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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 Управління та 
адміністрування  

 

Спеціальність:  

073 Менеджмент  

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Управління навчальним 

закладом 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

1 

Семестр 

2 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

102 

Індивідуальні завдання 

Розрахункові практичні 

завдання 

Вид контролю - екзамен 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни – засвоєння знань і умінь з 

організації, проведення та аналізу аудиту і оцінювання управлінської 

діяльності організацій (закладу освіти), зокрема організація аудиторської 

перевірки, виявлення недоліків та проблем у методиці управління кер івників 

різних структурних підрозділів, комплексний аналіз існуючого стану 

управлінської діяльності на основі зібраних даних та надання р екомендацій 

щодо механізмів підвищення економічності, ефективності і результативності 

роботи суб’єктів управлінської діяльності різних рівнів. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 
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– 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 та завдання проведення аудиту управлінської 
діяльності; 

– набути методичних навичок аудиторської перевірки та оцінювання 
стану управлінської діяльності; 

– розглянути різні типи та методології аудиту та оцінювання; 
– вивчити алгоритм аналізу та інтерпретації даних; 

– навчитися організовувати процес аудиту та оцінювання (планування, 
підготовка, проведення, збір даних, їх аналіз, документальне 

оформленн); 
– сформувати навички підготовки та проведення аудиту управлінської 

діяльності;  
– навчитися складати документи, які забезпечують звітність та 

використання результатів аудиту для подальшого удосконалення 
управлінської діяльності. 

Перелік компетентностей, що забезпечує навчальна дисципліна: 

Здатність до застосовування загальнонаукових і фундаментальних 

знань та проведення досліджень на відповідному рівні, пошук, оброблення та 

аналізу інформації (ЗК3). 

Здатність проводити дослідження в галузях економіки: вибрати і 

обґрунтувати тему, скласти план; уміти використовувати інформаційне 

забезпечення; складати і оформляти бібліографію, застосовувати 

комп’ютерні технології у наукових дослідженнях і т.д. (ФК9). 

Здатність породжувати нових ідей, придумувати та знаходити 

нетрадиційні рішення, набуття гнучкості мислення, відкритого для 

застосування набутих економічних знань для вирішення стратегічних та 

поточних завдань економічного розвитку підприємства, а також для 

застосування набутих економічних знань у повсякденному житті (ФК7). 

Володіння відповідними практичними навичками щодо 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку: забезпечувати 

організацію та деталізацію внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку; групувати та класифікувати статті витрат; застосовувати сучасні 

методи обліку витрат; застосовувати управлінський аспект калькулювання; 

використовувати методики внутрішньо господарського (управлінського) 

обліку для внутрішнього формування кошторису, складання калькуляцій 

обґрунтування управлінських рішень; уміти здійснювати бюджетування та 

бізнес-планування (ФК9). 
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Здатність аналізувати інформацію з різних джерел, користуватися 

традиційними та новітніми освітніми ресурсами, професійно володіти 

основними методами, способами і засобами набуття, зберігання, обробки 

інформації, сучасними способами візуалізації освітнього матеріалу, 

створювати та ефективно використовувати програмне забезпечення для 

виконання аудиторських завдань (ФК9). 

Здатність читати та розуміти нормативно-довідкову документацію, 

бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність, бізнес-плани, 

здійснювати їх горизонтальний та вертикальний аналіз і на їх основі 

формувати аналітичні висновки (ФК4). 

Здатність формувати стратегічний та операційні плани проведення 

внутрішнього аудиту структурних підрозділів, визначати пр іоритетність та 

релевантність частоти проведення аудиторських досліджень (ФК7). 

Здатність вибирати оптимальні методи здійснення і організації 

аудиторських процедур. Складати поточні та підсумкові робочі документи 

аудитора (пояснювальні записки, акти перевірки, аудиторський звіт) (ФК7). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Аудит оцінювання 

управлінської діяльності» здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: 

- суть і призначення аудиту управлінської діяльності (ПРН13);  

- поняття економічності, ефективності та результативності, які 

становлять основу аудиту управлінської діяльності (ПРН6);  

- основи планування аудиторського дослідження (ПРН10); 

- етапи проведення аудиту управлінської діяльності (ПРН5); 

- стандарти проведення аудиторської оцінки (ПРН13); 

- основні нормативні документи, що визначають головні засади 

аудиторської діяльності (ПРН13); 

- порядок складання програму аудиту установчих документів (ПРН13);  

- техніку моніторингу і критерії оцінювання управлінської діяльності 

(ПРН11);  

- процедуру та методи отримання результатів аудиту та оцінювання 

(ПРН6). 

