 

публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських 

рішень. 

РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання 

складних задач публічного управління та адміністрування. 

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, 

наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати 

політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів 

рішень. 
 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути наступні 

компетентності: 

загальні: 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

спеціальні: 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізаці 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 



проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач 

(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль Залік 

 