уміти: 

- вирізняти аудит управлінської діяльності з інших видів аудиту  

(ПРН13); 

- визначати проблему та ставити коректне завдання аудиту 

управлінської діяльності (ПРН5); 

- збирати та опрацьовувати дані аудиторського дослідження (ПРН10); 
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- складати та оформлювати основні види аудиторських документів 

(ПРН13); 

- застосовувати системний підхід при оцінюванні управлінської 

діяльності (ПРН6); 

- класифікувати нормативну базу аудиту управлінської діяльності 

(ПРН13); 

- збирати та опрацьовувати дані аудиторського дослідження (ПРН11); 

- визначати алгоритм аудиторської перевірки (ПРН10); 

- розробляти критерії та процедури внутрішнього аудиту (ПРН10); 

- складати тест внутрішнього контролю установчих документів (ПРН5); 

- збирати та опрацьовувати дані аудиторського дослідження (ПРН11); 

- за результатами аудиту складати робочі й підсумкові документи  

(ПРН6). 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи аудиту і оцінювання управлінської 

діяльності 

 

Тема 1. Сутність аудиту і оцінювання управлінської діяльності: 

об’єкт та мета аудиту. Нормативно-правове регулювання аудиторської 

діяльності в Україні 

Сутність та предмет аудиту.  

Історичні аспекти виникнення, становлення та розвитку аудиту. 

Основні передумови функціонування аудиту в сучасному суспільстві, 

завдання, функції аудиту та оцінювання управлінської діяльності.  

Предмет та метод аудиту. 

Стандарти та вимоги до незалежного професійного аудиту. 

Принципи аудиту (етичні та методологічні).  

Добровільний (ініціативний) та обов’язковий аудит. 

Відмінності аудиту від інших форм контролю. 

Мета аудиту управлінської діяльності. 

Основні завдання аудиту управлінської діяльності. 

Причини проведення аудиту та оцінювання управлінської діяльності. 

Нормативно-правова база аудиту управлінської діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Методологія аудиту управлінської діяльності 
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Тема 2. Організація процесу аудиту управлінської діяльності. 

Етапи аудиту управлінської діяльності та їх характеристика  

Ознайомлення з об’єктом аудиту 

Ранжування об’єктів аудиту управлінської діяльності за ризик-

орієнтованим підходом. 

Попереднє обстеження об’єкту аудиту. 

Сутність та мета планування.  

Етапи аудиту та їх характеристика (підготовчий, проміжний, основний, 

заключний).  

Підготовка та складання загального плану та програми аудиту.  

Стратегія аудиту.  

Мета та загальні принципи планування аудиту.  

Етап попереднього планування.  

Збір загальних відомостей  

Оцінка ризику контролю. Поняття системи внутрішнього контролю.  

Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю. 

Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку.  

Оцінка надійності системи внутрішнього аудиту.  

Загальний план аудиту і програма аудиторської перевірки. 

 

Змістовий модуль 3. Аудиторський звіт. Завершення аудиту 

управлінської діяльності 

 

Тема 3. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

Суть, суб'єкти, види аудиторських доказів. 

Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одержання. 

Поняття аудиторських доказів, їх види. 

Критерії оцінки аудиторських доказів. 

Джерела та процедури отримання аудиторських доказів. 

Аудиторська вибірка. Ризики, що пов’язані з вибірковою перевірко. 

Оцінка результатів вибірки. 

Аналітичні процедури в аудиті. 

Аудиторська перевірка облікових оцінок. 

Аудит операцій з пов’язаними сторонами. 

Помилки та шахрайство. Ознаки викривлень. Різновиди викривлень. 

Фактори, що сприяють помилкам і шахрайству. 

Характеристика шахрайства. 

Чутливість фінансових звітів до шахрайства. 

Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. 
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Пропозиції і заходи щодо запобігання або скорочення порушень в 

майбутньому. 

Робочі документи аудитора. 

 

Тема 4. Аудиторський звіт. Процесинг завершення аудиту 

управлінської діяльності.  

Аудиторський звіт та його призначення. 

Нормативні вимоги до аудиторського звіту. 

Написання аудиторського звіту. 

Обсяг і структура звіту: резюме, структура аудиту, опис, результати, 

висновки, рекомендації. 

Оцінка якості аудиторського звіту за критеріями: відповідність, 

надійність та достовірність, об’єктивність, матеріальність, можливість 

порівняння, доступність, зрозумілість. 

Анонімність аудиторського звіту. 

Факти, висновки і рекомендації та їхнє структурування. 

Ознайомлення з аудиторським звітом відповідальних осіб. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на самостійну 
роботу 

Кількість 

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1 
«Основи аудиту і оцінювання управлінської діяльності» 

1 Лекція 1 Сутність аудиту і 

оцінювання 
управлінської 

діяльності: об’єкт та 
мета аудиту 

2    3 

Практичне 

заняття 1 

Нормативно-правове 

регулювання 
аудиторської 

діяльності в Україні 

  2  6 

Самостійна 
робота 1 

Зарубіжний досвід 
аудиту і оцінювання 

управлінської 
діяльності  

   20 6 

1 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 1    6  

ПМК 1 Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 1 

    10 
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Всього за змістовий модуль 1 – 30 год. 2  2 26 25 

Змістовий модуль 2 «Методологія аудиту управлінської діяльності» 

1 Лекція 2 Організація процесу 
аудиту управлінської 
діяльності. Етапи 

аудиту управлінської 
діяльності та їх 

характеристика 

2    3 

Практичне 
заняття 2 

Аудиторські процедури 
і їх класифікація 

  2  6 

Самостійна 
робота 2 

Вибіркові прийоми 
аудиту управлінської 

діяльності 

   14 5 

1 Практичне 
заняття 3 

Особливості 
планування аудиту 

управлінської 
діяльності 

  2  6 

Самостійна 

робота 3 

План аудиту і програма 

аудиторської перевірки 

   14 5 

2 Самостійна 
робота 

Підготовка до ПМК 2    6  

ПМК 2 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 40 год. 2  4 34 35 

Змістовий модуль 3  

«Аудиторський звіт. Завершення аудиту управлінської діяльності» 

2 Лекція 3 Аудиторські докази та 
робочі документи 

аудитора 

2    3 

Практичне 
заняття 4 

Документальне 
оформлення 

результатів аудиту 

  2  6 

Самостійна 
робота 4 

Система внутрішнього 
контролю і аудиту 

   18 6 

2 Лекція 4 Аудиторський звіт. 

Процесинг завершення 
аудиту управлінської 

діяльності 

2    3 

Практичне 
заняття 5 

Оцінювання 
результатів 

управлінської 
діяльності керівників 

функціональних 
підрозділів 

  2  6 
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Самостійна 

робота 5 

Нормативні вимоги до 

аудиторського звіту 

   18 6 

3 Самостійна 
робота 

Підготовка до ПМК 3    6  

ПМК 3 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 3 

    10 

Всього за змістовий модуль 3 –50 год. 4  4 42 40 

Екзамен      

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 8  10 102 100 
 

 

5. Теми лекцій 

 

Тема 1. Сутність аудиту і оцінювання управлінської діяльності: 

об’єкт та мета аудиту 

1. Основна передумова виникнення аудиту управлінської діяльності. 

2. Проблемні питання щодо проведення аудиту і оцінювання 

управлінської діяльності.  

3. Мета аудиту і оцінювання управлінської діяльності.  

4. Основні завдання аудиту управлінської діяльності.  

5. Причини проведення аудиту і оцінювання управлінської діяльності.  

6. Аудит управлінської діяльності та інші види аудиту.  

7. Порівняльна характеристика аудиту управлінської діяльності та 

фінансового аудиту.  

8. Перспективи розвитку аудиту управлінської діяльності в Україні 

9. Об'єкти аудиторської діяльності.  

10.  Класифікація об'єктів аудиторської діяльності. Прості та складні 

об'єкти аудиторської діяльності. 
 

Тема 2. Організація процесу аудиту управлінської діяльності. 

Етапи аудиту управлінської діяльності та їх характеристика 

1. Попереднє ознайомлення з об’єктом аудиту як основа для 

прийняття рішення про початок проведення основного аудиторського 

розслідування. 

2. Безперервний моніторинг і стратегічні дослідження у напрямку 

пошуку проблеми аудиту управлінської діяльності. 

3. Практичні етапи аудиту управлінської діяльності.  

4. Вибір проблеми для аудиторського дослідження.  

5. Індикатори проблеми аудиту. Проблема для аудиту: сутність і 

значення. Формулювання проблеми для аудиту. 
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6. Планування аудиторського дослідження. Методологічне 

планування. Адміністративне планування  

7. Процес здійснення аудиту. Збирання даних.  

8. Етичні аспекти збирання даних. Класифікація та реєстрація 

зібраних даних. Аналіз якісних даних. Скорочення та презентація 

даних.  

9. Висновок і перевірка. Форма підтвердження гіпотези. Критерії 

оцінки. Можливі помилки при розробці аудиту. Форма підтвердження 

гіпотези. Графік роботи. Бюджет проекту.  

10. Нагляд за просуванням аудиту.  

 

Тема 3. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

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

2. Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одержання. 

3. Помилки та шахрайство. Виправлення помилок і зміни в облікових 

оцінках. 

4. Робочі документи аудитора. 

 

Тема 4. Аудиторський звіт. Процесинг завершення аудиту 

управлінської діяльності 

1. Аудиторський звіт та його призначення.  

2. Написання аудиторського звіту. 

3. Обсяг і структура звіту: резюме, структура аудиту, опис, 

результати, висновки, рекомендації.  

4. Оцінка якості аудиторського звіту за критеріями: відповідність, 

надійність та достовірність. 

5. Факти, висновки та рекомендації та їхнє структурування 

 

6. Теми та зміст семінарських/практичних занять 

 

Тема 1. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в 

Україні 

1. Основи нормативно-правового регулювання аудиторської 

діяльності Україні. 

2. Становлення незалежного професійного аудиту в Україні. 

3. Управління аудиторською діяльністю. 

4. Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. 

5. Основна термінологія аудиторської діяльності. 
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Тема 2. Аудиторські процедури і їх класифікація 

1. Специфіка аудиторських процедур. 

2. Класифікація аудиторських процедур. 

3. Процедури зменшення загроз: огляди, аналітичні звіти, статистичні 

обстеження, опитування, анкетування, обробка отриманих результатів.  

4. Вибіркові прийоми аудиту. 

 

Тема 3. Особливості планування аудиту управлінської діяльності 

1. Сутність та мета планування. 

2. Етапи аудиту та їх характеристика. 

3. Визначення критерії вагомості аудиту. 

4. Підготовка та складання загального плану та програми аудиту. 

5. Складання стратегії аудиту. 

 

Тема 4. Документальне оформлення результатів аудиту 

1. Повідомлення інформації з питань аудиту керівництву 

економічного суб’єкта. 

2. Узагальнення результатів проведеного аудиту. 

3. Загальні поняття про аудиторський висновок і аудиторський звіт.  

4. Аудиторський висновок: структура та зміст. 

5. Види аудиторських висновків. 

6. Модифікація думки незалежного аудитора. 

 

Тема 5. Оцінювання результатів управлінської діяльності керівників 

функціональних підрозділів 

1. Особливості оцінювання результатів управлінської діяльності 

керівників функціональних підрозділів. 

2. Роль моніторингу в системі аудиту управлінської діяльності. 

3. Техніка та алгоритм моніторингу результатів управлінської 

діяльності. 

 

7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 84 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 68 год. 

Усього 102 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 



13 
 

публікацій, доповідей та проєктів з актуальних проблем аудиту і оцінювання 

управлінської діяльності. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного і підсумкового (екзамен) контролю знань. 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

1. Зарубіжний досвід аудиту і оцінювання управлінської діяльності. 

2. Вибіркові прийоми аудиту управлінської діяльності. 

3. План аудиту і програма аудиторської перевірки. 

4. Система внутрішнього контролю і аудиту. 

5. Нормативні вимоги до аудиторського звіту. 
 

8. Перелік питань до екзамену з дисципліни 

1. Основна передумова виникнення аудиту управлінської діяльності. 

2. Проблемні питання щодо проведення аудиту і оцінювання 

управлінської діяльності.  

3. Мета аудиту і оцінювання управлінської діяльності.  

4. Основні завдання аудиту управлінської діяльності.  

5. Причини проведення аудиту і оцінювання управлінської діяльності. 

6. Аудит управлінської діяльності та інші види аудиту.  

7. Порівняльна характеристика аудиту управлінської діяльності та 

фінансового аудиту.  

8. Перспективи розвитку аудиту управлінської діяльності в Україні 

9. Об'єкти аудиторської діяльності.  

10. Класифікація об'єктів аудиторської діяльності. Прості та складні 

об'єкти аудиторської діяльності. 

11. Попереднє ознайомлення з об’єктом аудиту як основа для прийняття 

рішення про початок проведення основного аудиторського 

розслідування. 

12. Безперервний моніторинг і стратегічні дослідження у напрямку пошуку 

проблеми аудиту управлінської діяльності. 

13. Практичні етапи аудиту управлінської діяльності.  

14. Вибір проблеми для аудиторського дослідження.  

15. Індикатори проблеми аудиту. Проблема для аудиту: сутність і 

значення. Формулювання проблеми для аудиту. 

16. Планування аудиторського дослідження. 

17. Методологічне планування. 

18. Процес здійснення аудиту. Збирання даних.  

19. Етичні аспекти збирання даних. 

20. Класифікація та реєстрація зібраних даних. 



14 
 

21. Аналіз якісних даних. 

22. Скорочення та презентація даних.  

23. Висновок і перевірка. 

24. Форма підтвердження гіпотези.  

25. Критерії оцінки. 

26. Можливі помилки при розробці аудиту. 

27. Нагляд за просуванням аудиту.  

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

29. Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одержання. 

30. Помилки та шахрайство. 

31. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. 

32. Робочі документи аудитора. 

33. Аудиторський звіт та його призначення.  

34. Написання аудиторського звіту. 

35. Обсяг і структура звіту: резюме, структура аудиту, опис, результати, 

висновки, рекомендації.  

36. Оцінка якості аудиторського звіту за критеріями: відповідність, 

надійність та достовірність. 

37. Факти, висновки та рекомендації та їхнє структурування 

38. Основи нормативно-правового регулювання аудиторської діяльності 

Україні. 

39. Становлення незалежного професійного аудиту в Україні. 

40. Управління аудиторською діяльністю. 

41. Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. 

42. Основна термінологія аудиторської діяльності. 

43. Специфіка аудиторських процедур. 

44. Класифікація аудиторських процедур. 

45. Процедури зменшення загроз: огляди, аналітичні звіти, статистичні 

обстеження, опитування, анкетування, обробка отриманих результатів.  

46. Вибіркові прийоми аудиту. 

47. Сутність та мета планування. 

48. Етапи аудиту та їх характеристика. 

49. Визначення критерії вагомості аудиту. 

50. Підготовка та складання загального плану та програми аудиту.  

51. Складання стратегії аудиту. 

52. Повідомлення інформації з питань аудиту керівництву економічного 

суб’єкта. 

53. Узагальнення результатів проведеного аудиту. 

54. Загальні поняття про аудиторський висновок і аудиторський звіт.  
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55. Аудиторський висновок: структура та зміст. 

56. Види аудиторських висновків. 

57. Модифікація думки незалежного аудитора. 

58. Особливості оцінювання результатів управлінської діяльності 

керівників функціональних підрозділів. 

59. Роль моніторингу в системі аудиту управлінської діяльності. 

60. Техніка та алгоритм моніторингу результатів управлінської діяльності.  
 

 

 9. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна ) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, кейси.   

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 
 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 12 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
30 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

28 

Тестування за змістовими модулями 1, 2 та 3 30 

Екзамен 
Сума балів за 

усіма видами робіт 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

80 - 89 В 
добре 

65 - 79 С 

55 - 64 D 
задовільно 

50 - 54 E 

35 - 49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

1 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» (електронне 

видання, що знаходиться в репозитарії навчальної). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти за навчальною дисципліною «Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності» (електронне видання, що знаходиться в репозитарії). 

 

12. Список рекомендованих джерел 

ОСНОВНІ 

Нормативні документи: 

1. Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, 

затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 

року № 1217. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-

11#Text 

2. Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підр озділів 

внутрішнього аудиту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 вересня 2011 року № 1001. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-п#Text 

3. Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 04 жовтня 2011 року №1247 «Про затвердження 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-п#Text
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https://mof.gov.ua/storage/files/METOD%20VKAZIVKY%202019.pdf

